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Abstract	  
	  
Incumbent e-commerce companies are facing increasing international competition from 

MNEs constantly looking for further growth and expansion opportunities. Theory on how 

to defend your market share against competition exists within industrial economics and 

marketing research. However, theories often tend to leave out the international aspect of 

the competition as well as other important and interdependent factors, as the research 

focus is often narrowed down to a few key factors.  

This paper attempts to create a shared framework for the existing theories and hypotheses 

on how incumbents should react on foreign entrants and with what variables reactions 

should be based on. It also attempts to explain why the defined reactions are suitable.  

By integrating classical internationalization theories with more recent studies, this paper 

examines the depencies within these.  

On this bagground, I attempt to identify company examples with different backgrounds 

from the Danish e-commerce industry to evaluate the model on present examples and 

discover that there is a connection between the theoretical framework and cases studied.  

  



	   3	  

Indholdsfortegnelse	  

Introduktion	  ..........................................................................................................................	  4	  
Problemformulering	  ......................................................................................................................................................................	  8	  
Afgrænsning	  ......................................................................................................................................................................................	  9	  

TEORI	  ......................................................................................................................................	  9	  
Introduktion	  ......................................................................................................................................................................................	  9	  
Etableringsfaser	  ............................................................................................................................................................................	  10	  
Reaktionsstrategier	  .....................................................................................................................................................................	  13	  
Marketingmix	  ................................................................................................................................................................................	  16	  
Pris	  ........................................................................................................................................................................................................	  18	  
Place	  .....................................................................................................................................................................................................	  19	  
Produkt	  ...............................................................................................................................................................................................	  20	  
Promotion	  ..........................................................................................................................................................................................	  21	  

Marketingmixmodellen	  ............................................................................................................................................................	  22	  
Push vs. pull strategier	  ..............................................................................................................................................................	  25	  
Mental Models	  ...............................................................................................................................................................................	  31	  

Selvcentrerede virksomheder	  ..............................................................................................................................................	  31	  
Konkurrentcentrerede virksomheder	  .............................................................................................................................	  32	  
Kundeorienterede virksomheder	  .......................................................................................................................................	  32	  
Markedsdrevne virksomheder	  ............................................................................................................................................	  33	  

Den selv-centrerede model og dens faktorer	  .................................................................................................................	  34	  
Dominansposition	  ......................................................................................................................................................................	  35	  
Strategisk vigtighed	  ..................................................................................................................................................................	  38	  
Internationalisering af incumbent	  ...................................................................................................................................	  39	  

Den konkurrent-centrerede model og dens faktorer	  .................................................................................................	  42	  
Konkurrentens etablering	  .....................................................................................................................................................	  42	  
Konkurrentens etableringsstrategi	  ..................................................................................................................................	  43	  
Innovation	  .......................................................................................................................................................................................	  46	  
Spilteori	  .............................................................................................................................................................................................	  49	  

Den markedsdrevne model og dets faktorer	  ..................................................................................................................	  51	  
Vækst i en branche	  .....................................................................................................................................................................	  53	  
Standardiserede og specialiserede produkter	  ...........................................................................................................	  54	  

Andre faktorer og strategielementer	  ..................................................................................................................................	  56	  
Branchens styrkeforhold til den internationale konkurrent	  ............................................................................	  56	  
Det ressourcebaserede perspektiv	  ....................................................................................................................................	  60	  
Country-of-origin	  .......................................................................................................................................................................	  60	  

Metode	  ...................................................................................................................................	  63	  
Teoritilgang	  .....................................................................................................................................................................................	  63	  
Multicasestudier	  ...........................................................................................................................................................................	  66	  
Dokumentanalyse	  ........................................................................................................................................................................	  67	  

Analyse	  ..................................................................................................................................	  69	  
Matas	  ..................................................................................................................................................................................................	  69	  
Wupti.com	  .......................................................................................................................................................................................	  72	  
Egmont	  ..............................................................................................................................................................................................	  75	  

Konklusion	  ...........................................................................................................................	  78	  
Bibliografi	  .................................................................................................................................	  81	  

Bilag	  1	  .......................................................................................................................................	  86	  



	   4	  

	  

Introduktion	  
 
E-handelen har været i konstant fremgang i en lang årrække, og i årene 2011-2018 har der 
været årlig vækst i danskernes forbrug på internettet på mellem 13% og 19% (FDIH, 2019).  
Teknologien har gjort det nemmere både at oprette en e-forretning og at bruge dem for 
forbrugerne. Den følgende øgede konkurrence har gjort det billigere og mange danske 
butikker har dag-til-dag levering (FDIH, 2019), og på det seneste har vi set forsøg med 
levering samme dag som bestillingen er foretaget, indenfor bestemte varekategorier og 
geografiske områder.  
Men de lave adgangsbarrierer og øgede digitalisering gør det også nemmere for nye 
spillere at træde ind på markedet, og dermed øger det den internationale konkurrence, 
som år efter år vækster sammen med det samlede forbrug.  
Danskernes forbrug ved køb via internettet stiger mere hos de udenlandske butikker end 
hos danske butikker, og har gjort det fire ud af de seneste fem år, således at handelen hos 
udenlandske butikker online nu står for lige knap en tredjedel af danskernes forbrug 
online og de fem største netbutikker i Danmark er nu alle udenlandske.  
Zalando, der har etableret sig med et dansk site, ligesom de har etableret sig med lokale 
hjemmesider i 17 forskellige EU-lande totalt, ligger på førstepladsen. Dernæst kommer 
Amazon, der primært via deres tyske, engelske og amerikanske sider nu står for 2% af al 
dansk internethandel (FDIH, 2019), og det vel at mærke uden et egentligt dansk site. Hvis 
de vedholdende rygter om at giganten Amazon vil etablere sig direkte i Danmark og de 
resterende nordiske lande bliver til virkelighed, kan vi nok godt forvente denne andel stige 
markant, såfremt tendensen i danskernes indkøbsvaner fortsætter.  
Danmark er interessant for de udenlandske kæmper af flere årsager. Vores økonomiske 
forhold med vores store købekraft pr. indbygger (PPP) er en årsag, vores geografiske 
placering som strategisk vigtig for adgangen til Norden en anden, men vores stabile 
forhold på stort set alle parametre kan ligeledes gøre det interessant at etablere sig på det 
danske marked.  
For forbrugerne giver den øgede konkurrence bedre priser på den korte bane, men hvis 
dominansen af udenlandske butikker fortsætter, kan dette være en kortfristet glæde. For 
hvis danskernes penge forsvinder ud af Danmark, vil mange danske e-butikker 
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sandsynligvis være tvunget til at dreje nøglen om1, fusionere eller sælge forretningen, som i 
sidste ende kan koste danske arbejdspladser, tabte skatter og afgifter og lignende som alle 
vil påvirke både økonomien i - og samfundet som helhed.  
Det kan dog være svært og virke som en umulig opgave, at tage kampen op mod 
udenlandske konkurrenter, som ofte har tung kapital i ryggen samt allerede opnåede 
skalafordele i både produktion, logistik og lagerhåndtering. Og det kan virke endnu mere 
umuligt, hvis de udenlandske butikker ikke er underlagt de samme spilleregler.  
Indenfor EU er alle virksomheder som udgangspunkt pålagt de samme regler og vilkår ved 
handel på tværs af grænser, men når e-butikkerne er registeret i Kina (som fx wish.com) 
eller Luxembourg (som dog er et EU-land, men med meget favorable skatteforhold for 
virksomheder) sker der en forvridning i konkurrencen, som man kun kan komme til livs 
ved politisk indgreb af en eller anden art.  
Så det er altså ikke alene op til de danske internetbutikker, der kræves også handling fra 
politisk side. Men alt kan dog ikke klares fra politisk hånd, og der kræves derfor handling 
fra de involverede danske e-butikker, der ved bevidst eller ubevidst brug af en række 
forskellige teorier og modeller indenfor internationalisering tager kampen op mod 
udlandet.  
De udenlandske konkurrenter er utvivlsomt ret sikre i deres strategivalg og måden at 
anskue fremmede og nye markeder på, og de gør tydeligvis en del ting rigtigt. Der er derfor 
interessant at se på, hvordan de danske netbutikker kan svare igen, og hvordan de gør det 
bedst muligt. Udenlandske multinationale virksomheder har muligvis kapitalen og 
stordriften til sin fordel, men at være lokal forankret bringer ligeledes mange fordele med 
sig, som skal udnyttes til fulde, hvis kampen skal være bæredygtig på lang sigt. Vi bliver 
nok aldrig helt fri for udenlandsk konkurrence, som helt sikkert også er sundt for netop 
konkurrencen, men der skal være balance imellem national og international e-handel, for 
at både danske kunder, virksomheder og samfundet som helhed vinder på det.  
 
Der findes meget litteratur om globaliseringen og dens indflydelse på konkurrencen på et 
marked, herunder hvordan teknologien er med til at løse tidligere udfordringer, som bl.a. 
kan resultere i lavere etableringsbarrierer. Der findes ligeledes meget litteratur om brugen 
af marketingvariabler i denne sammenhæng, hvordan de influerer på hinanden og kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.fdih.dk/analyser/andre-‐analyser/dansk-‐e-‐handel-‐i-‐markedspladsernes-‐aera	  
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være med til at forsvare markedsandele, men ligeledes vil intensivere konkurrencen i en 
branche for en kortere eller længere periode. Men studier indenfor international handel og 
marketing med fokus på konkurrence udefra og de tilhørende reaktionsstrategier og 
forsvarsmekanismer fra de lokale incumbents er i mindre grad tilgængelige (Xie & Xie, 
2017), og det til trods for at det er den type konkurrence ikke alene danske virksomheder, 
men virksomheder over hele verden, oplever. Altså at deres markedsandele ikke længere 
kun skal deles med andre nationale konkurrenter, hvor man har en uskreven aftale om at 
nok konkurrerer man med hinanden, men man accepterer samtidig hinandens 
tilstedeværelse. Nu angribes disse markedsandele også af internationale konkurrenter, 
som har større skalafordele, billigere priser, hurtigere levering og meget andet. Deres mål 
er så store markedsandele som muligt, og det værende på bekostning af hvem som helst, 
da de ikke nærer noget forhold til virksomheder, som ikke hjælper dem i deres fremfærd, 
eller lokalsamfundet for den sags skyld.  
Samtidig med at vi endnu har til gode at se mange, dybdegående studier omkring truslen 
fra internationale konkurrenter, er det i stigende grad her vi ser truslen mod den nationale 
handel og dermed danske virksomheder, hvoraf nogle har eksisteret i mange år og ligefrem 
kan opfattes som en del af den danske selvforståelse. Den nylige konkurs af Top-Toys er et 
godt eksempel herpå. Koncernen bag BR og Toys’R’Us i Norden, konkluderedes af mange 
til at være gået konkurs pga. manglende trit med den digitale virkelighed, herunder 
internethandelen2. Top-Toys’ blev kun forværret af en øget nationale konkurrence fra bl.a. 
supermarkedskæderne der i de senere år har fået større legetøjsafdelinger og dermed gjort 
køb af legetøj til en stigende del af dagligvareindkøbene, og den internationale 
konkurrence blev derfor tilsyneladende for meget. Fakta ifølge FDIH’s årsrapport om 
internethandelen i Danmark (2019) er, at danskernes køb af film, musik, bøger, spil og 
legetøj i 2018 i 41% af tilfældene blev foretaget på hos en udenlandsk butik, og derfor har 
den internationale konkurrence haft enorm betydning.  
I det hastigt voksende globaliserede marked, omhandler strategiske overvejelser om hvor 
lokale virksomheder forsøger at opnå konkurrencefordel (competitive advantage) gennem 
fokuseret konfiguration og/eller koordinering (M. E. Porter, 1986).  
Det er i stigende grad såkaldte ’markedspladser’, som fx Amazon, Zalando og Wish.com - 
hvor de respektive internationale virksomheder til dels har sit eget lager som der sælges og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://www.dr.dk/nyheder/penge/ekspert-‐om-‐konkurs-‐flere-‐aarsager-‐til-‐br-‐og-‐toysr-‐us-‐
maa-‐dreje-‐noeglen-‐om	  
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sendes fra, men ligeledes agerer platform hvor selvstændige udbydere kan tilbyde deres 
varer igennem og selv stå for afsendelsen af varer – at den internationale konkurrence 
kommer fra, hvilket kun gør situationen mere kompleks og udfordringen større for de 
danske virksomheder.  
Manglen på viden og en konstant foranderlig konkurrencesituation gør det svært for 
danske virksomheder at tage beslutninger om klare strategier for, hvordan man skal agere 
og forsvare sig mod den nye type konkurrence. Mange virksomheder agerer derfor enten i 
blinde eller ud fra teorier påtænkt mere traditionelle industrier og konkurrencesituationer. 
At basere en strategi i blinde eller på forældet teori er ikke hensigtsmæssigt, når 
konkurrencen netop påkræver at man er så præcis og effektiv i sin strategi som muligt, for 
at have en chance for at forsvare sig.  
Det gør det derfor interessant at undersøge hvilke muligheder disse virksomheder har for 
at forsvare sig mod konkurrencen udefra ved at kigge på litteraturen indenfor 
konkurrenceparametre, brug af marketingvariabler og forsvar af markedsandele generelt 
når man møder nye konkurrenter.  
Jeg vil forsøge at samle de mest centrale dele herfra til at sammenfatte hvilke 
reaktionsmønstre- og strategier der kan bruges mod den internationale konkurrence og 
opstille dem i en model, som kan bruges til først at drage paralleller til virkelige eksempler 
for at se om modellen har relation til virkeligheden, og dernæst til at vejlede danske 
virksomheder i disse situationer fremover.  
En følgende udfordring af en sådan model, vil være virksomhedernes kapacitet til at følge 
den og rent faktisk implementere den strategi de nu måtte vælge. For som Menon et. al 
(1999) pointerer, skal en marketingstrategi nemlig først og fremmest udvikles med en klar 
målsætning om, at virksomheden skal have kapaciteten til at implementere den. Med 
andre ord, kan man ikke implementere en strategi, er der ikke nogen grund til besværet 
med at analysere sig frem til hvilken der skal bruges for at vælge en, og det er måske netop 
der udfordringen for danske virksomheder ligger, at de ikke har ressourcerne til et 
implementere de rette strategier og derfor ofte kan ende med ikke at reagere. Det kan 
nogle gange være det rette, da man som incumbent har nogle naturlige fordele i form af 
bl.a. nationalhed og lokalhed på det danske marked, differentieringsfordele der bliver til 
konkurrencefordel hvis de udnyttes rigtigt. En egenskab som udenlandske virksomheder 
aldrig vil kunne opnå til fordele, om end Zalando er et fint eksempel på et forsøg på at 
skabe denne egenskab med dansk hjemmeside, kundeservice osv.  
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Trods denne og eventuelt andre egenskaber danske virksomheder måtte have i 
modsætning til de internationale konkurrenter, er der ifølge Xie og Xie (2017) en række 
studier som foreslår at forsvarsstrategier fra nationale virksomheder kan have større 
indflydelse på hvorledes de nye konkurrenter agerer end de omtalte egenskaber som fx 
lokalhed.  
Det er således i den voksende internationale konkurrence at lokale virksomheders 
forsvarsstrategier kan have enorm indflydelse da disse kan skabe komplikationer for de 
internationale konkurrenter, da de giver de lokale virksomheder mulighed for at udnytte 
deres virksomhedsspecifikke ressourcer (firm-specific resources) og kernekompetencer på 
bedste vis, og samtidig dæmper presset fra de nye konkurrenter. På den måde får den 
valgte forsvarsstrategi og eksekveringen af denne enorm indflydelse på deres mulighed for 
først og fremmest at overleve men ligeledes vækste og herigennem hvordan de samlet 
klarer sig (Xie & Xie, 2017).  
Der findes forskellige modeller som beskriver mulige reaktionsmønstre og anbefalede 
strategier ud fra disse ved angreb udefra, men de kan virke til at have et lidt snævert fokus, 
eller i hvert fald et andet fokus end disse markedspladsplatforme. En af de centrale 
modeller er lavet af Timmor, Rabino og Zif (2009), som baserer deres model på 
etableringsfaserne ’lining up’, ’entry’, ’expansion’ og ’entrenchment’ og det strategiske 
fokus fra den globale konkurrent, der forsøger at etablere sig på et marked. Det strategiske 
fokusområde kan være ’better product’, ’lower price’ eller ’global brand’. Ud fra disse faser 
og strategiske fokus kan incumbents svare med strategierne ’fight’, ’flee’ eller ’join’.  
 

Problemformulering 
 
Hvilke reaktionsmønstre bør danske internetbutikker følge når de mødes af 
den internationale konkurrence på hjemmemarkedet?  

• Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilke faktorer spiller ind på valget af forsvarsstrategi 
og hvordan har de indflydelse?   

• Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvordan ser en beslutningsproces baseret på de 
relevante faktorer ud?  

• Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvilke strategier og modtræk ses i den danske 
internethandel?  
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Afgrænsning 
 
Fokus er på at få afdækket eksisterende teorier og videnskabelige teorier om emnet, 
primært indenfor marketing research og industrial economics, men selvom der vil blive 
inddraget mange vinkler, vil der være nogle som er udeladt, og der afgrænses derfor fra 
yderligere synspunkter og faktorer end de gennemgåede.  
Det er ikke formålet at skulle opstille en model som kan generaliseres, men tværtimod at 
opstille en model som afprøves på udvalgte cases for at teste om den kan bruges på danske 
virksomheder, og så kan det efterfølgende testes efter i en opfølgende undersøgelse med et 
mere empirisk fokus, skulle det vise sig relevant.  
Der afgrænses også fra at foretage primær dataindsamling via interviews, 
spørgeskemasundersøgelser og lignende, da cases i denne undersøgelse foregår via 
observationer gennem dokumentanalyse.  
 

TEORI 

Introduktion 
 
Når danske e-commerce butikker angribes af udenlandsk konkurrence er der nogle 
forskellige reaktioner de kan vælge som afhænger af en række forskellige faktorer.  
I det følgende vil disse faktorer blive gennemgået detaljeret en efter en, for at forstå hvad 
der er med til at præge de vigtige beslutninger, som reaktionen på den udenlandske 
konkurrence i den grad er.  
Faktorerne spiller både ind individuelt, samlet og på tværs af hinanden, ligesom 
reaktionsmønstrene fra de andre eksisterende konkurrenter på markedet gør det. Det 
spiller også ind hvordan reaktionsmønstrene opfattes hos de internationale konkurrenter, 
således at vi i virkeligheden har et stort inter-afhængigt net af faktorer og 
reaktionsmønstre.  
De forskellige modtræk og tilhørende variable vil blive gennemgået detaljeret med hver 
deres fordele og ulemper, risici mm.  
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Formålet er at opbygge en eller flere modeller som ud fra nogle givne faktorer giver 
forskellige mulige reaktionsmønstre, som virksomhederne vil kunne bruge til at træffe 
beslutninger ud fra.  
Modellen vil være bygget op omkring teorier og modeller omkring emnet, både nye såvel 
som historiske af slagsen, for at danne et helhedsoverblik over den tilgængelige teori på 
området, som hver især spiller ind på hvordan man forsvarer sig bedst mod udenlandsk 
konkurrence.  
 

Etableringsfaser 
 
Jeg vil starte med at gennemgå de etableringsfaser som den internationale konkurrent kan 
befinde sig i under etableringen. Hvilken fase der er vigtigst at koncentrere sig om kan 
være forskellig fra konkurrent til konkurrent, og konkurrenten kan befinde sig i flere 
stadier på en gang i forskellige brancher, men det gør sådan set kun situationen og 
udfordringen endnu mere kompleks. De store internationale konkurrenter koncentrerer 
sig sjældent kun om en enkelt branche og dens produkter, og det er derfor vigtigt at være 
opmærksomme på flere af dem, hvis ikke dem alle.  
Etableringsfaserne er vigtige fordi nogle teorier differentierer mellem de anbefalede og 
forventede reaktioner afhængigt af hvilken etableringsfaser konkurrenten befinder sig i, og 
når konkurrenten rykker fra en fase til en anden, bør det løbende genovervejes om man 
bruger rette strategi.  
I en simpel model kunne man kigge på pre- og post-etableringen fra de internationale 
konkurrenter (Karakaya & Yannopoulos, 2010), for pre- og post-etableringen er relevant i 
ens anskuelse af udfordringen, men jeg vælger at gå lidt dybere og opdele det som Timmor 
og Rabino (2009), som opdeler det i fire stadier.  
Først kommer ’forberedelsen’ (lining up), som er før selve etableringen og før det 
nødvendigvis er defineret hvordan det vil foregå. Dernæst kommer første fase i selve 
’etableringen’ (entry), hvor den internationale konkurrent tager skridtet og går ind på 
markedet og gør dens produkter tilgængelige, hvilket dog både kan foregå via et pilot-
projekt eller den fulde etablering fra start. Så kommer ’ekspansionen’ (expansion), hvor 
den udenlandske konkurrent har etableret sig og taget voksende markedsandele, for til 
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sidst at gå ind i ’forskansningen’ (entrenchment), hvor konkurrenten har taget en betydelig 
markedsandel og nu for alvor truer de hjemlige spillere (Timmor, Rabino, & Zif, 2009).  
Vi vælger at bruge Timmor og Rabino’s (2009) opdeling fordi der kan være ret stor forskel 
på hvor i post-etableringsfasen man befinder sig i forhold til hvilken respons der er 
hensigtsmæssig. I selve etableringsfasen vil konkurrenten ikke have nogle markedsandele, 
hvilket spiller meget ind på dens elasticitet og margins i dens marketingvariabler ligesom 
det også spiller ind på elasticitet og margins hos de lokale konkurrenter, en faktor som vil 
blive gennemgået i detaljer senere, mens konkurrenten i de to senere faser i post-
etableringen vil have markedsandele der dermed ændrer elasticiteten og marginerne for 
dens marketingvariabler.  
Som yderligere support for dette valg undersøgte Robinson (1988) hvordan 
reaktionsmønstrene i forhold til antallet af reaktioner var i oligopoler i første og andet år af 
en etablering af ny konkurrent på markedet. Robinson (1988) fandt her en signifikant 
forskel da der første år typisk ingen reaktion var på hverken en enkelt eller flere 
marketingvariabler3, mens der andet år var mere aggressive modsvar4, om end halvdelen 
af de nye konkurrenter rapporterede ikke at have mødt modreaktioner på 
marketingvariablerne. Denne forskel, som endda ikke inkluderer pre-etableringsfasen, 
viser behovet for en bredere opdeling, og mens Robinson (1988) kigger på reaktionerne 
efter hvor langt etableringen er tidsmæssigt, finder jeg det mere hensigtsmæssigt at basere 
opdelingen på andre variabler som Timmor og Rabino (2009), men Robinson’s (1988) 
opdeling er et argument for en bredere opdeling. Det er fristende at tro, at disse variabler 
kan have haft indflydelse på Robinsons (1988) resultater, og hvis denne personlige 
formodning er korrekt bliver det dermed sekundært hvilket år af etableringen der er tale 
om.  
Det er derfor mest hensigtsmæssigt at anvende en faseopdeling som denne der altså 
opdeler etableringen i fire faser, i det følgende beskrevet mere detaljeret.  

I forberedelsesfasen har de hjemlige spillere reelt stadig muligheden for at 
afvige etableringen fra den udenlandske konkurrent, og hvis ikke dette lader sig gøre, skal 
man som minimum identificere risikoen for en etableringen, samt tidspunkt for denne og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  20%	  af	  de	  nye	  konkurrenter	  oplevede	  modsvar	  på	  en	  enkelt	  marketingvariabel,	  mens	  det	  
var	  4%	  der	  oplevede	  modsvar	  på	  flere	  marketingvariabler.	  	  
4	  25%	  oplevede	  modsvar	  på	  en	  enkelt	  marketingvariabel,	  mens	  17%	  oplevede	  modsvar	  på	  
flere	  variabler.	  	  
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typen heraf. Desto tidligere man identificerer en mulig etablering, desto før kan man gå i 
gang med at forberede sig mod truslen og desto større er chancen for at afskrække dem fra 
at etablere sig på markedet (Rabino & Zif, 1987; Roberts, Nelson, & Morrison, 2005).  
Det er i denne fase at de hjemlige virksomheder har bedst mulighed for at influere den 
internationale konkurrents ageren. Det vil i mange tilfælde også være det primære 
tidspunkt, man reelt har muligheden for at stoppe etableringen, for når først etableringen 
er sat i gang skal der meget til at stoppe den igen og for at den internationale spiller 
trækker sig ud. Det er selvfølgelig en mulighed, men det formodes i højere grad at være 
afhængigt af de makroøkonomiske faktorer end af de reaktionsmønstre som måtte 
forekomme fra de hjemlige konkurrenter.  
 Under selve etableringen, som er det første skridt i post-etableringsfasen, har 
den internationale konkurrent besluttet at gå ind på et givent marked og er i gang med de 
indledende skridt, eventuelt via et pilot-projekt der yderligere skal definere hvordan 
etableringen skal foregå. I dette stadie er det umiddelbart for sent at stoppe etableringen, 
men de hjemlige spillere kan med de rette midler tvinge den udenlandske konkurrent til at 
modificere sine planer gennem et stærkt modsvar og en klar strategi for denne, således at 
den udenlandske konkurrent genovervejer sin etablering (Hauser & Shugan, 1983; 
Robinson, 1988; Scherer, 1980). Hvis man ikke kan stoppe etableringen, kan man influere 
til en modificering af ekspansions- og vækstplaner, hvilket også vil være yderst attraktivt, 
da man så vil blive mødt af en mindre aggressiv ny konkurrent.  
 Efter etableringen ser man, såfremt den internationale konkurrent har været 
succesfuld i de første faser, at de ekspanderer yderligere, eller måske rettere konsoliderer 
deres tilstedeværelse efter at have etableret sig og indtaget en voksende markedsandel. 
Derfor udforsker de mulighederne i markedet yderligere under de tilstedeværende 
konkurrencevilkår (Timmor et al., 2009). Det vil typisk være i denne fase, at konkurrenten 
for alvor enten allerede har fået eller får markedskendskab- og data at basere sin 
ekspansions- og vækststrategi på markedet derefter. Har de haft en succesfuld etablering 
hvor de estimerede mål er blevet mødt eller måske endda overgået, kan det give blod på 
tanden for mere. Hvis de til gengæld har skuffet relativt til deres mål, kan det være et tegn 
på at de har overestimeret deres kapacitetsmuligheder, og det kan få dem til at nedjustere 
deres forventninger.  
 I sidste fase af etableringen, forskansningen, er den udenlandske konkurrent 
blevet en faktor på markedet gennem sin stigende og markante markedsandel, og den eller 
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de hjemlige spillere vil gerne vinde disse tilbage eller som minimum forsvare de 
tilbageværende markedsandele og kigge på andre muligheder for at overleve og forsvare 
sig (Timmor et al., 2009). Her vil det formodentligt ikke længere være muligt at få 
konkurrenten til at trække sig fra markedet, og det er derfor en fase hvor alle de hjemlige 
spillere samt den nye internationale konkurrent skal finde en balance i markedet og alle 
spillere skal lave en plan for fremtiden. Den kan, som det vil blive gennemgået i det 
følgende, være af forskellige karakter afhængig af de pågældende faktorer.  
 

Reaktionsstrategier 
 
Der er flere relevante bud på hvilke strategier incumbent virksomheder kan have til at 
forsvare sig mod angreb udefra. Flere af dem overlapper hinanden på en eller anden vis, og 
hvis ikke de gør det, supplerer de hinanden godt. I det følgende vil det blive gennemgået 
hvilke reaktionsstrategier der er at finde i litteraturen om emnet, ligesom jeg vil slå fast 
hvilke strategier der vil blive anvendt som mulige forsvar i den følgende tekst og tilhørende 
modeller.  
Der findes ifølge Timmor et al. (2009) overordnet tre hovedstrategier, som de hjemlige 
spillere kan bruge, og disse strategier er ikke unikke for forretningsverdenen, men egentlig 
for alle former for angreb. Som incumbent kan man enten tage kampen op og kæmpe 
tilbage (retaliate), man kan flygte (flee) og/eller man kan samarbejde (join) med 
angriberen og herigennem få det bedste ud af det. Under disse tre findes der en række 
forskellige understrategier eller forskellige udgaver af hovedstrategien om man vil, som er 
afhængige af de forskellige faktorer der yder indflydelse på beslutningen. Man går ikke 
nødvendigvis med den ene strategi men kan sagtens bruge flere af dem afhængig af 
forretningssituationen, faktorerne der spiller ind samt hvilken fase man befinder sig i for 
etableringen. Det kan fx godt være, at man gerne vil sælge sine produkter på Amazon i 
udlandet, men ikke ønsker at gøre det på det hjemlige marked, og man således 
samarbejder på et marked men ikke på et andet.  
De tre strategier vil i det følgende blive gennemgået detaljeret og med de forskellige 
udgaver af dem inkluderet.  
 At tage kampen op og kæmpe imod invasionen, kan muligvis virke som det 
mest rationelle og naturlige at gøre, da man dermed forsvarer hvad man retmæssigt mener 
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der er ens eget. Det er dog ikke altid det mest fornuftige at gøre, da man i nogle tilfælde 
som bl.a. i internethandelen, er oppe imod nogle giganter hvor det ikke nødvendigvis er 
hensigtsmæssigt at ligge sig i krig med dem. Konfrontationen kan tages direkte hvor man 
spiller på de samme variabler som den internationale konkurrent, eksempelvis pris og 
produktets kvaliteter og egenskaber og det derfor bliver en kamp på sammenlignelige 
parametre. Man kan også vælge en mere indirekte konfrontation, hvor der spilles på en af 
de andre variabler i marketingmixet, altså markedsføring og/eller placeringen af 
produktet, herunder distributionskanaler og logistik (Timmor et al., 2009), som der måske 
kunne blokeres for ved for eksempel eksklusivitetsaftale om distribution gennem bestemte 
logistikpartnere. Lige præcis eksklusivitet gennem logistikpartnere ville dog ikke være 
muligt i Danmark i dag, pga. de efterhånden rigtigt mange forskellige distributører man 
kan vælge til levering af sine pakker. Porter (1980) opstiller den mulighed at angribe 
konkurrenten på andre markeder, hvilket både kan signalere at man er klar til kamp men 
ligeledes måske drage opmærksomheden væk fra det nye marked, man selv har hjemme 
på, men som den globale spiller er på vej ind på. Det vil skabe fokus på et allerede 
eksisterende marked for konkurrenten, hvilket kan udskyde invasionen af det nye marked 
eller i bedste tilfælde få dem helt på andre tanker.  
 Hvis man som skrevet ovenfor, indser at det ikke er det mest hensigtsmæssige 
at tage kampen op fordi man ser ud til at ville tabe eller at omkostningerne i at forsvare 
sine markedsandele ikke svarer overens med den reelle profit i disse, kan man beslutte sig 
for at flygte inden det bliver for omkostningstungt at kæmpe imod. De færreste vil nok 
bare trække sig selv og sin forretning ud, så der vil som oftest være tale om en indskærpet 
flugt. En indskærpet flugt betyder her at man trækker sig fra bestemte produkter, 
kategorier eller segmenter, men det kan også være at man simpelthen flygter til et andet 
nærliggende marked hvor konkurrencen er mindre (Timmor et al., 2009). Reelt set vil 
dette dog nok være noget kortsigtet i internethandelen eller i den globaliserede verden 
generelt set, da en af de næste træk for den globale spiller med stor sandsynlighed vil være 
at fortsætte ekspansionen til de nærliggende markeder, hvis de da ikke allerede er der. Det 
vil være for stor en øvelse og skabe for mange komplikationer for mange virksomheder at 
flytte hele virksomheden til et marked langt væk, hvilket derfor nok vil være udelukket.  
 Den sidste strategi ifølge Timmor et. al (2009) vil være samarbejde. Enten 
samarbejde direkte med konkurrenten, hvilket i dette tilfælde kunne være at sælge sine 
produkter via en af de globale internetgiganter, ved at hjælpe dem med distributionen i 
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landet eller ved at samarbejde med dem på anden vis. Alternativt kan samarbejdet foregå 
med en anden konkurrent, enten en eksisterende hjemlig konkurrent eller en anden global 
konkurrent som allerede er på markedet eller overvejer at etablere sig på det (Timmor et 
al., 2009).  
Ifølge Scherer (1980) og Xie og Xie (2017) m.fl. er der nogle lignende forsvarsstrategier, 
men mulighederne defineres af dem som at kæmpe imod (retaliation), imødekommenhed 
(accommodation) eller ingen reaktion (neutral). Med disse strategier forstås en ændring i 
deres udgifter for marketingvariablerne gennem en forhøjning eller sækning. De kan til 
dels sammenlignes med de tre hovedstrategier nævnt ovenfor, men samtidig er de i mine 
øjne en forlængelse af disse. Tager man kampen op vil man i denne terminologi kæmpe 
imod angrebet udefra, mens at flygte og/eller samarbejde her vil være imødekommenhed. 
Scherer (1980) og andre (Cubbin & Domberger, 1988; Robinson, 1988) nævner dog ofte 
ingen reaktion i både teoretiske såvel som empiriske studier om emnet, og ingen reaktion 
indgår ikke rigtigt i de ovenfor gennemgåede strategidefinitioner, men samtidig sker det 
tilsyneladende oftere end man skulle tro, at incumbents ikke svarer igen på angreb udefra, 
altså ingen reaktion. Den inkluderes derfor som en mulig forsvarsstrategi.  
På ovenstående baggrund defineres de mulige forsvarsstrategier i det følgende at kunne 
være imødekommenhed (herunder at give plads til konkurrenten, flygte og samarbejde), at 
kæmpe imod eller ingen reaktion. Det opsætter jeg en generisk model for mulige 
forsvarsstrategier for, som kaldes for Forsvarsstrategimodellen.  
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Som det ses af modellen ovenfor inkluderer den de nævnte strategier, og at flygte er sat 
som en selvstændig strategi, som det tænkes godt at kunne være, men fordi det vil betyde 
at man indirekte imødekommer den nye konkurrent, er den også sat som en delstrategi ud 
fra imødekommenhed.  
 

Marketingmix  
Såfremt der kommer en reaktion og incumbents dermed vælger en bestemt 
forsvarsstrategi, er der en række forskellige marketingvariabler virksomhederne kan vælge 
at fokusere på, og det uanset om man vælger konfrontationen eller imødekommenheden.  
En marketingreaktion kan være offensiv og defensiv og valget står ofte mellem hvor fokus 
skal være og hvordan ressourcerne skal fordeles mellem de to, både i marketing generelt 
men også konkret i en forsvarssituation. En offensiv reaktion omhandler aktiviteter med 
det formål at vinde kunder fra en konkurrent, mens en defensiv reaktion omhandler 
aktiviteter iværksat med det formål at holde på og beskytte ens eksisterende kunder 
gennem fx at fokusere på brand loyalitet (Martín-Herrán, McQuitty, & Sigué, 2012). 
Traditionelt havde marketing fokus på konkurrenter og deres kunder (Fornell, 1992; Rust 
& Zahorik, 1993), hvor man holdt øje med konkurrenterne og reagerede på 
marketingændringer, som forandrede konkurrencen, som primært er en offensiv reaktion.  
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I nyere tid er der fremkommet litteratur med fokus på at bibeholde eksisterende kunder 
over længere tid via marketingtiltag som incentiverer kundeloyalitet, reducerer 
marketingomkostninger og forbedrer en virksomheds profitabilitet, hvilket vi kalder for 
det kundecentrerede perspektiv (customer-centric view) (Martín-Herrán et al., 2012), som 
altså er en defensiv reaktion. Customer-centric view minder meget om det der vil blive 
gennemgået under termen ’customer-oriented’ i afsnittet om Mental Models senere.  
Fordi der traditionelt har været mest fokus på den offensive del af marketing, er meget af 
litteraturen omkring at forsvare sig selv mod angreb udefra ofte baseret på præmissen om 
at reaktionsstrategier er offensive eller ingenting. Jeg forsøger at nuancere denne del med 
brug af Martin-Herrán et al. (2012) m.fl. og deres kundecentrerede perspektiv, for en 
defensiv reaktion kan godt gå ubemærket hen da det ikke nødvendigvis kan ses udefra, at 
en sådan aktiveres, i hvert fald ikke i begyndelsen af aktiviteten. Den kan derfor blive 
opfattet som ingen reaktion, trods incumbent virksomheden rent faktisk er aktiv i sit 
forsvar. I forlængelse af det, er den defensive reaktion noget som kan ske både før man 
mærker den internationale konkurrence samt i den indledende fase, for at man gør så 
meget som muligt for at holde på sine kunder inden konkurrenten udnytter en eventuel 
mulighed til at vinde dem.  
Amazon arbejder altid med kunden i centrum5, og udover ofte at være bedst på pris og 
andre marketingparametre, så gør de også meget for at holde på kunderne når først de er 
blevet kunder. Et godt eksempel er Amazon Prime6, som for et beskedent beløb giver gratis 
og fleksibel levering, eksklusive tilbud og adgang til Amazons streamingtjenester. Men 
danske butikker og webbutikker er i stigende grad med på bølgen, hvor nogle af de mest 
kendte kundeloyalitetsklubber nok er Club Matas, SAS Eurobonus og Coop medlemsklub. I 
webbutikkernes tilfælde kan det rent faktisk være, at det er derfor man nogle gange ikke 
ser en reaktion, fordi de har fokus på den defensive markedsføring og på at knytte 
eksisterende kunder tættere på sig fremfor at kæmpe om de kunder som alligevel skifter 
løbende rundt. Man kan sagtens have en effektiv defensiv markedsføring for at holde på 
ens eksisterende kunder, samtidig med man er offensiv og kæmper om nye kunder og på at 
vinde dem tilbage man måtte have tabt.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  https://stellapulse.com/2018/09/18/amazon-‐ceo-‐jeff-‐bezos-‐highlights-‐the-‐customer-‐
centric-‐retail-‐strategy/	  
6	  https://www.amazon.com/amazonprime/142-‐7269710-‐
3272708?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0	  
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Med hensyn til den offensive reaktion, vil jeg fokusere på det klassiske marketingmix hvor 
de primære variabler er de 4 P’er – Product, Price, Place, Promotion – og det er også disse 
der er blevet behandlet mest i litteraturen indenfor emnet. Altså når man angribes udefra 
og vælger en offensiv strategi, hvornår er det så bedst at bruge hvilken variabel.  
 

Pris	  
At finde den optimale pris i et marked er altid vigtigt, og den optimale pris er der hvor man 
har størst samlet profit ud fra enhedsprisen og antal solgte enheder. Når ens 
markedsandele er under angreb udefra, er det vigtigt at finde den optimale forsvarspris 
(optimal defensive pricing). Det er dog vigtigt at huske på, at ingen prisstrategi kan 
beholde profitten man havde før etablering fra den nye konkurrent (Hauser & Shugan, 
1983), såfremt vi antager at konkurrenten i en eller anden form lykkedes med sin 
etablering og ikke kun får markedsandele fra en eventuel vækst i markedet, hvilket anses 
som relativt usandsynligt. Prisen på et produkt kan ved et angreb holdes konstant, hæves 
eller sænkes, og hvad der er rigtigt afhænger af hvilken strategi man vælger, altså om man 
vælger at kæmpe, flygte eller samarbejde.  
En ændring i prisvariablen er relevant uanset hvilken strategi man vælger. Vælger man at 
kæmpe, vil det typisk være ved at sænke prisen på et givent produkt. Sænker man prisen, 
vil man formindske sin profit pr. enhed forudsat at omkostningerne forbliver de samme, 
men man kan derigennem bedre forsvare sine markedsandele og solgte enheder eller 
måske endda vinde yderligere markedsandele. Ved flere solgte enheder, kan ens 
omkostninger, hvad enten det er produktion, videresalg eller andet, muligvis falde, som så 
enten giver mere profit kontra hvis der ingen ændring var eller mulighed for yderligere 
sænkning af prisen. Hæver man prisen er man imødekommende (Hauser & Shugan, 1983), 
og man vil givetvis miste noget volumen i enheder, men de salg man fortsat vil have vil 
være mere profitable. Her vil parametre som loyale kunder, forbrugerpræferencer for 
bestemte mærker og lokale virksomheder m.fl. spille ind. Lokalheden er et særdeles 
interessent parameter, som jeg vil kigge nærmere på senere.  
Vælger man at flygte, vil man forventeligt gøre det ved at lade prisen på sit produkt være 
eller måske endda hæve den for at få det sidste profit ud af markedet og det produkt. Hvis 
man lader prisen være, men har planer om at flygte, har man valgt strategi men uden en 
tilhørende reaktion.  
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Ved samarbejde kan man beholde sit produkt på markedet og prisstrategien er derfor også 
relevant her, om end den nok vil være præget af det samarbejde man indgår og derfor knap 
så afhængig af en klassisk prisoptimering (Timmor et al., 2009).  
 

Place	  
Place eller placement, har at gøre med hvor produktet er tilgængeligt henne, og hvilke 
salgskanaler og distributionsformer der bruges. Også her kan der afhængigt af faktorerne 
være behov for en ændret strategi, som kaldes distributionsstrategi.  
Hauser og Steven (1983) viser, at den optimale prisstrategi er uafhængig af den optimale 
distributionsstrategi, men omvendt også at den optimale distributionsstrategi er afhængig 
af den optimale prisstrategi, hvoraf man kan aflede at prisstrategien er vigtigere end 
distributionsstrategien og derfor bør fastsættes først. Hauser og Steven (1983) opsætter 
derfor følgende proposition:  
 

Proposition 1.  
Den optimale prisstrategi er uafhængig af den optimale distributionsstrategi, men 
den optimale distributionsstrategi er afhængig af prisstrategien.  

 
Man kan, ligesom med pris, hæve, sænke eller holde ens distribution konstant, og her er 
det budgettet for distributionen der er variabel. Alle tre kan give mening afhængigt af 
faktorerne som spiller ind, og det er her vigtigt at have ovenstående afhængighed i mente. 
Det kan fx godt være det virker mest intuitivt rigtigt at hæve ens distributionsbudget for at 
forsvare sig mod nye konkurrenter udefra, men hvis det ikke giver økonomisk mening, skal 
vi ikke gøre det (Hauser & Shugan, 1983). Det afhænger som sagt af hvilke faktorer som 
spiller ind, og her vil der i særdeleshed være markedets egenskaber som spiller ind.  
Udover afhængigheden og uafhængigheden pris og distribution imellem, skriver Hauser og 
Shugan (1983) at markedet bliver mere konkurrencepræget ved etablering af en ny spiller 
hvilket mindsker den mulige profit, og derfor er det vigtigt at holde fokus på profitten 
fremfor kun omsætningen, når man vælger både pris- og distributionsstrategi.  
Hauser og Shugan (1983) definerer derfor følgende proposition.  
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Proposition 2.  
Hvis markedsstørrelsen ikke vokser, er den optimale distributionsstrategi at sænke 
omkostningerne på distributionen, når man oplever konkurrence udefra.  
 

Produkt	  
At forbedre ens produkt, er også en mulighed, men det er dog ikke lige så nemt at gøre, 
som når vi hæver eller sænker prisen på produktet eller budgettet til distributionen (place). 
En produktoptimering kan bestå af mange ting, men man vil typisk fokusere på at ændre 
produktets egenskaber og kvaliteter, det kan fx være ved at bruge bedre materiale som 
samtidig er klimavenligt, hvorpå man slår på produktets kvalitet samt virksomhedens 
CSR-bevidsthed. Ved både dette, men også et mere generelt eksempel, forsøger 
virksomheden at forbedre kundernes opfattelse af produktet og virksomheden. Også her er 
det vigtigt at have profitten for øje ved ændringer før og efter etablering fra den nye 
konkurrent, men det er ligeledes vigtigt at se på hvad der før etableringen er ens styrke og 
hvad der vil være det efter, sammenlignet med den nye konkurrents styrker og fokus. For 
at tage eksemplet fra før om materiale i bedre og mere klimavenlig kvalitet, kan det være at 
den nye konkurrents kvalitet er så høj, at man ikke ønsker at konkurrere på det paramter, 
men hvis de samtidig går på kompromis med klimavenligheden, kan det være ens styrke 
ligger her.  
Mere konkret siger Hauser og Shugan (1983) at man først og fremmest skal positionere sig 
hvor ens styrke i forhold til konkurrenten er, i hvert fald så længe det lader sig gøre. Det er 
altså alt andet lige - og såfremt forbrugernes præferencer er ligeligt fordelt – nemmere at 
positionere sig på noget man allerede er stærkest på, fremfor noget man fra start er bagud 
på. Hauser og Shugan (1983) definerer på den baggrund følgende proposition:  
 

Proposition 3.  
Hvis ens produktegenskaber skal forbedres, skal man prioritere på den egenskab 
man er stærkest og især hvis konkurrentens styrke ligger i en anden egenskab, som 
de derfor fokuserer på.  
 

Det kan dog være, at man også bør styrke den del, som konkurrenten positionerer sig på, 
men ikke pr. automatik som ens styrkeelement og afhænger af flere faktorer (Hauser & 
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Shugan, 1983). Dels kan salgspotentialet i forhold til omkostningen være lavere her fordi 
man ikke er stærkest her, hvilket netop er årsagen til at man bør forsøge at rykke væk 
derfra, men omvendt hvis det er muligt at svare igen på denne del uden for store 
omkostninger, og man dermed kan forsvare eller vinde markedsandele tilbage, bør man 
også fokusere sin indsats her. Der kan altså være tre udfald afhængigt af styrke- og 
profitfaktorerne – gør intet (flygt), svar tilbage ved at forbedre ens styrkeelement som den 
nye konkurrent ikke fokuserer på og lade konkurrenten positionere sig på deres 
styrkeelement eller styrk begge styrker. Det er selvfølgelig et simpelt tilfælde, at der kun er 
to styrkeforhold på produktet at forholde sig til, men reglen bør kunne bruges ved flere 
elementer, alt andet lige.  
 

Promotion	  
Promotion (markedsføring eller promovering), handler om hvordan vi markedsfører vores 
produkt eller brand, og der er overordnet set to elementer indenfor 
markedsføringsstrategi. Den første handler om at gøre forbrugerne opmærksomme på et 
produkt eller brand, fx ved introduktionen af det, samt at sikre sig at de ikke glemmer det 
og at produktet forbliver i deres erindring (awareness marketing). Denne del omhandler 
altså den generelle opmærksomhed omkring et produkt og brand.  
Den anden handler om hvordan markedsføring kan bruges til at repositionere sig selv og 
sit produkt, såfremt det måtte blive nødvendigt. Det kan fx være ved at markedsføre en 
egenskab af produktet der ikke tidligere har været i fokus, fordi man angribes udefra af en 
konkurrent som netop fokuserer på denne egenskab.  
Hauser og Shugan (1983) baserer deres bevis og konklusioner for denne del på samme 
faktorer som under distributionen og opsætter først en regel for markedsføringen der 
omhandler den generelle opmærksomhed omkring produktet. Den siger at såfremt 
markedet ikke vækster, skal vi ved et angreb formindske marketingbudgettet på denne del, 
og det er altså ud fra devisen om at det skal være profitabelt og økonomisk rigtigt at gøre, 
og altså ikke omhandler hvad der ellers kan virke intuitivt, at forsvare sine markedsandele 
uanset omkostningerne associeret hermed. Hauser og Shugan (1983) formulerer på den 
baggrund følgende proposition:  
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Proposition 4.  
Hvis markedet ikke vokser, er den optimale forsvarsstrategi for markedsføring at 
sænke budgettet for markedsføring for den generelle opmærksomhed (awareness 
marketing).  
 

For den markedsføring der omhandler en eventuel repositionering af sit produkt ved 
angreb udefra, bruges argumenter lig dem fra produktforbedringen hvor fokus var på to 
styrkeelementer, hvoraf forsvareren var stærkest på den ene mens konkurrenten udefra 
fokuserede på den anden. Det konkluderes derfor også her, at beslutningen om fokus er 
afhængig af salgspotentialet ved at markedsføre repositioneringen af egen styrke kontra 
konkurrentens styrke samt muligheden for at markedsføre sig på konkurrentens styrke og 
her opnå markedsandele uden for store omkostninger (Hauser & Shugan, 1983).  
Hauser og Shugan (1983) konkluderer dernæst at selv under angreb kan man vinde mindre 
markedsandele, hvis man repositionerer sig optimalt, som leder til følgende proposition:  
 

Proposition 5.  
Forudsat at forbrugerpræferencer er ensartede, vil incumbent kunne opnå mindre 
’marginal gains’ ved at øge markedsføringen i repositioneringen i ens 
styrkeegenskaber.  

 
Proposition 4 og 5 samler jeg i det følgende i en samlet proposition:   
 

Proposition 6.  
Hvis markedet ikke vokser, er den optimale forsvarsstrategi i markedsføring at 
allokere ressourcer fra awareness marketing til repositionering i ens 
styrkeegenskaber.  

 

Marketingmixmodellen 
Der bør i øvrigt være overensstemmelse mellem ens produktoptimeringer og 
markedsføring, såfremt man vælger at foretage en ændring. Det er således ikke 
hensigtsmæssigt at repositionere sig via markedsføring uden at foretage de nødvendige 
produktændringer (Hauser & Shugan, 1983). Man kan dog forestille sig et tilfælde, hvor 
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man blot ikke har markedsført en bestemt kvalitet tidligere, og det så er denne man 
efterfølgende repositionerer sig selv for.  
På ovenstående baggrund opstiller jeg således baseret på eksisterende teori en model for 
hvilke parametre man kan fokusere og ændre på hvis man vælger en reaktion der ikke er 
neutral. Modellen kunne godt indeholde flere parametre, ligesom de 4 P’er (reference) er 
blevet opdateret til at inkludere flere 
parametre, men da disse i det foregående og 
følgende har haft fokus, fortsættes dette.  
Marketingmixmodellen kan altså bruges når 
forsvarsstrategien der bruges er kæmp imod 
eller imødekommenhed. Den kan derfor 
sættes sammen med de modeller som 
konstrueres i senere afsnit, når en af disse 
strategier vælges. Den står således både alene 
og viser parametrene ’De 4 P’er’, men endnu 
mere relevant kan den indgå og bruges som 
delmodel senere i forlængelse af de følgende 
modeller.  
 
Hvorledes sammensætningen af ens marketingmix skal være og hvilke parametre man skal 
fokusere på afhænger af flere ting, der vil blive gennemgået i det følgende. 
Elasticiteten i virksomhedens marketingvariabler er afgørende for dens reaktion og valg af 
strategi. Elasticiteten defineres her som den procentuelle ændring i markedets 
modtagelighed for et bestemt brand eller produkt ved en given procentuel ændring i en af 
marketingvariablerne, og den indikerer således styrken på den givne variabel (Gatignon, 
Anderson, & Helsen, 1989).  
Den bruges af virksomhederne på den måde, at jo mere elasticitet en marketingvariabel 
har, desto stærkere et værktøj kan det være i en forsvarsstrategi, da det er på denne eller 
disse variabler at virksomheden vil få mest ud af at svare igen. Omvendt, hvis elasticiteten 
på en marketingvariabel er lav hos en virksomhed, vil det være et dårligt sted at ændre ens 
marketingmix (Gatignon et al., 1989). Det er værd at nævne at det her vil være relativt til 
de andre marketingvariabler, som den pågældende virksomhed har. Det kan altså godt 
være at en variabels elasticitet er svag sammenlignet med konkurrenternes tilsvarende, 
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men hvis det er den pågældende virksomheds bedste mulighed, vil det være der de gør 
brug af en ændring.  
Elasticiteten påvirkes også af hvilken branche der er tale om, da nogle brancher og 
produktkategorier er mere modtagelige overfor fx markedsføring mens andre er mere 
modtagelige overfor en større salgsstyrke (Shankar, 1997).  
På baggrund af ovenstående og Shankar (1997) opsættes følgende proposition:  
 

Proposition 7.  
En hjemlig virksomhed bør altid fokusere på den del af sit marketingmix med størst 
elasticitet, når der skal forsvares mod angreb udefra.  
 

Elasticiteten behøver dog ikke være til stede for at en incumbent kan drage fordel af at 
svare igen. Er den hjemlige virksomhed ikke ledende i nogle af marketingvariablerne, og 
elasticiteten og marginen forbliver uændret, men markedet er i vækst, bør den hjemlige 
virksomhed svare igen, fordi et marked i vækst betyder mulig øget omsætning, og når 
elasticiteten og marginen forbliver uændret, giver det mulighed for at bruge mere i sit 
marketing equilibrium (Shankar, 1997).  
Shankar (1997) gennemgår en række forskellige Stackelberg og Nash-spil, hvor 
markedsstørrelse, elasticitet og margin er variabler, og hvor pionerens – som ofte også vil 
være at betragte som markedsleder – rolle skifter og på denne baggrund forudser Shankar 
(1997) hvilken af reaktionsstrategierne accommodate eller retaliate det afføder.  
Her forudsiges det, at hvis variablerne og salget forbliver de samme i alle spilsituationer, er 
markedslederen mere tilbøjelig til at være imødekommende når den har mindre 
sandsynlighed for at være leder i alle marketingvariabler, fordi lederskab i en 
marketingvariabel øger markedslederens mulighed for at bruge variablen til større udbytte 
(Gal-Or, 1985; Lee & Staelin, 1997).  
Det forudsiges også, at hvis elasticitet og margin falder efter etableringen af en ny 
international spiller på markedet, vil den hjemlige spiller være mere tilbøjelig til at 
imødekomme den nye konkurrent, da dens lavere elasticitet resulterer i mindre omsætning 
og dermed mindre optimalt marketingforbrug (Shankar, 1997).  
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På den baggrund formuleres følgende nye propositioner:  
 

Proposition 8.  
Lederskab i en marketingvariabel hos incumbent, øger sandsynligheden for 
retaliation.  
 

Proposition 9.  
Hvis elasticitet og marginer falder efter etableringen af en ny konkurrent på 
markedet, vil incumbent være mere imødekommende.  

 

Push vs. pull strategier 
Når man bliver angrebet udefra og vælger en forsvarsstrategi har man sit marketingmix at 
agere indenfor, men indenfor dette er der også flere måder at reagere på.  
Shankar (1997) opererer dels med det traditionelle marketingmix som gennemgået 
ovenfor, men ligeledes med hvordan ressourcer skal allokeres i hvert parameter såfremt 
man vælger en forsvarsstrategi som kræver ændringer, og disse kaldes i denne 
sammenhæng for pull vs. push strategier. Begge er relateret til promotion-variablen, og 
altså derfor hvordan ressourcer skal allokeres her.  
En pull-strategi betyder at man poster flere penge i selve markedsføringen, og her er det 
underordnet hvilken type markedsføring der er tale om af de tidligere definerede typer.  
En push-strategi er hvis man 
allokerer sine marketingressourcer 
til en større salgsstyrke, altså at 
man i stedet for fx at bruge 
ressourcer på reklamer af en 
hvilken som helst slags, vælger at 
bruge pengene på at have flere 
salgsfolk til at opsøge kunder, 
holde relationen ved lige osv. 
(Shankar, 1997). At styrke ens 
salgsstyrke er altså en måde at 
styrke sin promotion på gennem 
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menneskelige ressourcer.  
Der er også en strategi mellem de to, som er mere balanceret i sin tilgang og allokerer 
ressourcer mellem de to ud fra behov og situation. Enhver virksomhed formodes at have 
begge dele og er således balanceret mellem dem, men nogle vil overvejende have fokus på 
og være stærk indenfor en af dem.  
På baggrund af dette og med afsæt i Shankar’s (1997) model for Factors influencing the 
Pioneer’s Marketing Mix Allocation, opstilles den modelerede oversigt med strategierne 
indenfor promotion-variablen i modellen ude til højre.  
Hvad der bedst kan svare sig og er mest typisk er meget afhængig af virksomheden og 
produktet. Nogle virksomheder er kendte for at være gode til at bruge mange ressourcer på 
markedsføring, mens andre er kendte for en stor og stærk salgsstyrke (Shankar, 1997). 
Man har fået den opfattelse fordi virksomheden har fokuseret således igennem længere tid, 
men det har der nok været en oprindelig grund til, som med stor sandsynlighed stadig er til 
stede, og det har sandsynligvis at gøre med hvilket produkt der er tale om og hvilken 
målgruppe produktet har.  
Virksomheder der sælger forbrugsvarer, som fx dagligdagsvarer, bruger typisk mange 
ressourcer på at markedsføre sig, da målgruppen er de private forbrugere, mens deres 
salgsstyrke formodes at være nogenlunde konstant idet sælgerne her ikke står for 
kontakten til slutforbrugerne men derimod forhandlerne, hvortil en meget større 
salgsstyrke ikke formodes at være rentabel, da det fortsat er det endelige salg mod 
forbrugerne som afgør forhandlernes indkøb.  
Virksomheder der sælger mere videnstunge produkter og/eller produkter rettet mod B2B-
markedet, formodes at have større behov for en stor salgsstyrke, som kan supportere 
kunderne samt bedre sælge dem end almindelig markedsføring kan.  
At være stærk indenfor en af disse variabler, salgsstyrke eller markedsføring, eller en af de 
andre marketingvariabler for den sags skyld, medfører ofte at det også er her 
virksomhedens marketingvariabel er mest elastisk, og det hænger derfor godt sammen 
med argumentet om at vi først skal forsvare os med den marketingvariabel som er mest 
elastisk, som det blev defineret i proposition 7.  
Allokeringen af ressourcer mod markedsføring eller øget salgsstyrke er strategisk vigtig for 
virksomheden og de involverede ledere (Shankar, 1997), men en øget salgsstyrke kan 
faktisk også være en konkurrencefordel (competitive advantage) i sig selv (Yeoh & Roth, 
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1999), og således giver det i nogle tilfælde sig selv hvilken variabel man skal fokusere sin 
indsats på da man her kan differentiere sig selv yderligere fra konkurrenten.  
Den strategiske reaktion gennem marketingmixet følger ikke altid anbefalingerne, og 
således kæmper nogle virksomheder unødigt imod eller med et ineffektivt marketingmix 
(Xie & Xie, 2017).  
Hvilket nuværende marketingmix og marketing ressourcer den enkelte virksomhed har 
samt hvad der kræves for at kunne trække sig fra markedet, er afgørende for om de 
hjemlige spillere vælger at tage kampen op for at forsvare sit marked og andele eller om 
man sågar overvejer at trække sig fra markedet. Har man det forkerte marketingmix og 
ikke nok ressourcer til at forsvare sin position, og er der samtidig lave barrierer og 
omkostninger ved at trække sig, er der en større chance for at dette vil ende med at være 
beslutningen.  
Men oftest vil netop omkostningerne gennem alle de investeringer og andet man har lavet 
gennem tiden være for høje og dermed skabe barrierer for denne strategi, da såfremt man 
tager beslutningen om at forlade markedet, vil tabe disse investeringer uden mulighed for 
at få dem tilbage (Karakaya & Yannopoulos, 2010). Omvendt er det her, man bør være 
pragmatisk og vurdere ens chance for at forsvare markedet. Det bør man gøre så længe 
man ser en mulighed for at forsvare det, men i takt med at man måtte se denne mulighed 
blive mindre og måske endda helt forsvinde, bør man overveje at imødekomme 
konkurrenten og måske endda flygte uanset de mulige tab i omkostninger. Tabene bliver 
således kun større hvis man ender med at tabe kampen, og så vil det være bedre at have 
trukket sig på et tidligere tidspunkt, trods de tabte investeringer. Disse tabte investeringer 
eller omkostninger, kaldes en sunk cost, når det ikke længere er muligt at vinde tilbage 
(Frank & Bernanke, 2013).  
De hjemlige virksomheders valg af strategi påvirkes også af deres evne til svare igen på 
effektiv vis hvis de overhovedet er i stand til at svare igen (Gatignon et al., 1989). I nogle 
situationer vil det være lige til, mens det i andre vil være mere uklart hvad rette 
forsvarsstrategi bør være (Schmalensee, 1976), samt hvor store deres muligheder er for 
succes gennem den valgte strategi. I tilfælde hvor det er uklart hvad rette strategi bør være, 
kan svaret ende med at være meget lille eller slet ingen reaktion (Gatignon et al., 1989) 
eller måske endda i nogle tilfælde imødekommenhed gennem en reducering af ressourcer 
permanent eller blot mens man venter på at resten af markedet svarer tilbage på den nye 



	   28	  

konkurrent (Cooper, Arnold C., 1976). På den baggrund formulerer jeg følgende 
proposition:  
 

Proposition 10.  
Hvis incumbents er usikre på hvad rette strategi er, bør de overveje og kan det ofte 
ende med lille eller slet ingen reaktion.  
 

Hauser og Shugan (1983) præsenterer i deres Defender Model en negativ reaktion som 
mulighed mod nye konkurrenter, hvor fokus er at forudsige det optimale rent økonomisk, 
altså at være profit-optimerende, i enhver given situation. Der vil under en række bestemte 
forhold være tilfælde, hvor det er profit-optimerende at svare negativt på en eller flere af 
variablerne i marketingmixet ved at sænke udgifterne til markedsføring og distribution 
samt hæve prisen (Hauser & Shugan, 1983), og man derfor bliver imødekommende. En af 
årsagerne til dette er formodningen om, at en ny konkurrent får hver anden incumbent’s 
profit til at falde, og udgifterne i marketingmixet giver derfor ikke det samme profit som 
tidligere, hvilket får incumbents til at allokere færre ressourcer. Det er dog på formodning 
om at markedet ikke vokser på baggrund af den nye konkurrents produkter eller services 
(Gatignon et al., 1989). På den baggrund formulerer jeg følgende proposition:  
 

Proposition 11.  
En forsvarsstrategi og følgende reaktion skal ifølge Defender Model have fokus på at 
være profit-optimerende.  
 

Incumbents kan ifølge Defender Model svare positivt igen ved at øge udgifterne i 
marketingmixet af to primære årsager – faktorer andre end profit og underforbrug på 
eksisterende marketingmix (Hauser & Shugan, 1983) – hvorved de kæmper imod. 
Defender-modellens udgangspunkt er, at virksomheder agerer rationelt og med fokus på at 
optimere profit. Andre studier indenfor organisationsteori påviser dog muligheden for at 
virksomheder reagerer irrationelt (e.g. Cohen, March, & Olsen, 1972), som vil være en 
anden faktor end profit som Hauser og Shugan (1983) definerer det. I forlængelse af dette, 
er det også muligt, at nogle forretningsområder hos incumbents ikke har mål om at være 
profitoptimerende, men snarere markedsdominerende, forsvarer af en niche eller andet 
mål der ikke er profitoptimerende drevet. I sådanne tilfælde kan vi opleve en positiv 
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reaktion ved at incumbent kæmper imod trods det ikke optimerer profitten (Hauser & 
Shugan, 1983). På den baggrund opstiller jeg følgende proposition.  
 

Proposition 12.  
Hvis man ikke er profit-optimerende, kan incumbents have andre incitamenter til at 
reagere anderledes end hvad ville give optimal profit.  
 

Hvis en incumbent bruger mindre end det profit-optimale på sit marketingforbrug ved en 
ny etablering, kan den reagere positivt alene af den årsag at det vil være profit-
optimerende for dem (Gatignon et al., 1989), og således er det uafhængigt af den nye 
etablering, som derimod blot gør dem opmærksomme på underforbruget. Underforbrug 
kan være tilfældet af flere forskellige primære årsager. Den første ved at de selv eller deres 
ledere er ignorante og uvidende omkring elasticiteten af deres marketingvariabler 
(Chakravarti, Mitchell, & Staelin, 1973) og derfor ikke er klar over underforbruget. Det kan 
fx være pga. virksomhedens pågældende mental models, som gennemgås senere. En anden 
ved at de ikke eksperimenterer nok for at kortlægge deres løbende placering på 
salgskurven (Pekelman & Tse, 1980 m.fl.). En tredje ved at de ikke har ressourcer nok til 
optimalt forbrug eller adgang til de rette kanaler (Gatignon et al., 1989). Og den fjerde ved 
at den specifikke branche ikke er særlig konkurrencedygtig og en ny konkurrent kan være 
med til at sætte fokus på dette, og ændringen og optimeringen i branchen derfor bliver på 
baggrund af den nye etablering men ikke relateret til direkte forsvar mod denne (Hauser & 
Shugan, 1983).  

Er truslen udefra ikke stor nok fx ved de ressourcer de har indikeret at have 
tilgængelige, kan man få en større tro på at kunne forsvare sine markedsandele eller måske 
helt holde dem ude af markedet gennem modstrategi. Omvendt kan man argumentere for, 
at hvis truslen er stor, og den internationale konkurrent har mange ressourcer eller har vist 
i andre lande, at de ikke ænser modstrategier, bør incumbents måske overveje ikke at 
foretage aggressive modtræk.  
Er markedet stort nok til at en udenlandsk spiller etablerer sig og tror man på at de ikke 
går efter eller kan erobre det hele, kan det være tiltalende at give plads til dem gennem 
imødekommenhed.  
Og hvis der er andre nærliggende markeder, enten geografisk med samme produkter eller 
samme land men med komplementære og/eller substituerende produkter, hvor der er lave 
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adgangsbarrierer, fx ved lav markedsdensitet (Haveman, 1994), kan det tale for at man 
vælger at ’flygte’ fra det marked som den internationale konkurrent har indikeret er på vej 
ind på. Forklaringen på markedsdensiteten skal findes i, at den har indflydelse på 
opfattelsen af markedets berettigelse og hvilket konkurrenceniveau der forefindes.  
Når densiteten på et marked er lav men stigende signalerer det legitimiteten i markedets 
eksistens hvilket øger interessen for nye etableringer, ligesom en lignende faktor kan have 
været med til at øge interessen for internationale konkurrenter for det marked den 
hjemlige spiller for nuværende befinder sig på. Omvendt når densiteten på et marked er 
høj kan konkurrencen virke skræmmende og hvis det stiger yderligere kan det afskrække 
yderligere virksomheder fra at forsøge at etablere sig (Haveman, 1994).  
Det er således ikke kun de forskellige strategifaktorer som vil blive gennemgået senere, 
som har fokus på hvad der er den bedste mulighed ud fra de faktorer som spiller ind og 
værktøjer der er tilgængelige, men altså også hvilken af strategierne der objektivt set vil 
være nemmest at effektuere samt om den optimale strategi for den enkelte virksomhed 
rent faktisk kan lykkes. Dette bør derfor være sidste spørgsmål en incumbent stiller sig selv 
inden en strategi effektueres – altså når strategi er valgt og de optimale marketingvariabler 
for den respektive virksomhed identificeret, bør det vurderes om det rent faktisk lader sig 
gøre at føre den ud i virkeligheden på en succesfuld måde.  
 
Proposition 1-12 i ovenstående afsnit vil ikke blive en direkte del af de modeller som vil 
blive opstillet senere, men de skal mere bruges som indikatorer og retningslinjer for 
hvordan incumbent bør fokusere når forsvarsstrategien er valgt, samt som 
referencepunkter i det følgende. De forskellige propositioner der siger og fokuserer på 
forskellige ting, tyder allerede nu på at det ikke nødvendigvis er nemt at definere hvad der 
er det optimale at gøre hvornår, specielt ikke hvis man ikke er helt sikker på sin egne 
parametre og tilhørende værdier.  
Jeg vil i det følgende gennemgå Karakaya og Yannopoulos’ (2010) Mental Models, der vil 
danne grundlag for det videre arbejde med at opstille modeller, der ud fra faktorerne der 
løbende gennemgås, vil beskrive den beslutningsproces incumbent virksomheder bør 
gennemgå ved mødet med international konkurrence på hjemmemarkedet.  
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Mental Models 
Karakaya og Yannopoulos (2010) inkluderer Mental Models i deres bud på hvordan 
incumbents reagerer mod nye trusler udefra. Mental Models er opstået som et bevis på, at 
det faktisk er relativt få virksomheder, som laver dybdegående analyser af de valg de tager 
indenfor bl.a. forsvarsstrategi (Barnes Jr., 1984; Porac & Thomas, 1990, m.fl.) og beskriver 
de forskellige orienteringer incumbent virksomheder kan have, som oftest bestemt af 
lederes opfattelse af virkeligheden og deres mental models (Karakaya & Yannopoulos, 
2011). Mental Models er en virksomheds opfattelse af hvad deres konkurrencefordele er og 
kan have fire forskellige orienteringer, som har forskellige centreringer i fokus. De 
defineres af Day og Nedungadi (1994) til at være virksomheden selv (self-centered), 
konkurrenterne (competitor-centered), kunderne (customer-orientered) og markedet 
(market-driven).  
 

Selvcentrerede virksomheder 
Selvcentrede virksomheder opererer typisk i stabile konkurrencemiljøer, hvor både 
kundernes forhandlingsevne og rivalisering i mellem konkurrenterne er lav (Day & 
Nedungadi, 1994) og de karakteriseres derfor ved at være begrænsede i at imødekomme 
kundebehov eller forsvare sig mod konkurrence (Day, 1994). De er blevet selvcentrerede 
fordi der ikke har været store krav for at kunne deltage i konkurrencen og klare sig på 
acceptabel vis, og de kan derfor ofte ende med ikke at svare igen på konkurrence før de 
møder en reel krise. De forventes derfor ikke at svare igen mod ny international 
konkurrence på kort sigt, og når/hvis de svarer igen, vil reaktionen være den samme 
uanset etableringsform fra den internationale konkurrent (Day & Nedungadi, 1994) og på 
den måde ikke være særlig optimeret. På længere sigt vil de ofte orientere sig mod en af de 
andre centreringer gennem en ændring i deres mental model og selvopfattelse og 
derigennem kan de på sigt rykke deres forsvarsstrategi.  
Karakaya og Yannopoulos (2010) opsætter på denne baggrund følgende propositioner: 
 

Proposition 13.  
På kort sigt, er chancen for modreaktion i både pre- og post-etablering fra 
selvcentrerede incumbents mindre end med andre centreringer. 
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Proposition 14.  
På lang sigt, vil også selvcentrerede incumbents svare igen mod den nye 
konkurrence gennem en ændring i deres mental models og ved at ændre deres fokus 
til en af de andre centreringer.  
 

Konkurrentcentrerede virksomheder 
Konkurrentcentrerede virksomheder inddrager information om deres konkurrenters virke 
og gøren i deres beslutningstagen (Voss & Voss, 2000) og sammenligner sig selv direkte 
med konkurrenten (Day and Wensley, 1988 – mangler i Mendeley) og søger derfor 
konstant efter nye informationer om dem (Day & Nedungadi, 1994). De opererer typisk i 
en branche med høj konkurrenceintensitet og sammenligner derfor typisk specifikke 
produktegenskaber og omkostningseffektivitet mellem dem selv og deres konkurrenter 
(Karakaya & Yannopoulos, 2010). Man ser dem typisk sende signaler ud i offentligheden 
om fx nye produkter og øget kapacitet, for at afskrække nye spillere i at ville etablere sig på 
markedet. Hvis de alligevel angribes udefra eller hører om at en ny konkurrent er på vej, 
ser man dem gerne modreagere med det formål at stoppe etableringen fra den nye 
konkurrent. Det gør de ved at sænke priser, spare på omkostningerne eller forbedre deres 
produkter (Karakaya & Yannopoulos, 2010), altså kan de finde på at spille på en eller flere 
variabler i deres marketingmix.  
Ud fra ovenstående, formulerer jeg derfor følgende proposition som en sammentrækning 
og omformulering af to af Karakaya og Yannopoulos’ (2010) propositioner.  
 

Proposition 15.  
Konkurrentcentrerede incumbents foretrækker at yde modreaktioner i pre-
etableringsfasen, men lykkedes det ikke at afskrække internationale konkurrenter 
fra at etablere sig på markedet, tager de også forsvarsstrategier i brug i post-
etableringsfasen.  

 

Kundeorienterede virksomheder 
Kundeorienterede virksomheder bruger detaljerede analyser af kundebehov- og 
tilfredsstillelse fordi de typisk opererer i markeder med stor forhandlingsstyrke hos 
kunderne (Day & Nedungadi, 1994), fx ved at de nemt kan købe produktet et andet sted til 



	   33	  

samme pris. De fokuserer meget på markedssegmentering, differentieringsfordele og på at 
indsamle kunderelateret information, som de kan analysere behov og træk ud fra og bruge 
i deres marketingplanlægning (Voss & Voss, 2000), og dermed opnår de en 
konkurrencefordel samtidig med de skaber øget værdi for kunden (Narver & Slater, 1990). 
De bruger således også information om kunderne til at forestille sig, hvordan kunderne 
reagerer på nye udbydere, og ud fra dette definerer de deres forsvarsstrategi mod 
konkurrenterne, hele tiden med kunden i fokus (Karakaya & Yannopoulos, 2010). Nogle af 
deres vigtigste variabler i strategien er produktdifferentiering, kundetilfredshed- og 
fastholdelse.  
På baggrund af ovenstående, formulerer Karakaya og Yannopoulos (2010) følgende 
relevante propositioner:  

Proposition 16.  
Kundeorienterede incumbents bruger fastholdelses- og differentieringsstrategier til 
at skræmme internationale konkurrenter væk i pre-etableringsfasen.  

Proposition 17.  
Post-etablering er kundeorienterede incumbents tilbøjelige til at intensivere deres 
kundefastholdelsesstrategier ved at fokusere på en eller flere af variablerne 
differentiering, kundeservice, innovative produktegenskaber, produktkvalitet og 
valgfriheden.  

Udfordringerne ved ovenstående er, at det er lige præcis sådan fx Amazon og Zalando er 
orienteret, altså med kunden i centrum. De fokuserer nemlig i høj grad på kundedata som 
de bruger til at analysere behov og træk hos kunderne – deres fokus på kundedata er 
faktisk så høj at den tilsyneladende grænser til det ulovlige7. De fokuserer ligeledes meget 
på at fastholde kunde via deres Amazon Prime abonnement samt en lav pris, bred produkt 
portefølje, differentiering m.fl. Det samme kan i grove træk siges om Zalando.  
 

Markedsdrevne virksomheder 
Den sidste af de fire centeringer/orienteringer er markedsdrevne virksomheder, som er en 
blanding af at være kundeorienteret og konkurrentcentreret, og de bekymrer sig således 
om begge når de tager strategiske beslutninger (Day & Nedungadi, 1994). De har fokus på 
kundernes behov og konkurrenternes træk, hvilket giver dem en god forståelse for 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  https://www.berlingske.dk/virksomheder/eu-‐og-‐vestager-‐efterforsker-‐amazon	  
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præferencer hos kunderne og strategier hos konkurrenterne (Gatignon & Xuereb, 1997). 
Ved dette fælles fokus undgår de i højere grad en simplificering af branchen de befinder sig 
i end ved de andre orienteringer og kan derfor performe bedre (Day & Nedungadi, 1994). 
Fordi er en blanding af kunde- og konkurrentorienteret, har de også nogle af de samme 
karaktertræk som disse og Proposition 15, 16 og 17  ovenfor gælder derfor også her.  
 
Jeg vælger at bruge mental models som afsæt til den videre struktur i undersøgelsen og 
gennemgangen af andre vigtige teorifaktorer, da de følgende faktorer viser sig at have hver 
deres fokus, som enten er klart indenfor disse forskellige centreringer eller godt kan 
argumenteres for at være det. Det gør det mere overskueligt at have dem inddelt i 
kategorier, når der skal modelleres ud fra dem, fremfor mange faktorer der skal sættes 
sammen. Mental models er som skrevet opstået som bevis på, at det er relativt få 
virksomheder der laver dybdegående analyser af de valg de tager, bl.a. indenfor 
forsvarsstrategi (Karakaya & Yannopoulos, 2010), og det er derfor oplagt at tage 
udgangspunkt i disse, da de er naturlige for virksomhederne, og det vil gøre modellerne 
mere brugbar.  
En samlet model ville blive for stor og uoverskuelig og alligevel indeholde mange af de 
samme elementer når mulig reaktionsstrategi er defineret, og jeg splitter det derfor op i tre 
mindre modeller, en for hver af self-centered, competitor-centered og market-driven. Det 
viser sig ved gennemgangen, at ingen af de identificerede primære faktorer er 
kundeorienterede, men det er som skrevet fordi kundeorienterede incumbents reagerer 
mod konkurrence udefra ved at forestille sig kundernes reaktion mod en ny udbyder, og ud 
fra dette definerer incumbent deres strategi (Karakaya & Yannopoulos, 2010). Det er 
derfor kun kundernes reaktion der yder indflydelse på incumbents forsvarsstrategi og ikke 
andre uafhængige faktorer. Når ens reaktionsstrategi er defineret ud fra mental models, 
skal marketingmix-modellen og dens elementer bruges til at udføre strategien.   
I det følgende vil de forskellige faktorer der spiller ind derfor være opdelt i de tre nævnte 
centreringer.  
 

Den selv-centrerede model og dens faktorer 
De lokale virksomheders egenskaber har stor betydning for hvilket forsvar de kan og bør 
vælge. Det spiller ind hvor stor en markedsandel virksomheden har i en given branche, 



	   35	  

ligesom det spiller ind hvor stor elasticiteten er i virksomhedens marketingvariabler 
(Gatignon, Huber; Bansal, 1990; Gatignon et al., 1989) samt den strategiske vigtighed af 
markedet for den respektive incumbent. Elasticiteten for virksomhedens 
marketingvariabler blev gennemgået tidligere som en del af modellen for marketingmix. 
Udover markedsandele, marketingvariablernes elasticitet og strategisk vigtighed, indgår en 
incumbent’s internationaliseringsgrad og dens profit-optimering også under den selv-
centrerede model.  

Dominansposition 
Hvor stor en markedsandel den enkelte hjemlige virksomhed har, har altså indflydelse på 
den pågældendes reaktion. Ifølge (Gruca, Kumar, & Sudharshan, 1992), er størrelsen på 
markedsandelen for den enkelte virksomhed samt markedets egenskaber i form af at være 
statisk vs. i vækst afgørende for, om man kan og skal skrue op for sit marketingmix.  
En virksomhed ønsker så vidt muligt altid at optimere sit marketingforbrug, så den får det 
optimale ud af forbruget. Der findes forskellige modeller til at beregne det optimale 
marketingforbrug, bl.a. MNL-modellen (Multinomial Logit) og MCI-modellen 
(Multiplicative Competitive Interaction), som ifølge Cooper og Nakanishi (1988) skulle 
være de bedste, afhængigt af marketingvariablen som man overvejer at ændre. Gruca et. al 
(1992) mener desuden det også er afhængigt af hvilken anvendelse den har. Det kan dog 
også anskues på en mere generel måde. Et optimalt marketingforbrug er der hvor 
virksomheden får mest for pengene, altså når man når sit equilibrium. Ved equilibrium 
kan man ofte godt fortsætte med at øge forbruget, men man vil så opleve ikke at få lige så 
meget ud af ressourcerne. Dette pga. law of diminishing return, hvor alle andre variabler 
holdes konstant, men effektiviteten af dem falder når vi går forbi equilibrium forbrug.   
Befinder man sig i et statisk marked, altså et marked som ikke vækster, og er man en 
dominerende spiller med over 50% af markedet, bør man tage kampen op gennem et øget 
marketingmix, fordi ens dominans kan bruges til at øge omsætningen i forhold til ens 
konkurrenter og dermed optimere ens marketingforbrug.   
Er man ikke-dominerende, bør man i et statisk marked give plads til den nye konkurrent 
gennem et formindsket marketingmix, fordi man ved nye konkurrenter som ikke-
dominerende typisk vil opleve et fald i omsætning, og for at optimere sin indtjening i 
forhold til marketingbrug er man således nødsaget til at acceptere angrebet og optimere 
situationen ud fra det.  
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Da Gruca et. al (1992) foreslog ovenstående fandtes der ifølge Gatignon & Hubert (1990) 
ikke meget empirisk materiale til at underbygge påstanden, og det der fandtes påviste 
forskellige resultater – forsvar gennem øget marketingmix (Erickson, 1985; Rao, 1990), 
imødekommenhed gennem mindsket marketingmix (Kadiyali, 1996) eller ingen reaktion 
(Cubbin & Domberger, 1988; Robinson, 1988). Man kan dog ud fra ovenstående og resten 
af det gennemlæste teoretiske materiale, konkludere at dominanspositionen for hver 
enkelt hjemlig spiller er et vigtigt pejlemærke for hvordan man skal agere, da det netop 
tager ens specifikke situation for øje. Ligeledes er det relevant om et marked er statisk eller 
i vækst, da det afgør hvor meget salg der er at kæmpe om både nu og i fremtiden, som 
selvfølgelig skal tages med i overvejelserne når man planlægger sin forsvarsstrategi. 
Vækstfaktoren vil blive gennemgået separat senere.  
Jeg opsætter derfor nedenstående propositioner baseret på det foregående afsnit:  
 

Proposition 18.  
Er et marked statisk, bør hjemlige virksomhed med en dominerende position, svare 
igen gennem et øget marketingmix.  

Proposition 19.  
Er et marked statisk, bør hjemlige virksomhed med en ikke-dominerende position, 
være imødekommende i deres strategi.  

 
For den danske internethandels tilfælde hvor alle eksisterende spillere har under 50% 
markedsandel og ofte meget mindre dele afhængigt af hvordan man gør det op. I hvert fald 
hvis man definerer den samlede danske internethandel som en branche fremfor opdelt på 
kategorier, vil det på baggrund af ovenstående som udgangspunkt være en god idé at øge 
ens markedsføring fordi der netop er tale om et marked i vækst (FDIH, 2019). Man kan 
derfor øge ens omsætning og indtjening og dermed opnå det optimale marketingforbrug, 
hvilket faktisk værende sig tilfældet hvad enten der er udenlandske trusler eller ej.  
Opdeles internethandelen i kategorier, for eksempel som FDIH (2019) gør det, vil vi få et 
andet billede på markedsandele ligesom der kan være kategorier eller underkategorier 
hvor der ikke er vækst. Men spørgsmålet om man skal opdele den eller ej gør sådan set kun 
situationen mere kompleks, for i nogle tilfælde kan det med rette opdeles, fx hvis man 
tager Zalando som eksempel, som hovedsageligt har fokus på tøj og tilhørende produkter 
og kategorier.  
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Men på den anden side, hvis man kigger på Amazon og Wish.com som eksempler, berører 
de så mange kategorier at det vil være hensigtsmæssigt at se på hele branchen samlet. Det 
tilføjer således endnu et aspekt til faktorerne, at det også omhandler hvilke produkter og 
dermed konkurrenter og/eller mulige konkurrenter en dansk virksomhed har, fordi det er 
med til at definere hvordan en branche skal anskues og dette har indflydelse på, hvor store 
markedsandele en given virksomhed har. Det vil i forlængelse af ovenstående også være 
muligt at anskue e-commerce branchen opdelt pr. kategori, og så se på konkurrencen som 
de internationale konkurrenter bringer i hver kategori, altså fx se hvor stor en 
markedsandel Amazon har indenfor en bestemt kategori. Dette ændrer dog ikke på at fx 
Amazon er en samlet virksomhed med enorme ressourcer til at støtte op om alle 
kategorier, og selvom de selvfølgelig er fuldt bevidste om hvilke kategorier og brancher 
indenfor e-handelen som de går ind på, formoder jeg dog stadig at de anskuer hele e-
handelen som et samlet marked. Amazon virker til at have en klar regel om at være 
lukkede udadtil på strategi, målsætning og diverse parametre, men gennem mit arbejde 
har jeg løbende kontakt med både Amazon og Zalando, og i en snak med Zalando’s 
repræsentant på en konference for nyligt, nævnte jeg de cirka 3% (FDIH, 2019) som 
Zalando havde af det danske marked for internethandel, hvortil han svarede at 
målsætningen var 5% indenfor en overskuelig årrække, ikke bare i Danmark men i hele 
Europa. Eksemplet nævnes her fordi det dermed virker til at Zalando sætter deres 
målsætning om markedsandele op efter hele branchen og ikke kun tøj mm. som de ellers 
primært bevæger sig indenfor. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med at de løbende 
går ind i nye kategorier, men det ændrer ikke at de dermed anskuer hele internethandelen 
som en branche.  
Forefindes der konkurrencetrusler fra internationalt hold, kan den øgede markedsføring 
ligeledes være med til at afskrække de internationale konkurrenter fra at ville etablere sig 
på markedet – enten pga. den øgede markedsføring og dermed ens engagement i at 
forsvare markedet eller qua den effekt den måtte give, altså øgede markedsandele, og man 
derfor opnår en størrelse som kan være afskrækkende i sig selv. Umiddelbart kan denne 
del dog være svær at drage parallel til den danske internethandel, i hvert fald hvis man 
overvejende frygter den internationale konkurrence fra de store spillere, hvor der som 
tidligere igen tænkes på Amazon, Zalando og Wish.com. Dels fordi det ikke umiddelbart er 
afskrækkende for dem, og dels fordi branchen som tidligere skrevet består af en masse 
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mindre spillere, som derfor ikke ved øget markedsføring, som stadig er relativ til deres 
størrelse, kan opnå nogen nævneværdig ændring i markedsandel på kort sigt. 

Strategisk vigtighed 
Hvis et marked er strategisk vigtigt for en incumbent og det angribes udefra, vil 
reaktionerne være flere og mere aggressive, pga. virksomhedens position på markedet, de 
synergier den måtte have til dens kerneforretning til dels relateret til dens størrelse, samt 
dens instinkt for overlevelse (M. Porter, 1980). Altså hvis et strategisk vigtigt marked 
angribes kan det true den forsvarende virksomheds opfattelse af muligheden for 
overlevelse, og disse faktorer øger antallet af reaktioner.  
Strategisk vigtighed i denne sammenhæng er defineret som værende når en given 
virksomhed har mere end 50% af dens omsætning fra dette marked. Dette kan for den 
danske internethandel være tilfældet for mange, især hvis de enten kun agerer på det 
danske marked, eller hvis de oprindeligt er danske men nu er blevet nordiske, hvor det 
således kan forventes at en primær del af omsætningen fortsat kommer fra Danmark.   
På denne baggrund formulerer jeg følgende proposition:  
 

Proposition 20.  
Hvis hjemmemarkedet er strategisk vigtigt for en incumbent, vil graden af forsvar 
være højere. 

 
Proposition 20 er betinget af at incumbent virksomheden er klar over hvilken variabel de 
skal fokusere på. Det vil ikke altid være tilfældet, og man kan derfor i forlængelse af dette 
sige at internationalisering kan være en mulighed som strategi, i særdeleshed hvis man 
ikke er ledende i nogle af marketingvariablerne eller elasticiteterne for disse, hvor den 
strategiske vigtighed af hjemmemarkedet vil kalde på en aggressiv forsvarsstrategi, men 
hvor marketingvariablerne og/eller dens elasticiteter taler til fordel for imødekommenhed 
eller ingen reaktion. I et sådan tilfælde, kan løsningen være at ’flygte’ gennem 
internationalisering og dermed mindske den strategiske vigtighed og dermed afhængighed 
af hjemmemarkedet. På den baggrund formulerer jeg følgende proposition:  
 

Proposition 21.  
Hvis et hjemmemarked er strategisk vigtigt for en incumbent, men den ikke har 
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nogen klar variabel at forsvare sig på, kan en mulig forsvarsstrategi være øget 
internationalisering eller niche-fokus.  

 

Internationalisering af incumbent 
Var en given hjemlig virksomhed orienteret mere mod internationalisering, noterer Xie og 
Xie (2017) sig i denne sammenhæng, at virksomheden ville have mindre tilbøjelighed til at 
tage kampen op, end de virksomheder der er lokalt fokuserede, hvor der dermed kan 
drages en parallel mellem strategisk vigtighed af et hjemmemarked og en virksomheds 
manglende internationalisering, hvad enten dette er bevidst eller ubevidst.  
Internationalisering kan omvendt være et redskab til at gøre sig mindre strategisk 
afhængig af sit hjemmemarked ved gennem internationalisering at sprede sin forretning til 
flere lande så andelen af virksomhedens omsætning på hjemmemarkedet falder. Nogle 
gange kan international konkurrence på hjemmemarkedet endda føre til flere markedsexit 
end mere hjemlig konkurrence (Barnett & McKendrick, 2004), ligesom det kan tvinge 
hjemlige virksomheder ud i internationalisering fordi de bliver for pressede på 
hjemmemarkedet (Winston-Smith, 2014).  
Internationalisering af hjemlige virksomheder kan gøre, at man konkurrerer med de 
internationale konkurrenter på flere markeder, og det kan gøre at man ikke har samme 
tilbøjelighed og nødvendighed til at forsvare sig på det hjemlige marked (Xie & Xie, 2017). 
Når man møder samme konkurrent på flere markeder kaldes det multipoint konkurrence.  
I et ikke-koncentreret marked, når to virksomheder konkurrerer mod hinanden på flere 
markeder, har hver af dem et incitament og tendens til at koncentrere sig om bestemte 
markeder, mens man typisk så må afvige fra aggressiv adfærd i andre markeder hvor 
multipoint-konkurrenten har fokus, så længe ens egne prioriteter respekteres af 
konkurrenten (Haveman & Nonnemaker, 2000). Man kan altså tale om at der indgås en 
slags gentleman-aftale, hvor man giver plads til konkurrenten nogle steder, men selv får 
plads andre steder.  
Hovedessensen i ovenstående er dog mere det faktum, at internationalisering skaber større 
uafhængighed af hjemmemarkedet såvel som andre eventuelt strategisk vigtige markeder, 
hvormed angreb udefra på netop ens hjemmemarked anskues anderledes og kan føre til 
mindre eller ingen reaktion.  
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På baggrund af ovenstående formulerer Xie og Xie (2017) følgende propositioner:  
 

Proposition 22.  
Desto højere grad af internationalisering hos hjemlige virksomheder på 
internationale markeder, desto højere sandsynlighed for at man bruger en neutral 
strategi eller imødekommenhed som forsvarsstrategi på hjemmemarkedet.  
 

Proposition 23.  
Desto lavere grad af internationalisering hos hjemlige virksomheder på 
internationale markeder, desto højere sandsynlighed for en aggressiv 
forsvarsstrategi på hjemmemarkedet.  

 
Grundet fokus på incumbent selv i ovenstående kaldes modellen for den Selvcentrerede 
Model. Vi genkalder at det i proposition 13 blev defineret at, på kort sigt, er chancen for 
modreaktion i både pre- og post-etablering fra selvcentrerede incumbents mindre end 
med andre centreringer. I proposition 14 konkluderes det at ’selvcentrerede incumbents 
på lang sigt vil svare igen mod den nye konkurrence gennem en ændring i deres mental 
models og ved at ændre deres fokus til en af de andre centreringer’ (Karakaya & 
Yannopoulos, 2010). Det er vigtigt at have i mente når man gennemgår og bruger den 
selvcentrerede model, ligesom det er vigtigt at huske på årsagerne bag som blev 
gennemgået tidligere, altså fordi kundernes forhandlingsevne og rivalisering blandt 
konkurrenterne i branchen er lav (Day & Nedungadi, 1994).  
Den selvcentrede model ventes altså på lang sigt at ændre fokus til en af de andre 
orienteringer, men på kort sigt er modellen relevant.  
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Som det ses, er propositionerne fra det forudgående afsnit indsat i et decision tree. Flere af 
faktorerne og propositionerne er uafhængige af hinanden og rækkefølgen kunne således 
godt have været en anden og beslutningstræet ville have set anderledes ud. Det bør dog 
ikke ændre på den formodede og anbefalede forsvarsstrategi hver kombination ville ende 
med. Internationalisering af incumbent indgår indirekte i om markedet er strategisk 
vigtigt eller ej. Er det strategisk vigtigt formodes det at der vil være en lav grad af 
internationalisering, for hvilken strategien vil være det samme som for den strategiske 
vigtighed, og internationaliseringen er derfor ikke taget med som separat element. Der kan 
givetvis godt være tilfælde hvor et marked ikke er strategisk vigtigt for en incumbent men 
en lav grad af internationalisering, men det anses for sjældent og udelades derfor.  
Hvis markedet er strategisk vigtigt, skal der som udgangspunkt kæmpes imod med angreb 
udefra, men såfremt det på et tidspunkt ikke længere er rentabelt, fx ved at man ikke 
længere kan se en mulighed for at vinde kampen eller få balance i markedet, kan det på et 
tidspunkt blive nødvendigt at tænke i andre baner. Derfor er mulighederne for 
imødekommenhed og internationalisering indsat som mulige strategier herefter. Begge er 
som vist i Forsvarsstrategimodellen tidligere, men kunne også være defineret som en 
flugt, da internationaliseringsstrategien delvis er en flugt fra det strategisk vigtige marked, 
ligesom det et fokusere på en niche også kan defineres som en form for flugt. Her vil 
incumbent flygte fra den centrale del af markedet med de standardiserede produkter, for at 
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fokusere på den periferiske del af markedet med mere specialiserede produkter (Xie & Xie, 
2017), som det senere vil blive gennemgået i detaljen.  
 
Min fornemmelse fra medieomtale og brancheorganisationer er, at mange i virkeligheden 
venter på hvad den internationale konkurrent gør, i hvert fald i tilfældet med Amazon, før 
de beslutter sig for deres strategi, så på denne formodning vil jeg i det følgende på 
baggrund af konkurrent-centrerede faktorer opsætte en model hvor fokus er mere på netop 
konkurrenten.  
 

Den konkurrent-centrerede model og dens faktorer 
I proposition 15 siges det, at ’konkurrentcentrerede incumbents foretrækker at yde 
modreaktioner i pre-etableringsfasen, men lykkedes det ikke at afskrække internationale 
konkurrenter fra at etablere sig på markedet, tager de også forsvarsstrategier i brug i 
post-etableringsfasen’. Det vil altså sige at incumbents ifølge denne proposition vil forsøge 
at afskrække konkurrenten inden etableringen fordi de er meget konkurrentcentrerede og 
dermed meget optaget af hvordan konkurrenten gør. Min formodning er, at dette i mange 
tilfælde vil være tilfældet for den danske internethandel, til dels baseret på egne 
observationer, men også konkrete eksempler. Et konkret eksempel er fx at Zalando 
startede med at tilbyde gratis fragt, og efterfølgende fulgte ikke bare Zalando’s direkte 
konkurrenter indenfor online tøjsalg i Danmark trop, men det var der flere andre både 
nærliggende og anderledes brancher der også gjorde. Ligeledes er diverse kundeklubber 
steget over de seneste år, muligvis inspireret af Amazon Prime-abonnementet.  
Eksemplet fra Zalando er et eksempel på hvad konkurrentcentrerede virksomheder gør 
post-etablering, hvor deres typiske brug af variabler er at sænke priser, spare på 
omkostningerne eller forbedre deres produkter (Karakaya & Yannopoulos, 2010), som i 
dette tilfælde vil være at sænke prisen på varen gennem gratis fragt.  
Eksempelt fra Amazon er et eksempel på hvordan konkurrent-centrerede incumbents 
arbejder i pre-etableringen.  
 

Konkurrentens etablering 
Det er relevant hvilken og hvor succesfuld en etablering den eller de internationale 
konkurrenter foretager og er. Hvis den internationale konkurrent ikke er effektiv i sin 



	   43	  

etablering, hvis dens produkt eller brand matcher en allerede eksisterende konkurrents 
eller hvis det ikke passer til det marked den etablerer sig på, vil en hjemlig spillers profit 
være uændret (Hauser & Shugan, 1983). Det skyldes at konkurrenten således ikke tager 
markedsandele, eller i hvert fald minimale, som er en del markedet incumbents befinder 
sig på, og i disse tilfælde vil der derfor ikke være behov for en forsvarsstrategi.  
En strategi for forsvar af markedet bliver til gengæld nødvendig, hvis en af ovenstående 
ikke passer, altså at den internationale konkurrent på nogen måde er effektiv i sin 
etablering, ikke matcher brand med nogen og/eller produktet passer til markedet den 
etablerer sig på. I sådanne tilfælde, vil der være behov for en forsvarsmekanisme, som kan 
optimeres efter forholdene og den givne situation. Hvis en eller flere af disse tre er sande, 
vil konkurrenten tage markedsandele, som dermed vil tage profit fra hjemlige spillere 
under den forudsætning, at incumbent agerer optimalt før etableringen (Hauser & Shugan, 
1983). Ingen prisstrategi kan vinde det tabte profit tilbage, men det kan til gengæld 
optimeres ved den rette forsvarsstrategi. Hauser og Shugan (1983) kommer derfor med 
følgende læresætning:  
 

Proposition 24.  
Hvis markedet ikke vokser og den nye konkurrents produkt er konkurrencedygtigt, 
vil profitten alt andet lige falde for hjemlige spillere, uanset prissætning under 
forsvarsstrategi.  

Konkurrentens etableringsstrategi 
Robinson (1988) nævner i samme stil den globale spillers etableringsstrategi, som opdeles 
i tre primære variabler, ’scale of entry, innovativeness og acquisition entry’.  
’Scale of entry’, altså størrelsen på etableringen, er en vigtig faktor for hvilken reaktion der 
skal vælges. Størrelsen på etableringen vurderes ud fra den globale konkurrents 
markedsandel og produktivitetskapacitet, hvor produktivitetskapaciteten kan danne 
grundlag for et estimat af den forventede markedsandel denne kan forvente i forbindelse 
med etableringen (Robinson, 1988). Dette er beregnet på mere klassiske 
produktionsvirksomheder, men det er alligevel relevant at drage en parallel til denne 
undersøgelse, for den globale konkurrents kapacitet har en stor del at sige i chancen for 
succes da det indikerer hvor mange ressourcer de har og hvor hurtigt de vil kunne 
servicere de vundne markedsandele. Tager vi Amazon som eksempel, havde de i 2018 en 
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markedsandel på ca. 2% af den danske internethandel (FDIH, 2019), som for danske 
forhold er meget, men i ryggen har de en enorm kapacitet, mange store varehuse og 
distributionscentre over hele Europe, og har bl.a. en markedsandel på det tyske marked på 
næsten halvdelen af det samlede tyske onlinesalg8. Her har vi altså både nuværende 
markedsandel angivet samt en indikation på deres kapacitet, som derfor kan bruges til at 
estimere hvad de kan forvente at indtage af markedsandele ved en fuld etablering i 
Danmark. Størrelsen på etableringen udregnes ved gennemsnittet af procent af 
markedsandele og kapacitet, og medmindre man kender den er man nødt til at estimere 
den ud fra andre tal som er kendte.  
Størrelsen på etableringen er vigtig når vi skal forsøge at definere hvilken slags reaktion 
der må påkaldes, og de forskellige størrelser er defineret som små, mellemstore og stor.  
Reaktioner på små etableringer bør ikke være forventelige pga. den mindre trussel de vil 
udgøre og fordi omkostningerne ved at komme med en reaktion har chance for at overstige 
det der kan vindes ved det (Robinson, 1988). Derfor kan vi her forvente ingen reaktion i 
mange tilfælde.  
For mellemstore etableringer skulle man gerne se en større andel hjemlige spillere reagere 
pga. den større trussel de udgør og dermed et større incitament til investeringen i at 
forsvare sig, da det mulige tab kan være større (Robinson, 1988). I sådanne tilfælde vil vi 
derfor forvente at kampen tages op, såfremt de andre faktorer også taler for det.  
For store etableringer, er det ikke sikkert det kan svare sig trods truslen her vil være størst, 
fordi hvis en trussel udefra er stor nok, kan det blive anset for umuligt at stoppe eller 
forsinket, og omkostningerne på kort sigt kan derfor være højere end den mulige gevinst 
på lang sigt ved et forsvar (Biggadike, 1979). Derfor vil man typisk se reaktionerne falde 
ved store etableringer og dermed en større imødekommenhed fra incumbents. Jeg 
definerer på den baggrund følgende propositioner:  
 

Proposition 25.  
For små etableringer forventes ingen reaktioner grundet den mindre trussel de 
udgør.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  https://www.handelsblatt.com/today/companies/e-‐commerce-‐how-‐amazon-‐is-‐
steamrolling-‐germanys-‐retail-‐market/23625508.html?ticket=ST-‐3297762-‐
Qqa27jlF49cKGdCNEf6d-‐ap6	  
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Proposition 26.  
Sandsynligheden for modreaktioner er størst ved mellemstore etableringer.  
 

Proposition 27.  
Ved store etableringer forventes en større grad af accommodation.  
 

De muligt faldende reaktioner ved store etableringer, kan være en stor del af årsagen til at 
danske virksomheder frygter Amazons måske kommende etablering i Danmark så meget. 
For når først Amazon går ind på et marked, hvad enten det er geografisk eller i en ny 
branche, har det forudgående arbejde formodentligt været enormt og det sker med så stor 
en kraft, at ingen kan holde dem tilbage uanset modtræk. I den sammenhæng kan det være 
fordelagtigt at vælge en strategi som giver dem plads og som måske får en selv til at gå 
alternative veje for overlevelse, og at man i den sammenhæng bliver opmærksom på hvad 
ens styrker er, så man kan fokusere på disse og få det optimale ud af et eventuelt forsvar.  
Hvis etableringen sker gennem et opkøb, vil der være tendens til mindre reaktioner hvis 
overhovedet nogen, sammenlignet med nogle af de andre muligheder. Det er af den simple 
årsag, at man ved etablering gennem opkøb etablerer en ekspansionsbase og fordi opkøbet 
giver adgang til en salgsvolumen som den internationale konkurrent i værste tilfælde kan 
klare sig med (Robinson, 1988). Ved et opkøb, vurderes det hvad opkøbsvirksomheden i 
sin nuværende form er værd, bl.a. ud fra omsætning og profit, og derfor formodes det at 
den etablerende virksomhed der foretager opkøbet, vil kunne drive en profitabel forretning 
kun med opkøbets nuværende form skulle det blive nødvendigt. Robinson (1988) opsætter 
på den baggrund følgende proposition:  
 

Proposition 28.  
Etablering gennem opkøb forårsager færre reaktioner fra incumbents end andre 
etableringsformer 
 

Konkurrenter der etablerer sig på et marked som ny spiller har derimod et stort behov for 
at tage markedsandele for at blive profitable (Robinson, 1988).  
I det hele taget influerer typen af etablering ret meget på forsvarsstrategien, fx udgør 
direkte investeringer, opkøb eller joint ventures en større trussel end andre 
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etableringsformer, og kan derfor influere anderledes på reaktionerne (Karakaya & 
Yannopoulos, 2010).  
I tillæg til ovenstående, noterer Xie og Xie (2017), at når internationale virksomheder 
etablerer sig på et nyt lokalt marked og løbende ekspanderer på dette, vil deres 
tilstedeværelse og den nye konkurrence løbende blive en større trussel for de hjemlige 
virksomheder. Internationale virksomheder med høj grad af etablering på Uppsala 
Internationaliseringsmodel (Johanson & Vahlne, 2009), har sandsynligvis mere 
internationaliseringserfaring, flere ressourcer og vilje til at lykkedes på det nye marked og 
yder derfor en større konkurrence på de hjemlige virksomheder (Xie & Xie, 2017).  
Den etablerende virksomheds markeds- og etableringserfaring, størrelsen på etableringen 
og hvilken kvalitet de tilbyder via deres produkter, har alle indflydelse på 
forsvarsstrategien og det tilhørende marketingforbrug for incumbents (Scherer & Ross, 
1990).  

Innovation 
En høj grad af innovation i etableringen influerer på reaktionerne, da innovative strategier 
kan være en stor trussel og dermed motivere til stærke reaktioner (Robinson, 1988), men 
en ændring af strategi hos incumbents kan være både langsomme og omkostningsfulde 
(Yip, 1982). Robinson (1988) påviser at innovation i etableringen betyder mest for 
reaktionerne i år to efter etableringen. Det er derfor relevant at have det tidsmæssige med i 
overvejelserne ved brug af denne faktor, men jeg opsætter på den baggrund følgende 
proposition:  
 

Proposition 29.  
Innovation i etableringen fra en international konkurrent øger graden af reaktioner 
jo længere tid der går efter påbegyndt etablering.  

   
Ovenstående variabler i dette faktor-afsnit yder alle indflydelse på hvilken type etablering 
der er tale om. Internethandelen differentierer sig fra den industrielle- og 
produktionsøkonomien på den måde, at man ikke behøver have et fysisk 
produktionsanlæg eller butik lokalt i et land, alternativt have en distributionsaftale med en 
lokal spiller eller være i en af de andre faser i internationaliseringen (Johanson & Vahlne, 
2009), for at man kan lave forretning i et land. Internettet bryder på sin vis tidligere 
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fysiske barrierer i form af grænser og behov for lokal tilstedeværelse. For at varen kan 
leveres til køber, skal det selvfølgelig være muligt at sende, og til det er der i dag 
logistiskvirksomheder der yder enhver form for service og størrelse til et stort set hvilket 
som helst sted på jorden.  
Udviklingen i først og fremmest digitaliseringen og herunder internettet, men dernæst 
også i logistikbranchen, har altså fundamentalt ændret måden vi handler på og dermed 
også den måde hvorpå internationale virksomheder skal etablere sig på nye markeder for 
at kunne lave forretning der. De mulige etableringsstrategier for internationale 
virksomheder, der i dette tilfælde overvejer at etablere sig på det danske marked, er derfor 
anderledes end fra Uppsalas Internationaliseringsmodel (Johanson & Vahlne, 2009), men 
fortsat afhængig af det tidsmæssige perspektiv i etableringen.  
På ovenstående propositioner og gennemgåede teori, opsætter jeg følgende model, som 
kaldes for den Konkurrent-centrerede model:  

 
Ovenstående kunne ligesom den selv-centrerede model tidligere, være opsat anderledes 
afhængig af hvilken faktor man tog først, men også her formodes det at samme 
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kombination af faktor-indflydelser vil give samme resultat i sidste ende uanset rækkefølge. 
Når det noteres, at man efter en konklusion om en etablering er innovativ i sin tilgang skal 
overveje at kæmpe imod hvis det er tilfældet, er det fordi at en eller flere ting tidligere i 
beslutningsprocessen taler imod at kæmpe imod, og den endelige beslutning afhænger 
derfor af i hvilken grad de forskellige faktorer spiller ind. Det strategiske fokus fra den 
globale konkurrent kunne her blive afgørende, trods det ikke er vist i modellen. 
Elementerne i det strategiske fokus fra den internationale konkurrent definerer ikke i sig 
selv hvilken strategi der er den rette, men bliver der taget markedsandele bør man overveje 
at gøre noget, og hvis så etableringen er innovativ samtidig, kan det være et spørgsmål om 
tid før konkurrenten rammer rigtigt.  
Derudover vil det strategiske fokus kunne bruges såfremt man vælger en anden reaktion 
end ingen reaktion, og dermed have fokus på incumbents ændring, hvad enten det er en 
stigning eller nedsættelse, når det skal besluttes hvilket marketingparameter man bruger 
til enten at forsvare sig eller imødekomme konkurrencen med. Ligeledes vil det være  
vigtigt at se på hvordan den internationale konkurrent fokuserer sin etablering, da det har 
indflydelse på effekten af strategi- og parametervalg hos de hjemlige virksomheder.  
I dette indgår hvilke konkurrencemæssige fordele den eller de internationale konkurrenter 
har når de etablerer sig på markedet og hvilket marketingmix de vælger at bruge. Har de et 
bedre produkt, måske gennem mere avanceret teknologi, har de skalafordele gennem deres 
produktion og dermed lavere omkostninger pr. enhed som kan føre til en lavere 
udbudspris, og/eller har de et velkendt globalt brand, som de kan drage fordel af i deres 
markedsføring (Timmor et al., 2009).  
Hvilke(n) af disse der gør sig gældende, og det kan sagtens være flere på en gang, har 
indflydelse på hvorledes de hjemlige spillere forholder sig og hvilke strategier og 
mekanismer de kan og bør fokusere på, ligesom dette ændrer sig efter hvilken fase den 
internationale konkurrent er på af de fire tidligere gennemgåede etableringsfaser.  
Det strategiske fokus der er valgt af den internationale konkurrent påvirker konkurrencen 
på markedet og hvorledes etablerede spillere agerer, vist ved den pågældende 
konkurrencesituation og kryds-elasticiteten hos de hjemlige virksomheder, hvilket har 
indflydelse på den relative effektivitet ved et bestemt marketingmix. Der er fx stor forskel 
på effektiviteten i et marketingmix i et Stackelberg spil kontra Nash spil (Shankar, 1997), 
da det er afgørende om konkurrenterne kender hinandens træk, hvem der agerer leader vs. 
follower osv.  
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Spilteori 
Man kan bruge spilteori til at analysere strategiske beslutninger. Der er tre elementer i 
ethvert spil – spillerne, strategierne de kan vælge og de forskellige udfald, som kan samles 
i et udfaldsmatrix (pay off matrix) eller alternativt et decision tree, hvor timingen af ens 
træk er afgørende for udfaldet (Frank & Bernanke, 2013). I et payoff matrix er 
forudsætningen at begge spillere vælger strategi samtidig, mens det ikke er tilfældet i et 
decision tree (også kaldet game tree).  
Spilteori er i sin oprindelige form baseret på duopoler, som sjældent er tilfældet i nogle 
brancher i dag, men det er relevant at inddrage, fordi vi kan sætte situationer op, hvor hver 
incumbent kun fokuserer på den nye internationale spiller der enten er på markedet eller 
overvejer at etablere sig der. Er der flere internationale spillere på vej til at etablere sig, gør 
det situationen mere kompleks, men hvis man som udgangspunkt kigger kun på en 
incumbent og en international konkurrent, kan spilteori være en metode til at analysere sig 
frem til den bedste situation. Er der flere spillere og tidspunkt for valg af strategi varierer, 
er vi i et decision tree. Et decision tree kan også bruges til at opsætte en model for en 
fortløbende række af faktorer eller events der hver især har indflydelse på den endelige 
strategi.  
I spilteori såvel som i situationer hvor man står over for et strategisk valg i en 
konkurrencesituation, vil man se nogle virksomheder udsende signaler om træk de vil 
foretage sig, som kan ses som en trussel. I spilteori bruger man termen ’credible threat’, 
altså troværdig trussel, om en trussel der er i den trusselsgivende spiller/virksomheds 
interesse at udføre (Frank & Bernanke, 2013). Dette kan være særdeles relevant i pre-
etableringsfasen, hvor man gerne vil afskrække konkurrenterne fra at igangsætte en 
etablering på markedet.  
Når to spillere konkurrerer i et duopol, kan der i nogle tilfælde opnås equilibirum. Det 
kaldes et Nash equilibrium og er når to spillere/virksomheder i et duopol ikke har noget 
incitament til at ændre strategi, altså en kombination af strategier hvor hver spiller har 
valgt den bedste strategi for dem forudsat at konkurrenten heller ikke ændrer strategi 
yderligere (Frank & Bernanke, 2013).  
I en situation hvor der er en markedsleder og en følger (follower) i et oligopol, og 
markedslederen har en first-mover advantage, og vælger derfor strategi først efterfulgt at 
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følgeren, kaldes for Stackelberg ledermodel. Lederen tager den forventelige efterfølgende 
reaktion fra følgeren med i overvejelserne omkring deres eget strategivalg. For at opnå 
equilibrium i en sådan situation, skal markedslederen være klogere end følgeren, og 
følgeren følge markedslederen blindt. Således opstår der equilibrium, men hvor 
markedslederen vil få mest ud af situationen. Tager følgeren sit valg på baggrund af 
lederens valg, men til sin egen fordel, vil der opstå ustabilitet (Hirschey & Bentzen, 2014).  
Stackelberg-modellen kan relateres til en generel situation hvor en incumbent 
markedsleder skal forsvare sig mod en ny spiller på markedet, som i denne situation vil 
være en ny international konkurrent. I et tilfælde som Amazons, vil det dog nærmere være 
omvendt, altså at Amazon trods en position som ny spiller på markedet ved eventuel 
etablering i Danmark, vil indtage en position hvor de agerer som en markedsleder selvom 
de er nye på markedet. Kigger man på den danske internethandel som en samlet branche, 
er de faktisk allerede en af markedslederne (FDIH, 2019), men den kan så ikke betegnes 
som et rent oligopol. Og selvom der på markedet er flere ledende spillere i forvejen, er det 
som om at alle kigger på og venter på Amazons træk.  
 
Spilteori gennemgås her fordi det kan blive relevant at bruge når incumbent har været 
igennem sin beslutningsproces og valgt sin forsvarsstrategi, og på baggrund af det 
strategiske fokus fra den internationale konkurrent samt dens konkurrencefordele, 
strategi- og parametervalg, skal til at beslutte hvordan man så enten skal imødekomme 
eller kæmpe imod konkurrenten. Her kan det ende med at blive relevant fordi man så 
netop indgår i et spil hvor ens træk og konkurrentens modtræk observeres af modparten 
og i nogle situationer også vil være afhængige af modpartens træk. Det inddrages ikke i 
selve modellen fordi det ikke er direkte definerende for hvilken forsvarsstrategi der vælges, 
men snarere er relevant i spillet derefter når de forskellige elementer skal bruges.  
Spilteori er desuden relevant fordi det som gennemgået kan være med til at få tingene i 
equilibrium, hvormed yderligere træk bliver overflødige da begge parter vil have opnået 
deres optimale forbrug og profit på de parametre der nu bruges, præcis som proposition 11 
foreskriver. Proposition 11 siger at en forsvarsstrategi og følgende reaktion skal ifølge 
have fokus på at være profit-optimerende, og opnås profit equilibrium i et spil efter en 
valgt strategi er effektueret, bør både incumbant og modpart indstille yderligere 
reaktioner, medmindre de selvfølgelig har andre incitamenter end profit-optimerende for 
at forsvare sig, som beskrevet i proposition 12.   
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Den markedsdrevne model og dets faktorer 
Den branche, som en international konkurrent går ind i, og de specifikke egenskaber for 
denne, har også betydning for typen og størrelsen af reaktioner, som de hjemlige spillere 
vælger at gå med. Egenskaberne i denne sammenhæng er koncentrationen af 
udbydere/sælgere samt segmenteringen mellem disse, væksten i branchen og hvor 
standardiserede produkterne i branchen er.  

Er der en høj koncentration af udbydere, er det forventelige at reaktionerne vil 
være højere end på et fragmenteret marked (M. Porter, 1980), fordi der så vil være større 
kamp om markedsandelene, og det umiddelbart vil gå mest udover en eller flere af 
markedslederne, som derfor vil reagere til sin egen fordel (Robinson, 1988).  
Koncentrationen af udbydere kan udregnes ved hjælp af Herfindahl-indekset, som via 
antallet af udbydere og forbrugernes præferencegrad har lavet et indeks, der definerer 
koncentrationen på et givent marked, der udregnes som summen af udbydernes 
kvadrerede markedsandele for alle virksomheder i branchen. Et højere tal betyder derfor et 
mindre antal dominerende spillere.  
Bliver koncentrationen af udbydere virkelig høj, vil man dog typisk se et fald i reaktioner 
fordi hjemlige spillere med høje markedsandele typisk kan forvente at deres 
markedsandele falder over tid uanset hvad, således at de kortsigtede omkostninger i at 
forsvare sine markedsandele igen ikke stemmer overens med fortjenesten for at beholde 
dem på lang sigt, hvis man alligevel forventer at tabe dele af dem (Caves, Fortunato, & 
Ghemawat, 1984). På den baggrund opsætter jeg følgende proposition:  
 

Proposition 30.  
Ved en høj koncentration af udbydere forventes en højere grad af modsvar mod nye 
spillere på markedet.  
 

Er koncentrationen på markedet lav, også kaldet fragmenteret fordi det er delt mellem 
mange mindre udbydere, forventes ingen nævneværdige reaktioner (Robinson, 1988). På 
den baggrund opsættes følgende proposition: 
 

Proposition 31.  
Ved lav koncentration af udbydere forventes ingen reaktioner fra incumbents.  
 



	   52	  

 Det spiller også ind om et marked er segmenteret eller ej. Er det segmenteret, 
vil det være meget opdelt mellem udbyderne og man kan derfor have en større forståelse 
for sine kunder og følgende deraf en højere loyalitet blandt dem, som gør at man måske 
kan gøre nogle lidt utraditionelle valg og stadig beholde dem som kunder. Er et marked 
ikke segmenteret og forbrugerpræferencerne ensartet, gør det konkurrencesituationen 
sværere og det vil forventeligt kræve mere at kæmpe for sine markedsandele (Hauser & 
Shugan, 1983). På den baggrund opsætter jeg følgende proposition:  
 

Proposition 32.  
Er et marked segmenteret, vil man se mindre reaktioner end hvis markedet ikke var 
segmenteret, pga. den højere loyalitet der er blandt kunderne på et segmenteret 
marked.  

 
Segmenteringen på et marked har afgørende betydning for prisoptimeringen i forhold til at 
opnå højeste profit (Hauser & Shugan, 1983). Hauser og Shugan (1983) opsætter således 
nogle guidelines der siger at:  

a. hvis markedet er meget segmenteret, og en konkurrent angriber en af ens 
segmenter, kan det være at en prisstigning vil være den profit-optimale løsning.  

b. Hvis markedet ikke er segmenteret, og forbrugerpræferencerne ensartet, vil en 
prisnedsættelse som oftest være profit-optimerende.  

På baggrund af ovenstående, kan der opstilles følgende propositioner omkring 
segmenteringen i markedet:  
 

Proposition 33.  
Hvis et marked har en høj grad af segmentering, kan imødekommenhed ofte være 
bedste forsvarsstrategi.  
 

Proposition 34.  
Hvis et marked ikke er segmenteret og forbrugerpræferencerne ensartet, vil den 
bedste forsvarsstrategi ofte være at tage kampen op.  
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Vækst i en branche 
Vækst i en branche som en udenlandsk spiller etablerer sig på indikerer ifølge klassisk 
industriøkonomi, at incumbents kan beholde deres markedsandele trods en ny konkurrent 
(Scherer, 1980). Det er til dels ud fra devisen om, at der ved vækst er mere plads til alle, 
herunder også nye konkurrenter, men det skyldes typisk også at mange incumbents vil 
have kapacitetsbegrænsninger, herunder både mangel på ressourcer og økonomi, til at 
kunne forsvare sig mod en ny konkurrent udefra. Kapacitetsbegrænsningerne skyldes 
typisk at incumbent virksomheden forsøger at opsøge og vinde den potentielle nye 
omsætning, og ved at gøre det prioriterer de deres ressourcer til væksten og vurderer 
hermed at opportunity cost er bedre ved at øge ressourcerne her end på at forsvare sig mod 
nye konkurrenter (Robinson, 1988). Det er både klassisk industriøkonomi, herunder i 
Scherer (1980) såvel som i andre bøger og artikler om emnet såvel som Robinsons (1988) 
hypotese, at vækst i et marked får incumbents til at reagere mindre mod nye konkurrenter. 
Det er derfor det der forventes i den efterfølgende empiriske undersøgelse hos Robinson 
(1988), men det viser sig ikke at være empirisk korrekt, i hvert fald ikke i den pågældende 
undersøgelse. Faktisk er resultatet det modsatte, og det er uanset om væksten måles i 
økonomisk vækst eller i antallet af slutbrugere i markedet. Der er et signifikant højere 
antal reaktioner fra incumbents mod nye konkurrenter i et marked med vækst fremfor et 
som er statisk og det kan der være flere årsager til. For det første, kan nye konkurrenter 
være med til at sætte fokus på nye muligheder i markedet som kan optrappe konkurrencen 
i markedet. For det andet, kan en eventuel forskel i forventet omsætning og realiseret 
omsætning gøre de hjemlige virksomheder mere opmærksomme (Aaker & Day, 1986). 
Forstået på den måde, at hvis der er vækst i markedet, vil incumbents have dette indregnet 
i budgetterne og netop forvente en vækst i omsætningen. Hvis denne så udebliver pga. en 
ny konkurrent, vil dette influere negativt trods man ikke mister markedsandele, og derfor 
motivere til en reaktion og så er det underordnet om det er i modne eller vækstende 
markeder. Og til sidst er vækstende markeder typisk yngre og profitmulighederne større, 
hvilket incumbents gerne vil forsvare og tjene på så længe som muligt og det motiverer til 
strategiske investeringer i at holde den nye konkurrence ude af markedet (Robinson, 
1988).  
Der er altså blandede teorier og underbyggende resultater omkring et markeds væksts 
indflydelse på reaktionerne fra incumbents når det angribes udefra, hvilket er 
overraskende men også gør, at det ikke er en faktor der kan bruges som primær decision 
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point. Jeg opsætter dog alligevel en proposition for vækst i markedet, da resultatet er 
vigtigt trods det er overraskende:  
 

Proposition 35.  
Det er uklart hvad vækst i et marked betyder for reaktionerne. Teoretiske og 
empiriske undersøgelser er modstridende i deres konklusioner, hvorfor jeg vælger 
ikke at tage det med som primært decision point.  
 

Standardiserede og specialiserede produkter 
Ved standardiserede produkter i branchen der etableres i forventes der en stigning i 
reaktioner (M. Porter, 1980), da der så vil være mindre loyalitet til et brand pga. 
standardiseringen, og de hjemlige spillere risikerer derfor at miste større markedsandele 
hvis de ikke gør noget. Virksomheder der sælger standardiserede produkter konkurrerer 
typisk for markeder eller delmarkeder med høj efterspørgsel i kernen af markedet, mens 
virksomheder der sælger mere specialiserede produkter konkurrerer mere i periferien af et 
marked hvor der efterspørges mere heterogene produkter (Carroll, 1985). Virksomheder 
der sælger specialiserede produkter kan typisk have deres markedsandele mere for sig selv 
om end de selvfølgelig ikke kan se sig fri fra konkurrencen. Begge typer virksomheder bør 
derfor overveje om modtræk skal foretages (Xie & Xie, 2017).  
Virksomheder bag standardiserede produkter hvis marked angribes udefra, kan i deres 
kamp mod hinanden skabe plads til mere specialiserede virksomheder i dele i markedet, 
som derfor kan nyde gunstigt af den stigende konkurrence blandt de standardiserede 
produkter (Carroll, 1985). Dette kan indikere, at det for nogle hjemlige virksomheder kan 
svare sig at ’flygte’ til mindre niché-områder i markedet. For allerede specialiserede 
virksomheder, anbefaler Carroll (1994) at de undgår den direkte konkurrence med de store 
konkurrenter som fokuserer på standardiserede produkter, og for at beholde deres 
markedsandele skal de blive ved med at udvikle og sælge nicheprodukter såvel som 
identificere og indtage nye niche-områder. Samtidig udfordres store virksomheder med 
standardiserede produkter der kæmper om kernen i markedet af, at opretholde vækst i den 
intense konkurrence med andre store virksomheder der udbyder standardiserede 
produkter i det oligopolske marked. Ved for høj konkurrence kan dette få dem til at se mod 
andre områder hvor væksten kan sikres, fx det periferiske niche-område i markedet.  
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Internationale konkurrenter er ofte, og også i dette tilfælde med fokus på e-commerce, 
multinationale virksomheder med forretning i flere lande, der dog kan drives på forskellig 
vis. Da de ofte går efter en position som udbyder standardiserede produkter, vil det typisk 
lede til, at hjemlige virksomheder med standardiserede produkter, vil indgå i direkte 
konkurrence med den udenlandske konkurrent når den etablerer sig på markedet (Xie & 
Xie, 2017).  
Xie og Xie (2017) opsætter derfor følgende propositioner om hjemlige spilleres reaktioner 
ud fra faktoren omkring markedskoncentrationen:  
 

Proposition 36.  
Desto højere koncentrationen er på hjemmemarkedet, desto mere sandsynligt er 
det at ’generalists’ virksomheder bruger en strategi hvor man tager kampen op.  
 

Proposition 37.  
Desto lavere koncentrationen er på hjemmemarkedet, desto mere sandsynligt er 
det at specialist-virksomheder bruger en strategi hvor man tager kampen op.  
 

   
Ifølge proposition 16 og 17 om den markedsdrevne orientering, siger de henholdsvis at 
kundeorienterede incumbents bruger fastholdelses- og differentieringsstrategier til at 
skræmme internationale konkurrenter væk i pre-etableringsfasen samt post-etablering 
er kundeorienterede incumbents tilbøjelige til at intensivere deres 
kundefastholdelsesstrategier ved at fokusere på en eller flere af variablerne 
differentiering, kundeservice, innovative produktegenskaber, produktkvalitet og 
valgfriheden (Karakaya & Yannopoulos, 2010).  
Så både pre- og post-etablering bør de have fokus på kundefastholdelse og differentiering 
af en eller anden art, hvilket hænger godt sammen med segmenterings-faktoren og 
tilhørende propositioner. På ovenstående baggrund og propositioner opsætter jeg hermed 
beslutningsmodellen for den Markedsdrevne Model:  
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Som i de tidligere opstillede modeller, vil man også her kunne rykke rundt på rækkefølgen 
af faktorerne og forventeligt få det samme anbefalede forsvarsstrategi uanset rækkefølgen 
på faktorerne. Koncentrationsfaktoren er dog med vilje indsat først, da den ved en høj 
koncentration efterfølges af spørgsmålet om det er en rigtig høj markedskoncentration, og 
såfremt det er tilfældet, vil anbefalede strategi være imødekommenhed, da det op til 
proposition 30 noteres at hvis dette er tilfældet, kan incumbents forvente at tabe 
markedsandele i det lange løb uanset hvad. I dette tilfælde er der derfor intet behov for at 
fortsætte beslutningstræet videre derfra.  
 

Andre faktorer og strategielementer 

Branchens styrkeforhold til den internationale konkurrent 
Der er også stor forskel på hvordan en branches mulighed og tendens er for at kæmpe 
imod udenlandsk konkurrence i den stigende globalisering afhængigt af branchens 
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styrkeforhold til dens globale konkurrenter. Stærke brancher forstås som at have 
konkurrencefordele i forhold til dens internationale konkurrenter, og svage brancher som 
sammenlignet med disse står dårligere. Det kan være indenfor flere ting, men et eksempel 
på det er hvis en branche opgøres på antallet af brugere og kunder, som virksomhederne i 
branchen har. Det er relevant at inddrage i denne sammenhæng, fordi mange af de 
internationale konkurrenter vi her beskæftiger os med, netop har bygget en stor del af 
deres succes på at være såkaldte ’ibusinesses’, og derfor besidder en konkurrencefordel i 
forhold til branchen, som derfor på dette parameter vil blive betegnet som svag. 
iBusinesses er internetbaserede virksomheder med en platform som giver mulighed for 
online handel, kommunikation og anden form for interaktion brugerne imellem på tværs 
af grænser og sprog (Brouthers, Geisser, & Rothlauf, 2016). Eksempler på dette er fx 
Amazon, Zalando og Wish.com, som alle har den styrke, at de har været gode og fortsat er 
gode til at engagere et stort antal brugere i deres handelsplatforme og derigennem bygge et 
stort brugernetværk.  
En af styrkerne blandt disse handelsplatforme, udover de mange brugere og data de får 
tilgængeligt når de får succes med deres platforme, er at de giver mulighed for at produkter 
fra virksomheder som ellers ville have langt til at komme ud blandt forbrugerne, har 
mulighed for at komme til salg på en platform med en allerede etableret brugerbase, og 
dermed kortere til markedet og salg af produkter. Det er nemlig dens brugere som er dens 
ressourcer (Chen, Shaheer, Yi, & Li, 2018) og mange af de tidligere interne processer og 
aktiviteter har rykket sig til udenfor virksomhedens formelle grænser, således at brugerne 
inddrages i både udvikling og produktionselementerne. Det kan fx være gennem 
brugerbedømmelser-, tests og lignende, således at der i stedet for en masse internalisering, 
som ellers er en del af faktorerne i OLI-paradigmer (Dunning, 2000) omkring vurderingen 
af om man skal engagere sig i FDI, nu også bruges eksternalisering, og det dermed ikke 
som tidligere er hvad man gør der er vigtigt og hemmeligt, men derimod hvad man får ud 
af det og hvem man bruger (Chen et al., 2018).  
En anden klar fordel er deres udfordring på vigtigheden af afstand. Den digitale 
transformation som internettet er en del af og som internetbutikkerne har taget til sig, gør 
det muligt at tilfredsstille kundebehov uanset ens fysiske placering (Autio, 2017).  
Internationaliseringen af virksomheder i dag, og i særdeleshed de internetbaserede 
butikker, følger på sin vis stadig nogle af de klassiske internationaliseringsdrivere og 
teorier som fx søgning efter nye markeder, ressourcer, effektivitet og strategiske aktiver 
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(Dunning, 2000). Men hvor det er muligt følger de også deres brugere og kunder, som 
både hjælper dem rent kommercielt men ligeledes til indirekte at guide virksomhederne i 
hvilken geografisk retning de skal og dermed deres retning i internationaliseringen (Chen 
et al., 2018), og det bliver således en ny retning indenfor den netværksbaserede 
internationaliseringsmodel, som Vahlne og Johansen (2017) over flere omgang har skrevet 
og revurderet omkring, startende med deres første Uppsala-model i 1980.   
Har en onlinebaseret handelsplatform en bruger- og kundebase i et land hvor de ikke er 
fysisk til stede, kan deres næste geografiske internationaliseringsfokus blive besluttet på 
dette grundlag, og de kan med den allerede eksisterende base få et godt afsæt på det valgte 
marked, hvor dens allerede eksisterende brugere fungerer som en slags pionerer for 
virksomheden og platformen. Jo større dette grundlag er, jo nemmere får virksomheden 
ved at få fat i yderligere brugere gennem netværkseffekten, og de virksomheder som måtte 
have interesse i at sælge deres produkter via en sådan platform, får kun stigende interesse 
jo større platformen er på brugere, da der dels er flere kunder men ligeledes større 
mulighed for at matche produkter med brugere. Samtidig giver flere handler, brugere og 
leverandører mere data som igen gør platformen stærkere og mere uundværlig.  
En stærk platform vil med stor sandsynlighed også have en god markedsandel, og dette 
giver mulighed for at forudsige fremtidige markedsandele for de virksomheder som vælger 
at sætte deres produkter til udbud på platformen (Liebowitz & Margolis, 1996). 
Hvor traditionelle industrier dragede og fortsat nyder godt af stordriftsfordele, drager 
Ibusinesses fordel af stigende skalaafkast på efterspørgslen (Eisenmann, Parker, & Van 
Alstyne, 2011; Katz & Shapiro, 1986). Internationaliseringen er ikke længere en enkelt 
beslutning og manøvre, det er nærmere en konstant bevægelse hvori brugerne viser vejen.  
Med ovenstående i mente, lader det til at den der mestrer de internationale 
netværkseffekter, har fundet nøglen til ibusinesses’ globalisering, såfremt vi ser bort fra 
grænser. I modsætning til traditionelle industrier og internationaliseringen på disse, 
møder ibusinesses ikke de samme udfordringer indenfor kultur, institutioner, økonomisk 
udvikling m.v., som man traditionelt set har mødt. Dermed ikke sagt at de ikke eksisterer, 
blot at de er anderledes og til dels mere overkommelige, såfremt man mestrer de omtalte 
netværkseffekter.  

Hvis en virksomhed, hvad enten det er online eller ej, har formået at skabe en 
sådan brugerbase, vil det alt andet lige være en fordel, og hvis det er generelt for branchen 
virksomheden befinder sig i, vil det være en stærk branche. Det interessante i denne 
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sammenhæng er, at det for de nævnte internationale konkurrenter netop er det de er 
stærke til, og bl.a. derfor danske virksomheder frygter dem og diskuterer dem så intensivt. 
Og omvendt formoder vi, at stærke brancher som forventeligt vil forsvare sig mere end 
svage brancher, måske også vil være mindre attraktive for udenlandsk konkurrence at 
etablere sig i.  
I forlængelse af dette er det relevant at se på hvilke brancher der er mest udsatte for angreb 
udefra og eventuelt også hvorfor de er det. Ifølge FDIH (2019) er tøj, sko og smykker de(n) 
kategorier med langt den største andel af den danske udlandshandel og udgør således en 
stigende andel der ramte 30% i 2018. Dernæst kommer kategorien ’film, musik, bøger, spil 
og legetøj’, der er faldende over de seneste år og i 2018 udgjorde 15%, som til sammen med 
tøj, sko og smykker altså næsten står for halvdelen af den danske udlandshandel.  
På de næste pladser kommer rejser (9%), IT, tele og foto (9%), sports- og fritidsudstyr 
(7%), personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud (6%) og så en række mindre 
kategorier som optager den resterende del (FDIH, 2019).  
Det er ret sigende, at de to førende kategorier, indeholder de produkter som henholdsvis 
Zalando og Amazon lancerede deres virksomheder på. Således blev Zalando oprindeligt 
lanceret som en online skobutik i 2008 i Tyskland, og allerede et par år efter i 2010 
ekspanderede de produktporteføljen til også at omhandle tøj. Over årene er de gået fra at 
være til stede i Tyskland til nu at have 17 sprogversionerede hjemmesider i Europa og i 
2018 lancerede de deres beauty-kategori9.  
Amazon blev oprindelig lanceret som en online boghandel i USA i 199410 og har siden da 
ikke blot ekspanderet til de nærliggende kategorier som fx musik i 1998, men stort set en 
hvilken som helst tænkelig branche, ikke bare indenfor internethandel men også alt fra 
aviser og andre medier over supermarkeder og til robotteknologi m.fl.  
Zalando og Amazons tilstedeværelse er givetvist med til at gøre, at det er deres 
kernekategorier som optager den langt største del af den danske udlandshandel online, 
men det er formentlig også fordi de ramte rigtigt i deres valg af kategorier til at føre 
produkter indenfor online. Uden at undersøge nærmere hvordan konkurrencen ser ud i 
andre lande, er det dog nærliggende at formode et lignende billede vil kunne findes i 
rapporter over internethandelen i andre europæiske lande.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  https://corporate.zalando.com/en/company/highlights	  
10	  https://edition.cnn.com/interactive/2018/10/business/amazon-‐history-‐
timeline/index.html	  
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Det ressourcebaserede perspektiv 
Barney (1991) skriver om det ressourcebaserede perspektiv, at virksomheden kan drage 
konkurrencefordel af at have ressourcer som opfylder VRIN-kriterierne (Valuable, Rare, 
Imperfectly imitable, Non-substitutable), og det er på disse at de hjemlige virksomheder 
bl.a. kan differentiere sig fra de internationale konkurrenter. De internationale 
konkurrenter vil ofte have skala- og stordriftsfordele, flere ressourcer til bl.a. 
markedsføring og distributionsomkostninger, og det kan derfor være begrænset hvad 
hjemlige virksomheder kan gøre på den front. Bedste strategi i den sammenhæng er 
tidligere gennemgået omkring elasticiteterne i marketingmixet, som fortsat er gældende.  
Der kan også være andre måder hvorpå man kan kæmpe imod den internationale 
konkurrence, og en af disse er at differentiere sig ved at fokusere på eventuelle 
konkurrencefordele man måtte have, som opfylder VRIN-kriterierne og/eller som har en 
country-of-origin effekt. Opfylder en konkurrencefordel VRIN-kriterierne er den svær hvis 
ikke umulig at matche for internationale konkurrenter, der som skrevet ofte kan have mere 
fokus på standardiserede produkter og skalafordele. Dette hænger også fint sammen med 
at en forsvarsstrategi kan være at søge mod niche-områder, som tidligere skrevet, hvor 
specialistviden om fx en vis type produkter eller delmarked kan være værdifuldt og svære 
at kopiere for den internationale konkurrent med fokus på skalafordele. Dette især når 
markedet udvikler sig til at følge den ressource-fordelende teori (Resource Partitioning 
Theory), som siger at når markedscentreringen øges – som ved etablering af en 
international konkurrent på markedet – kæmper få store virksomheder der udbyder 
standardiserede produkter aggressivt mod hinanden og skubber mindre virksomheder 
mod periferien af markedet, som nu er blevet mere interessant og nemmere at trives på for 
dem (Carroll, 1985; Xie & Xie, 2017).  
 

Country-of-origin 
Country-of origin spiller også ind på forbrugernes købsvaner og kan dermed også have en 
indflydelse på internethandelen. Country-of-origin refererer oprindeligt til hvor et produkt 
er lavet henne og/eller hvor virksomheden der producerer det kommer fra. Opfattelser af 
lande og deres arbejdsforhold, teknologi, produktionsprocesser og lignende opbygges over 
tid og kan give unikke og landespecifikke aktiver som kan influere på effekten af ens 
marketingmix (Xie & Xie, 2017). Et studie fra Kim og Young (1997) foreslår ligeledes at et 
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lands image influerer forskelligt på marketingvariabler afhængigt af landet de kommer fra. 
Ifølge det ressourcebaserede perspektiv som gennemgået ovenfor, får en virksomhed 
konkurrencefordel af at være i besiddelse af et aktiv eller ressource som ikke let kan 
kopieres (Barney, 1986), og såfremt et land har et favorabelt country-of-origin image, kan 
det være en konkurrencefordel i overensstemmelse med det ressourcebaserede perspektiv. 
Dette kan selvfølgelig bruges af den internationale konkurrent, såfremt landet de 
repræsenterer har et godt image, og de hjemlige virksomheder vil reagere ud fra dette, men 
country-of-origin kan ligeledes være noget som de hjemlige virksomheder bruger til deres 
fordel. Således kan og bør man som hjemlig virksomhed fokusere på at man er lokalt 
forankret, og her kan man godt drage en parallel til internetbutikker. De producerer ikke 
nødvendigvis selv deres varer, men forhandler blot andre producenters produkter, men 
kan stadig fokusere på at være en lokal virksomhed der holder kapital såvel som 
arbejdskraft og bidrag til samfundet lokalt. Dette vil være i klar modsætning til en 
international konkurrent som ikke bidrager mere lokalt end hvad der er lovmæssigt krævet 
og til tider endda mindre end det, såfremt de kan slippe afsted med det11.  
Country-of-origin er stærkere indenfor bestemte produktkategorier, fx dansk design, og 
nogle gange specifikke produkter som fx italiensk pizza, men der vil også være 
produktkategorier, hvor country-of-origin ikke har så stærk en effekt. Nogle af disse kan 
sagtens være de samme kategorier, som internationale spillere har succes med at sælge 
online, hvor country-of-origin effekten ikke er så stærk og hvor det således ikke er en 
konkurrencefordel der kan bruges. I sådanne tilfælde, må danske virksomheder kigge 
andre steder hen for at forsøge at udnytte at de er lokale på markedet.  
I tillæg til den oprindelige country-of-origin effekt og det mere samfundsorienterede om at 
støtte lokalt, kan det at have en dansk hjemmeside og yde support på dansk også være en 
klar fordel og måske i virkeligheden afgørende i kampen mod de internationale giganter.  
Multinationale virksomheder kan ifølge EPG-modellen (Perlmutter, 1969) have tre 
forskellige orienteringer.  
Etnocentrisk, som orienterer sig ud fra hjemmemarkedet, forstået på den måde at 
international aktivitet ledes af ansatte fra hjemlandet og at virksomhedspraksis defineres 
på hjemmemarkedet.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  https://www.berlingske.dk/virksomheder/vestager-‐giver-‐milliardskattesmaek-‐til-‐it-‐
giganten-‐amazon	  
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Polycentrisk, som orienterer sig ud fra det land hvor man internationaliserer eller har 
internationaliseret sig til, altså at det er lokale folk og kutyme som definerer virksomheden 
i det daglige.  
Geocentrisk, som orienterer sig ud fra hvad der er bedst i den givne situation, og at man 
ikke på forhånd kan definere om etno- eller polycentrisk er mest optimal, eller en anden 
form for orientering for den sags skyld.  
Perlmutter (1969) argumenterer for at de fleste multinationale virksomheder starter 
etnocentrisk men udvikler sig langsomt til at være polycentriske for til sidst at blive 
geocentrerede. Her skal man dog huske på at modellen er fra 1969, og at Perlmutters 
argumentation for udviklingen i en multinational virksomhed derfor er baseret på hvordan 
verden så ud på daværende tidspunkt. Teorien/modellen og definitionerne er dog fortsat 
relevante at inddrage, da man sagtens kan bruge de forskellige centreringsperspektiver til 
at analysere virksomheders internationale ageren.  
Modellen blev senere udvidet til EPRG-modellen, hvor den fjerde orientering regiocentrisk 
indgår, der som navnet antyder anskuer internationaliseringen regionalt, altså hvor lokale 
datterselskaber udenfor hjemlandet grupperes i regioner (Heenan & Perlmutter, 1979).  
For at eksemplificere ovenstående, kan man igen kigge på to af de største internationale 
internetvirksomheder i Danmark, Zalando og Amazon, som anskuer deres 
internationalisering i Europa forskelligt.  
Zalando findes allerede på dansk samt alle andre sprog i de lande har opererer i. De har 
eksisteret i Danmark i efterhånden en årrække og er nu den førende webbutik i Danmark 
(FDIH, 2019), ligesom de også yder support på dansk, og de forsøger således at virke 
lokale, og gør det så godt at nogle kunder formentlig ikke er klar over deres tyske 
oprindelse12. FDIH (2019) rapporterer om 11% af danskerne der ikke er klar over, hvor den 
webbutik de senest har købt fra har hjemme, og at dansksprogede versioner af 
hjemmesider kan være med til at skabe tvivl.  
Amazon anskuer det anderledes og har således et site i fem af de største europæiske lande, 
men hver af disse servicerer så flere nærliggende lande gennem en sprogversioneret side af 
et af de eksisterende sites. Jeg formoder at den bagvedliggende organisation afspejler disse 
træk til en vis grad.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  https://corporate.zalando.com/en/company/history	  
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Amazon.de har en markedsandel på næsten 50% af den samlede tyske internethandel hvor 
deres side er på tysk, mens de i Danmark har omkring 2%, og de oprindeligt er 
amerikanske, mens lignende tendenser som den i Tyskland viser sig i Storbritannien, 
England, Frankrig (Ecommerce, 2018) og Spanien hvor Amazon også har lokalsproget 
hjemmesider.  
Tendensen viser at hvis eller når de åbner med en dansksproget hjemmeside, og når der 
med den givetvis vil følge et stort marketingbudget og kampagner i alverdens slags, vil de 
relativt hurtigt indtage en større markedsposition i den danske internethandel end hvad de 
allerede gør.  
Mht. at være lokalt forankret, er det netop en af orienteringsvariablerne i 
internationaliseringsstrategi, hvor virksomheder der opsøger internationalisering kan 
orientere sig selv ud fra hvor globalt orienterede kontra lokalt forankrede de er indenfor 
orienteringerne international, multinational, global og transnational (Bartlett & Beamish, 
2014), og det understreger vigtigheden af det uanset om man internationaliserer sig ind på 
et nyt marked eller man forsvarer sit hjemmemarked.  

Metode 

Teoritilgang 
I teoriindsamlingen ovenfor er der søgt efter centrale videnskabelige artikler på internettet 
og i relevante databaser, til at starte med ved hjælp af søgning efter nøgleord som 
’incumbent’, ’defense’, reaction’, ’strategy’, ’foreign’, ’entry’ m.fl., hvorefter de fundne 
artikler er blevet screenet for relevans og yderligere søgeord, der igen er brugt til at afsøge 
databaser og internet for yderligere artikler. De relevante artikler er efterfølgende blevet 
analyseret, centrale begreber og pointer hevet ud til videre undersøgelser, og relevante 
referencer fra disse er blevet gennemlæst for yderligere dokumentation. Resultatet er de 
valgte teorier omkring, hvordan incumbent virksomheder forsvarer sig mod udenlandsk 
konkurrence, belyst fra mange forskellige vinkler og tidspunkter med teoretisk såvel som 
empirisk tilgang. Nogle teorier er opstillede hypoteser, der efterfølgende er blevet empirisk 
testede, andre er teoretiske propositions, som ikke er blevet testet eller også efterfølgende 
er blevet testet af andre, mens andre også har forsøgt at opstille en model for lignende 
problemstilling, men dog i anden form og med andre udslagsgivende faktorer og variabler 
end i denne undersøgelse.  
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I de fleste tilfælde er der taget delelementer, propositioner, hypoteser, m.fl. ud af de 
videnskabelige artikler, således at der er adskillige kilder til de oprindelige teorier, og disse 
er efterfølgende sat sammen til nye propositioner i løbet af teori-afsnittet i denne 
undersøgelse. De oprindelige teorier bruger forskellige former for dataindsamling, og 
nogle bruger således interviews, databaser, spørgeskemaer og observationer og kan både 
være kvantitative, kvalitative eller begge dele (Eisenhardt, 1989). Når de empiriske dele af 
de oprindelige teorier er påviste til at gælde i virkeligheden, og andre teoretiske dele siger 
det samme opstår der en trianguleret teori, der kan bruges som baggrund i den samlede 
teori og i de modeller som jeg forsøger at opstille.  
Startende med Hauser og Shugan’s (1983) Defender Model, fremføres læresætninger som 
er bevist med specifikke resultater, men som argumenteres kan generaliseres med en 
række propositioner. De fremfører bl.a. propositioner om at profitten for incumbens falder 
ved angreb udefra, at der både findes situationer hvor det vil optimere profitten for 
incumbent at sænke prisen og andre hvor det er bedst at hæve prisen, såvel som at den 
optimale reaktion i distributionsomkostningerne er afhængig af om ens prisstrategi. De 
anbefaler ligeledes at fokusere på ens styrkeelementer i ens produktegenskaber og 
konkluderer hvornår man skal bruge awareness og repositioning marketing. Disse 
læresætninger og propositioner fra Hauser og Shugan (1983) er enten brugt ordret og der 
er refereret til det i teorien, eller som inspiration til en omformulering så den passer bedre 
til denne undersøgelses fokus, hvor det også tydeligt fremgår hvor inspirationen kommer 
fra, samt hvad en proposition ellers måtte være sammensat af.  
Robinson (1988) har undersøgt reaktioner i marketingmixet hos incumbents i 115 
etableringer i oligopoler, og påviser sammenhængen mellem reaktionerne og tiden de sker 
på i etableringsfasen som en funktion af bestemte faktorer. Det påvises bl.a. at den mest 
hyppige reaktion er enten ingen reaktion eller kun ændring af en marketingvariabel, og så 
opstilles der hypoteser om hvad variablerne konkurrentens etableringsstrategi, 
incumbents egenskaber samt industriens egenskaber gør for reaktionerne fra incumbents. 
Resultaterne herfra er inkluderet i gennemgangen af hvilke faktorer der spiller ind på 
reaktionen, og i flere tilfælde understøttet af andre videnskabelige artikler der løbende 
refereres til.  
Timmor et. al (2009) giver en systematisk gennemgang af strategiske muligheder når 
incumbents angribes udefra. De definerer at en incumbent kan kæmpe, flygte eller 
samarbejde og tager afsæt i eksisterende teori og case-studier om emnet, lidt ligesom 
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denne undersøgelse, dog med den vigtige forskel at deres forslag til reaktioner opsættes i 
en tabel ud fra etableringsfasen og det strategiske fokus som den internationale 
konkurrent måtte have. Fokus bliver derfor en smule snævert i forhold til denne 
undersøgelse.  
Karakaya og Yannopoulos (2010) foretager ligeledes en systematisk gennemgang af 
forsvarsreaktioner, men de introducerer også begrebet ’mental models’, og der påvises en 
teoretisk sammenhæng i hvordan incumbents bruger disse mental models til at reagere 
mod international konkurrence. De opsætter således en model for incumbent reaktioner, 
baseret på først og fremmest disse mental models. Jeg har brugt deres mental models til at 
danne rammen om de anbefalede reaktionsmønstre i denne undersøgelse, når det skal 
defineres hvilke faktorer en incumbent skal være opmærksom på, som det gennemgås for 
hvert model i teoriafsnittet. Der er ligeledes fundet relevante pointer og referencer som er 
inkluderet og refereret til løbende.  
Xie og Xie (2017) integrerer det ressource-baserede perspektiv og resource partitioning 
theory i undersøgelsen af hvordan forskellige faktorer spiller ind på incumbents 
reaktioner. De fremfører også propositioner som bl.a. siger at generalist-virksomheder er 
mere tilbøjelige til at svare igen når der er høj markedskoncentration, og at specialist-
virksomheder er mere tilbøjelige til det når der er lav markedskoncentration samt at en høj 
internationaliseringsgrad hos incumbent mindsker sandsynligheden for at de svare igen på 
angreb udefra. Xie og Xie (2017) kommer også ind på country-of-origins indflydelse på 
incumbent og at de bør bruge dette langt mere end hvad tilfældet er. De nævnte relevante 
propositioner er inkluderet i denne undersøgelse, i nogle tilfælde refereret ordret, andre 
tilfælde omskrevet og sammensat så de passer bedre ind, men uden at ændre på budskabet 
i dem.  
I tillæg til de fem ovenstående centrale artikler, fremføres propositioner og empiriske 
resultater fra mange lignende undersøgelser og videnskabelige artikler undervejs, alle 
underbyggende i forhold til nøgleartiklerne gennemgået ovenfor og/eller til de modeller 
som opstilles som en slags delkonklusioner undervejs.  

Modellerne der opstilles undervejs tager således afsæt i eksisterende teorier og 
undersøgelser om emnet og er tiltænkt at skulle fungere som beslutningstræ på baggrund 
af hvilken mental model-centrering en incumbent har. I analysen er der efterfølgende 
identificeret forskellige virksomhedscases, hvori det vurderes at de har forskellige mental 
models. Ligeledes har de forskellige baggrunde for at være i e-commerce på nuværende 
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tidspunkt, og det er relevant at undersøge hvorledes modellerne fremstillet i teorien også 
bliver fulgt i virkeligheden. Modellerne bevises ikke, men med den systematiske 
gennemgang af relevante teorier, som igen bygger på systematiske gennemgange, 
teoretiske såvel som empiriske, vurderes det kun at give mere ballast til modellen såfremt 
eksemplificeringen underbygger den.  
Som undersøger har jeg formuleret et problem jeg vil undersøge, og ud fra dette har jeg 
identificeret de vigtige variabler indenfor dette problem og med reference til eksisterende 
kilder (Eisenhardt, 1989) opbygget hypoteser der danner baggrund for modellerne. Der er 
således en stærk referenceramme til teori og empiri tidligere gennemgået, og en af de 
primære formål med undersøgelsen er at skabe denne referenceramme. En tæt korrelation 
mellem eksisterende teori og data kan bruges til at skabe nye teorier og hypoteser fordi de 
dermed drager fordel af det allerede undersøgte og dermed kan skabe valid teori 
(Eisenhardt, 1989).  
 

Multicasestudier 
For at underbygge hypoteserne og de opsatte modeller, som er baseret på andre hypoteser, 
modeller og case-studier, vil der i analysen blive fremhævet eksempler på cases fra danske 
incumbents, som med hver deres baggrund nu er aktive indenfor e-commerce og vurderes 
at have hver deres centrering. Der udelades et case-eksempel for den selvcentrerede 
model, da de konkluderes at selvcentrerede virksomheder vil søge mod de andre 
centreringer på sigt, og de derfor ikke vil befinde sig i det selvcentrerede fokus særligt 
længe.  
De tre virksomheder som er valgt er Matas, Dansk Supermarked og Egmont. Matas er 
oprindeligt og stadigvæk en ledende butikskæde indenfor beauty og personlig pleje, men er 
de senere år blevet udfordret af bl.a. internethandelen og deres strategi om at være til stede 
med e-commerce er iøjnefaldende og interessant fordi den har ændret sig drastisk over de 
seneste år. Dansk Supermarked har valgt at opkøbe Wupti.com, og med denne forsøger de 
at tage en ledende position indenfor dansk e-commerce ved at skabe en markedsplatform 
som pendant til Amazon m.fl. og det gør det derfor interessant at se hvordan de anskuer 
den internationale konkurrence. Egmont går niche-vejen indenfor e-commerce som en del 
af deres vækststrategi, og det er interessant at se om modellen passer på en virksomhed 
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der ikke er i e-commerce fordi deres kerneforretning kræver det, men snarere fordi de ser 
et kæmpe vækstpotentiale. Med den strategi vil de også møde international konkurrence.  

I den metodiske tilgang vil fremgå dokumentanalyse på baggrund af Matas’ 
Årsrapport i casen om Matas. I tillæg til dette er der inddraget avisartikler om Matas’ 
forretningsmæssige og strategiske udvikling, hvori der indgår kommentarer fra interviews 
med vigtige personer som bl.a. bestyrelsesformanden for Matas’ bestyrelse samt den 
tidligere og nuværende direktør. Avisartiklerne er fundet via onlinesøgninger baseret på 
søgeord som ’Matas’, ’strategi’, ’konkurrenter’, ’nethandel’ m.fl. og derigennem fundet 
artikler vedrørende emnet. Jeg har derefter arbejdet baglæns, forstået på den måde at 
artiklerne ofte linker videre til relaterede nyheder på samme medie.  
Der indgår også brug af rapport over det danske beauty-, health- og personlig pleje 
kategori, trukket fra Euromonitor.  
I casen om Wupti.com, vil der ligeledes indgå dokumentanalyse af Årsrapporten for Dansk 
Supermarked Group (nu Salling Group), som står bag Wupti.com. Også her vil der indgå 
avisartikler om emnet, fundet på lignende søgeord som under Matas, bare med ’Wupti’, 
’Dansk Supermarked’ og ’Salling Group’ i stedet. Også her har fremgangsmetoden været at 
finde en række centrale artikler om emnet, og derefter arbejdet videre i relateret indhold 
på samme medier.  
I casen om Egmont, bruges Egmonts årsrapport, samt inddragelse af et par artikler om 
Egmont generelt og årsrapporten, alle fra Egmonts egen hjemmeside. Yderligere refereres 
der til et kvalitativt interview der er udført i anden sammenhæng men også i forbindelse 
med en undersøgelse af Egmonts strategi. Det bliver således en tidligere primær kilde, der 
nu bruges sekundært, og denne brug bliver diskuteret senere i metodeafsnittet.  
 

Dokumentanalyse 
Ved en desk research indsamles forskellige officielle dokumenter fra de valgte case-
virksomheder i form af årsrapporter, så der kan foretages dokumentanalyser for hver af 
virksomhederne.  
De har ved brug af teorien gennemgået under teoriafsnittet og de dertilhørende opbyggede 
modeller, til formål at identificere hvad Matas’, Wuptis og Egmonts strategier er og 
hvordan de passer ind i forsvarsstrategier mod udenlandsk konkurrence generelt, og hvilke 
parametre de hver især fokuserer på i deres marketingmix. Der kigges ligeledes på enkelte 
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avisartikler fra de seneste par år, der beskriver hvordan hver af case-virksomhederne  over 
de seneste par år har ændret fokus i forbindelse med den stigende internationale 
konkurrence og konkurrencesituationens udvikling generelt. Herigennem diskuteres det 
om og hvordan den strategiske tilgang har udviklet sig. Udviklingen kan skyldes den 
stigende internationale konkurrence såvel som andre faktorer der spiller ind og kalder på 
strategisk udvikling og ændret fokus.  
Det giver et validt overblik når der indhentes informationer fra forskellige kilder, både 
officielle virksomhedsdokumenter såvel som journalistiske medier med hver deres 
dagsorden. Siger de officielle dokumenter det samme som eksterne artikler observerer, 
underbygger det konklusionen om hvad incumbent virksomhederne gør og reliabiliteten 
højnes. For at understøtte dokumentanalysen af de officielle rapporter, inddrages 
relevante elementer fra et kvalitativt, semistruktureret interview af Egmonts 
strategidirektør, Signe Frank-Læssøe. Interviewet er dog udført i forbindelse med et andet 
projekt om emnet og med titlen ’Egmonts strategiudvikling- og implementering’, og indgår 
derfor som sekundær kilde trods det er fra egen hånd, men interviewet kunne reelt set lige 
så godt være blevet foretaget i denne forbindelse, dog med mere målrettede spørgsmål 
mod problemformuleringen i denne undersøgelse.  
Respondenten blev valgt fordi hun sammen med Egmonts direktion har det overordnede 
ansvar for udvikling af netop strategien for Egmont, og fordi Signe Frank-Læssøe har 
været med til at implementere den og fortsat arbejder på hvordan denne proces optimeres. 
Hun har derfor om nogen indsigt i arbejdet med Egmonts strategi, hvilket gør at hun var 
rette til at belyse den tidligere undersøgelses problemstilling, men ville også have været 
rette person til denne undersøgelse. Signe Frank-Læssøe kommer ubevidst indover nogle 
relevante ting i forhold til undersøgelsen og test af model til dette projekt, og derfor er 
relevante passager her inddraget, som underbygger fremsatte hypoteser og model og gør 
analysen af Egmont mere valid.  
Det er ikke tanken at analysere sig frem til om parametrene i marketingmixet ændres som 
forventet og beskrevet i teori og modeller, men derimod mere om virksomhederne 
indikerer at ville reagere og efterfølgende også reagerer, og hvordan disse reaktioner så 
passer ind i teorier og modeller.  
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Analyse 
I det følgende vil jeg gennemgå tre relevante cases fra danske virksomheders 
internetbutikker og herigennem forsøge at bruge en eller flere af de pågældende modeller 
opstillet tidligere for at se, om beslutningsprocesserne hos de danske internetbutikker 
følger modellernes anbefalinger.  

Matas  
Matas blev stiftet i 1949, og har siden da været forgangsmænd på en række områder som 
bl.a. markedsføring13, miljøbevidsthed14, fokus på kundeloyalitet og nye 
konceptudviklinger i ikke bare egen branche men hele Danmark generelt. Fokus på 
kundeloyaliteten er der talrige eksempler på, men den vigtigste er nok lanceringen af Club 
Matas i 2010, der starter som Matas’ egen kundeklub, men som i løbet af et par år udvides 
til et loyalitetskoncept for B2C virksomheder i Danmark, som via Club Matas forbindes til 
medlemmerne15.  
Efter en række skuffende regnskabsår ansatte man i 2017 en ny direktør for koncernen, og 
mange nye tiltag er iværksat efter hans tiltræden. Direktørskifte fører ofte ny strategi og 
retning med sig, og det er derfor interessant at se om der er sammenhæng med den 
gennemgåede teori og opstillede modeller efter den nye direktør er tiltrådt.  
Matas’ markedsledende position blev for alvor udfordret af discountbutikken Normals 
etablering i 2013, som udfordrede priserne og Matas’ markedsandele indenfor dagligvarer i 
beauty-, personlig pleje-, og andre nærliggende kategorier. Samtidig er internethandelen 
vokset kraftigt over de seneste år (FDIH, 2019), og også dette har presset Matas16. Den 
franske beauty-kæde Sephora åbnede sin første danske butik i 2012 og har i dag syv 
butikker i Danmark og en nyåbnet webshop17, Zalando gik ind i beauty-kategorien i 201818, 
Amazon er efter sigende på vej ind i Norden, herunder Danmark, og den tyske pendant 
Parfümerie Douglas der i forvejen opererer i store dele af Europa, opkøbte i 2018 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
https://www.matas.dk/historie-‐1	  
13	  Den	  første	  Matas	  avis	  udkom	  i	  700.000	  eksemplarer	  i	  1956	  mv.	  	  
14	  Ingen	  skadelige	  stoffer	  i	  egne	  mærker,	  egen	  miljøfond,	  svanemærkede	  produkter	  m.fl.	  
15	  https://www.clubmatas.dk/web/faces/public/exo/about	  
16	  http://nyheder.tv2.dk/business/2017-‐10-‐11-‐normal-‐og-‐internettet-‐presser-‐matas-‐i-‐knae	  
17	  https://dhblad.dk/matas-‐under-‐voksende-‐pres-‐20/09-‐2017	  
18	  https://corporate.zalando.com/en/newsroom/en/stories/beauty-‐goes-‐live	  
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aktiemajoriteten i webshoppen parfumdreams.dk19. Dette blot for at nævnte nogle 
eksempler på den konkurrence Matas møder både online og i de fysiske butikker.  
Der er flere indikationer på at de i dag følger den mental model der defineres som 
markedsdrevne og de vil således have nogle af de samme kendetegn som både kunde- og 
konkurrent-centrerede virksomheder. Fra proposition 16 ved vi at ’kundeorienterede 
incumbents bruger fastholdelses- og differentieringsstrategier til at skræmme 
internationale konkurrenter væk i pre-etableringsfasen’, og fra proposition 17 ved vi at 
’post-etablering er kundeorienterede incumbents tilbøjelige til at intensivere deres 
kundefastholdelsesstrategier ved at fokusere på en eller flere af variablerne 
differentiering, kundeservice, innovative produktegenskaber, produktkvalitet og 
valgfriheden’.  
Matas’ strategi og succes med deres kundeklubben Club Matas er et godt eksempel på en 
effektiv fastholdelsesstrategi der nu har kørt i en årrække og er oppe på halvanden million 
medlemmer20, ligesom de forsøger at differentiere sig fra konkurrenterne gennem 
udvikling af nye koncepter og bedre kundeoplevelser i hele Matas’ univers, online såvel 
som i butikkerne.  
Senest har de intensiveret denne strategi med en bebudet investering på 600 mio. kroner, 
lancering af nyt luksuskoncept21 samt en abonnementsløsning22 på deres produkter for at 
gøre hverdagen lettere og billigere for kunderne. Den bebudede investering sender et 
signal om at Matas tager konkurrencen alvorligt, og de bliver således også konkurrent-
centrerede ved at forsøge at afskrække konkurrenter fra at etablere sig på markedet. I 
Matas’ tilfælde er der allerede internationale konkurrenter på markedet, men der kan være 
flere på vej, så deres træk opfylder såvel pre- som post-etableringskriterierne samt 
kriterierne for kunde- og konkurrentcentrering og vurderes dermed at være 
markedsdrevne, og jeg ønsker derfor at kigge på om Matas følger den forventede 
beslutningsvej fra den Markedsdrevne Model tidligere opstillet.  
Matas bevæger sig over flere subkategorier indenfor beauty, personlig pleje, kosmetik, 
parfumer m.fl., og konkurrencen kan både måles i forhold til andre forhandlere såvel som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Douglas	  opkøbte	  majoriteten	  i	  selskabet	  bag	  parfumdreams-‐webshops,	  Parfümerie	  
Akzente:	  https://corporate.douglas.de/about-‐douglas/company-‐profile/?lang=en	  
20	  https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article7740648.ece	  
21	  https://www.avisen.dk/butikskaede-‐i-‐angreb-‐paa-‐konkurrenter-‐investerer-‐
600_541997.aspx	  
22	  https://www.retailnews.dk/article/view/657134/matas_introducerer_abonnement	  
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på de brands der opererer indenfor disse og tilhørende kategorier. Som forhandler af 
produkterne er de i konkurrence med de tidligere nævnte Normal, Sephora, Zalando, 
Amazon (gennem udlandet) og Douglas samt supermarkeder, Magasin og andre 
storcentre, hvoraf hver af dem har eget balancerede fokus mellem online og offline-handel 
(Euromonitor, 2018). Markedet må derfor betegnes som et oligopol og 
markedskoncentrationen høj men uden at være rigtig høj. Matas betegner selv markedet 
som fragmenteret (Matas, 2018), mens det ikke er helt så klart om Matas bør betegnes som 
’Generalist’, altså om de fører standardiserede produkter eller ej. De fører standardiserede 
produkter, men med deres store produktsortiment og adspredelse over flere subkategorier, 
kan man argumentere for at de også agerer specialist på nogle områder. Og dette hænger i 
og for sig fint sammen med de blandede reaktioner Matas har. I Matas’ Årsrapport (2018) 
fortælles der om Matas’ nye strategi og den nye direktørs første initiativer, bl.a. i form af 
nedlukning af et ikke-profitabelt koncept23 og en generel reducering af omkostningerne. 
Direktørskiftet har derfor bragt en drastisk strategiændring med sig.  
Disse initiativer er umiddelbart imødekommende, men de blev foretaget for at frigøre 
ressourcer. De frigjorte ressourcer blev geninvesteret i at styrke digital vækst – senest med 
annonceringen af den 600 mio. kroner store investering - og sænke prisen på 
hverdagsprodukter, reaktioner som viser at Matas tager kampen op.  
I forhold til at være delvis imødekommende ser man også Matas tage skridt imod at blive 
niche-fokuseret på nogle områder. Man tager kampen op på de standardiserede produkter 
gennem bl.a. sænkede priser, men samtidig har man også et øget fokus på high-end beauty 
produkter, naturprodukter m.fl.24, som må betegnes som niche-segmenter, og som skal 
være med til at drive væksten når kerneforretningen er presset af øget konkurrence 
(Matas, 2018). Hvad man til gengæld ikke ser nogle planer om, er en mulig 
internationalisering, for Matas har ingen officielle planer om at skulle ud og kæmpe om 
markedsandele på nye markeder. Til gengæld sigter man efter markedsandele i 
nærliggende brancher som netop beskrevet.  
Kigger man på hvilke variabler de så fokuserer på, viser det sig at være god andel af dem. 
De nævner selv i deres nye strategi (Matas, 2018), at der ’arbejdes med 
sortimenttilpasning, pris og promotion’ og at der arbejdes med ’større grad af 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Stylebox-‐konceptet	  
24	  https://www.avisen.dk/butikskaede-‐i-‐angreb-‐paa-‐konkurrenter-‐investerer-‐
600_541997.aspx	  
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omnichannel og nye former for partnerskaber, brands og produkter’. Altså bruger de alle 
fire marketingparametre tidligere gennemgået.  
Mht. balancen i markedsføringen og pull vs. push strategier, har man en afvejet strategi, 
men med et øget strategisk fokus på salgsstyrken og personalet i butikken, der både skal 
være flere og med højere ekspertise på området ligesom der er en øget satsning på 
onlinesalget gennem investering i både platform og ansatte (Matas, 2018). Matas er altså 
fuldt bevidst om deres unikke position og deres mulighed for udnyttelse af omnichannels, 
og derigennem at spille på alle parametre.  

Wupti.com  
Wupti.com blev stiftet i 2006 som en af de første rendyrkede internetbutikker i Danmark, 
dengang med fokus på elektronik og hårde hvidevarer. I 2015 opkøbte Salling Group 
(dengang Dansk Supermarked) 100% af aktierne i wupti.com med en strategi om at blive 
førende indenfor e-commerce i Danmark og en ’ambition om at tilbageerobre noget af den 
omsætning, der i dag forsvinder ud af landet til udenlandske netbutikker’,  som Per Bank, 
topchef i koncernen, sagde dengang. Efter første år som ejer, meldte man et skuffende 
regnskab ud for wupti.com, som var presset på indtjeningen25, men hvor man fortsat 
havde fokus på hårde hvidevarer i hård konkurrence med bl.a. Elgiganten, Skousen og 
Power der alle har offline og online-aktiviteter, samt rendyrkede onlineaktører som fx 
Whiteaway.  
I 2017 meldte man ud, at man ønskede at samle danske netbutikker under et nyt koncept 
under navnet Wupti Marketplace, for at komme med modsvar til bl.a. Amazon26. 
Konceptet bygger på samme idé som Amazons Marketplace, hvor tredjeparter kan bruge 
platformen til at nå kunder og brugere man ellers ikke ville kunne få fat i. Salling Group og 
dermed Wupti.com ser det som en nødvendighed at danske netbutikker formår at 
samarbejde mod den udenlandske konkurrence, trods den interne konkurrence de dansker 
netbutikker imellem27.  
Wupti kan givetvis identificeres som at være kundecentreret, men jeg finder alligevel at de 
er konkurrentcentrerede, pga. deres udtalelser om motivationen bag først opkøbet fra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  https://www.retailnews.dk/article/view/248102/skuffende_resultat_for_wupticom	  
26https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2221647/dansk_supermarked_vil_samle_kon
kurrenter_i_kamp_mod_amazon.html	  
27	  https://scm.dk/dansk-‐supermarked-‐vil-‐tage-‐kampen-‐op-‐med-‐amazon	  
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Salling Group og dernæst udviklingen og eksekveringen af strategien om at blive 
Danmarks svar på Amazon.  
Fra proposition 15 ved vi at, ’konkurrentcentrerede incumbents foretrækker at yde 
modreaktioner i pre-etableringsfasen, men lykkedes det ikke at afskrække internationale 
konkurrenter fra at etablere sig på markedet, tager de også forsvarsstrategier i brug i 
post-etableringsfasen’. Salling Group har identificeret den udenlandske konkurrence, i 
særdeleshed fra Amazon, som truende for dansk handel, og selvom e-commerce ikke 
tidligere var deres kerneforretning, er det – også inden wupti.com-opkøbet – nu et 
stigende fokus hos dem (Supermarked, 2018). Rygterne om Amazons etablering i 
Danmark har svirret længe, og mange mener det er et spørgsmål om tid før det reelt sker. 
Salling Group sætter igennem Wupti.com en modreaktion i gang i pre-etableringsfasen, 
som Amazon må betragtes at være i på nuværende tidspunkt, selvom de allerede nu har et 
par procent af den danske e-handel gennem deres udenlandske sider. Det gør de fordi man 
kan se hvordan Amazon har kapret enorme markedsandele i de lande de er etablerede i og 
fordi de mener der er behov for et samlet modsvar og at det er nødt til at ske nu28.  
Amazon formodes ikke at etablere sig i Danmark via et opkøb, men det kan faktisk ikke 
helt afvises. Amazon har nemlig foretaget rigtig mange opkøb gennem tiden29, men oftest 
ikke for at gå ind på nye geografiske markeder med deres marketplace, men derimod for at 
starte op i nye eller nærliggende brancher til noget af den eksisterende forretning, som fx 
det historiske opkøb af Whole Foods i USA30 for et par år siden.  
Størrelsen på etableringen udregnes ud fra gennemsnittet af markedsandele og 
virksomhedens kapacitet. Kapaciteten kendes ikke, mens markedsandelen er 2%. Vi ved 
dog at Amazon indenfor en overskuelig årrække typisk indtager 30-50% af markedet på et 
nyt marked de etablerer sig, så hvis det formodes at det samme vil være tilfældet i 
Danmark, og der så regnes baglæns er det en kapacitet på ca. 60-100%. Det er hos 
Robinson (1988) ikke nærmere defineret hvornår en etablering er lille, mellem eller stor, 
men tallene og Amazons generelle ageren i mente, formodes det at være en stor etablering.  
Ifølge Robinson (1988) betyder dette umiddelbart at man vil se reaktionerne falde i forhold 
til små og mellem etableringer, dog uden nødvendigvis at forsvinde helt.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2221647/dansk_supermarked_vil_samle_kon
kurrenter_i_kamp_mod_amazon.html	  
29	  https://www.geekwire.com/2019/new-‐filing-‐amazon-‐spent-‐1-‐65b-‐acquisitions-‐2018-‐
headlined-‐ring-‐pillpack-‐deals/	  
30	  https://media.wholefoodsmarket.com/news/amazon-‐to-‐acquire-‐whole-‐foods-‐market	  
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Dernæst er innovationen indsat som en beslutningsfaktor, og defineres af Robinson (1988) 
til at være bestemt af en stor konkurrencefordel på dens produkter, havde patent eller var 
den første pioner på markedet. Amazon sælger mange af de samme produkter som dens 
konkurrenter, da de via deres platform sælger stort set alt og ofte billigere pga. deres 
stordriftsfordele. Ligeledes havde de tidligere patent på deres 1-click-purchase og er 
førende indenfor voice assistant-teknologien. Disse ting i mente, vurderes de til at være 
innovative i deres etablering og forretning generelt. Modellen siger derfor, at man bør 
overveje at kæmpe imod i stedet for blot ’kæmp imod’, og det gør den fordi etableringen er 
stor, og det vurderes umuligt at holde konkurrenten helt ude, men gør man det rigtige kan 
man sikre sin position bedst muligt. Modellen stemmer derfor overens med eksemplet, og 
ville ligeledes gøre det såfremt Amazon ville etablere sig via et opkøb om end opkøbet uden 
andre faktorer ville tale for at være imødekommende. Der er dog lidt modsigende 
retninger, i det der som beskrevet er tale om en stor etablering, som normalt afskrækker 
incumbents fra at kæmpe imod. Salling Group kunne godt bare fokusere på 
kerneforretningen i form af supermarkedskæder i ind- og udland, men kan se hvad der 
sker i USA, hvor Amazon ikke holder sig tilbage fra andre brancher, heriblandt heller ikke 
supermarkedshandlen. De vælger derfor at være proaktive i pre-etableringsfasen, præcis 
som deres konkurrentcentrerede mental model siger de vil. Og det er netop vigtigt at 
bemærke, at det indtil nu foregår i pre-etableringsfasen, hvor det stadig ikke er endeligt at 
Amazon vil etablere sig på markedet. Selvom de ikke vurderes til at tage sig meget af 
andres træk, kan det måske alligevel udskyde eller ændre deres beslutning, hvis nu valget 
står mellem to lande, hvor det ene har en pendant til dem selv, som fx Wupti.com, og det 
andet ikke har.  
Mht. hvilke parametre Wupti fokuserer på, vil det gennem deres udbud af egne produkter 
ved siden af andre danske konkurrenters, der i denne forbindelse ligeledes bliver partnere, 
skabe et enormt produktsortiment, over 600.000 på nuværende tidspunkt i forhold til 
30.000 for et års tid siden31. Priserne vil ligeledes være konkurrencedygtige gennem de 
mange udbydere, mens det er tiltænkt at tredjepartsudbyderne skal bruge mindre 
markedsføringskroner på at nå de samme forbrugere, fordi de gennem Wupti får adgang til 
en masse kunder de ellers ville have haft svært ved at nå uden store omkostninger til netop 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  https://www.hesehus.dk/cases/wupti	  
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markedsføring32. Både Wupti og konkurrenterne søger samtidig samarbejde med 
hinanden, hvormed de på sin vis også er imødekommende, da de dermed afgiver noget af 
eget fokus og kontrol for at samarbejde med konkurrenter imod den internationale 
konkurrence.  
Wupti er til gengæld i gang med at ændre deres markedsføring, fra hvad der før må 
betegnes som awareness marketing til nu at være repositionerende markedsføring. De er 
gået fra at være en onlinebutik med fokus på elektronik og hårde hvidevarer og en top-10 
placering over de mest besøgte danske online-butikker til i dag at være en markedsplads 
for alle forbrugere og udbydere. Det må formodes at kræve nogle omkostninger og ændret 
allokering af markedsføringsbudget, både til at gøre forbrugerne opmærksomme på det 
nye fokus, men ligeledes via salgskontakt til mulige partnere, hvorved de skal forsøge at 
balancere deres strategi mellem pull og push. Salling Group og Wupti er fuldt bevidste og 
ærlige omkring, at markedspladsen er en kopi af bl.a. måden Amazon og Alibaba opererer 
på, men mener at eneste vej frem er, at man skaber en brugbar platform inden 
konkurrenterne etablerer sig på markedet gennem FDI eller får for godt fat i markedet på 
anden vis.  
 

Egmont  
Egmont er oprindeligt en gammel trykkerivirksomhed, der med årene har udviklet sig til at 
være en stor og alsidig mediekoncern med forretningsområder indenfor blad- og 
bogtrykkeri i print såvel som digitalt via Egmont Publishing, som filmproducent-, 
distributør- og biografejer gennem ejerskabet i Nordisk Film, samt tv-relaterede 
forretningsområder via ejerskab af TV2 Norge33. En alsidig medieforretning der er i de 
senere år har haft øget fokus på nye, digitale forretningsområder, organiske såvel som via 
opkøb af minoritets- og majoritetsposter i en række selskaber indenfor gaming, marketing 
services og e-commerce34. Med vækststrategien ’Grow with the Modern Consumer’ søger 
man via fokus på at være user-, data- og people-driven at skabe indhold og produkter, som 
er attraktive for forbrugeren og derigennem skabe loyalitet og engagement35.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  https://scm.dk/dansk-‐supermarked-‐vil-‐tage-‐kampen-‐op-‐med-‐amazon	  
33	  https://www.egmont.com/dk/om-‐egmont/egmonts-‐historie/	  
34	  https://www.egmont.com/dk/presse/Nyheder-‐og-‐pressemeddelelser/Egmont-‐
transformerer-‐medieforretning-‐og-‐leverer-‐rekordomsatning-‐og-‐resultatfremgang/	  
35	  https://www.egmont.com/dk/Arsresultat-‐2018/User-‐data-‐people/	  
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Egmont har altså ikke altid haft fokus på e-commerce, men det er blevet et strategisk fokus 
i de senere år, bl.a. pga. den høje vækst i markedet og pga. faldende markeder i 
kerneforretningen. Man har derfor investeret i minoritets- og majoritetsposter i syv 
førende nordiske e-commerce virksomheder (Egmont, 2019), bl.a. på baggrund af områder 
man i forvejen havde ekspertise indenfor i form af bladudgivelser om samme emne, så 
man således forsøger at opnå synergier blandt gamle og nye forretningsområder.  
Man er med satsningen indenfor e-commerce, bevidst eller ubevidst, gået i mulig 
konkurrence med Amazon og andre internationale e-commerce virksomheder for 
nuværende og på sigt. Egmont defineres ud fra deres strategiske fokus på forbrugere, data 
og mennesker at tilhøre den kundecentrerede mental model. Den er der ikke opstillet 
nogen model for, da de ifølge Day og Ndedungadi (1994) ’bruger detaljerede analyser af 
kundebehov- og tilfredsstillelse’, og fordi fokus ifølge Voss og Voss (2000) er på 
’markedssegmentering, differentieringsfordele og på at indsamle kunderelateret 
information til brug i marketingplanlægningen’,  
Da jeg pga. det kundecentrerede fokus ikke har opsat en model for denne, vil der ikke blive 
gennemgået de forskellige beslutningsfaser, men i stedet kigget på hvordan Egmont i dette 
tilfælde arbejder med strategien og tilhørende parametre, samt se på hvordan de anskuer 
den internationale konkurrence.  
I Egmont’s vækstforretninger, som fx e-commerce, bruger man altså ofte eksisterende 
viden, således at det er Egmont Publishing der investerer i en lang række e-commerce 
forretninger indenfor niche-områder, hvor man identificerer det værende en fordel at have 
nordiske rødder, og indenfor områder man i forvejen har ekspertise indenfor pga. 
bladkategorier på samme områder (bilag 1, linje 71-80). Man vælger altså, inden kampen 
reelt er startet mod de internationale konkurrenter, til dels at være imødekommende og 
derigennem flygte til niche-kategorier som bl.a. babyting, udendørsaktivitet og 
køkkenudstyr m.fl. Men det blev gjort og gøres fortsat helt bevidst, fordi man mener at 
Amazon m.fl. har fokus på det bredde sortiment men indenfor produkter og kategorier 
som ikke behøver den samme ekspertviden og service for at blive markedsledende, men 
hvor en lav pris, hurtig levering, fri returnering og andre commodities er afgørende for at 
vinde salget (Bilag 1, linje 66-82). I stedet går man i Egmont niche-vejen, hvor man om 
muligt fokuserer på områder man i forvejen har ekspertise indenfor, fordi områderne 
kræver ekspertise i forbindelse med salget og udviklingen af forretningen, men også 
områder hvor der er høj vækst og som gerne har et nordisk fokus og det dermed er en 
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konkurrencefordel at have nordiske rødder, hvor man igen har mulighed for at 
differentiere sig fra de globale konkurrenter og dermed har en reel mulighed for at slå 
dem. Man kommer så til disse e-commerce forretninger, som man opkøber, med kapital til 
at skalere det op og komme hurtigere videre end man ellers ville, og med forbrugerindsigt 
som kan hjælpe til at gøre de rigtige ting (Bilag 1, linje 105-109).  
Signe Frank-Læssøe, Strategidirektør i Egmont, nævner det faktum at godt nok har 
Amazon 45-50% af onlinehandelen i USA, men der vil formentlig altid være halvdelen eller 
mere tilbage til resten af onlinebutikkerne, i hvert fald er muligheden der for dem med 
rette fokus og engagement (Bilag 1, linje 58-64), til dels også fordi onlinehandel netop er så 
meget i vækst og meget handel går over til at være internetbaseret.  
Amazon skaber ifølge Signe Frank-Læssøe hvad hun definerer som et ’white space’, med 
deres fokus på godt nok bredde sortiment men ligeledes ud fra forestillingen om at folk ved 
hvad de vil have når de køber på Amazon (Bilag 1, linje 66-69). Det skaber et rum til niche-
kategorierne og for de mærker som ikke vil sælges på Amazon, som ikke vil bedømmes ud 
fra commodities, men som sætter en dyd i at tilbyde ekspertviden og personlig betjening i 
den grad det nu er muligt via onlinehandel. Pga. den øgede konkurrence for 
standardiserede produkter hvor commodities som gratis levering og laveste pris er 
vigtigste parametre, gør Egmont som både Carroll (1985) og Xie og Xie (2017) anbefaler, 
når de søger mod den periferiske del af markedet for internethandel og fokuserer på 
nicherne. De nyder således gunstigt af den øgede konkurrence i kernen af 
internethandelen, fordi det skaber ro til eget fokus i periferien hvor ekspertviden er 
værdsat og en konkurrencefordel. Carroll (1985) anbefaler yderligere at for at Egmont i 
dette tilfælde kan beholde deres markedsandele ’skal de blive ved med at udvikle og sælge 
nicheprodukter såvel som identificere og indtage nye niche-områder’. Det er præcis det 
Egmont har gjort og til dels fortsat gør ved over en årrække at investere i flere niche-
områder og hele tiden evaluere hvor godt man gør det, og hvad man kan gøre bedre. 
Således følger markedet for internethandelen og i dette specifikke tilfælde Egmont den 
ressource-fordelende teori (Ressource Partitioning Theory), der tidligere blev gennemgået. 
Den siger at når markedscentreringen øges – som ved etablering af en international 
konkurrent på markedet – kæmper få store virksomheder der udbyder standardiserede 
produkter aggressivt mod hinanden og skubber mindre virksomheder mod periferien af 
markedet, som nu er blevet mere interessant og nemmere at trives på for dem (Carroll, 
1985; Xie & Xie, 2017). Egmont kan nok ikke betegnes som en mindre virksomhed med 
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over 6000 ansatte og konsolideret omsætning der nærmer sig 12 mia. kroner (Egmont, 
2019), men de har så taget et bevidst valg om at udnytte det rum, eller white space som 
strategidirektøren kalder det, som denne teori siger bliver skabt, til at skabe og udvikle ny 
forretning og tilhørende vækst indenfor.  
Med alt ovenstående følger man også det ressourcebaserede perspektiv, ved at opbygge 
konkurrencefordele der opfylder VRIN-kriterierne, som fx det at være nordisk funderet og 
dermed have en slags country-of-origin effekt, samt at blive eksperter indenfor 
nicheområder, som kan være svære at kopiere fra de internationale konkurrenter som 
søger stordriftsfordele og har flere ressourcer til markedsføring og distribution.  
Det er i forlængelse af ovenstående interessant at Egmont samtidig investerer i 
virksomheder der udbyder marketing services. Forretningen i disse virksomheder er at 
sælge marketing services til andre virksomheder, men samtidig med at man tjener penge 
på dette opbygger man også en intern ekspertise indenfor marketing services, som man 
også kan bruge på at forbedre og optimere egen markedsføring både centralt såvel som ude 
i portefølje-virksomhederne.  
 

Konklusion  
Jeg har gennem omfattende litteraturgennemgang identificeret hvilke teorier fra industriel 
økonomi og markedsføring der er relevante, når man vil undersøge hvilke 
reaktionsstrategier incumbent virksomheder bør følge baseret på den givne situation de 
måtte befinde sig i. Baggrunden for undersøgelsen er, at international konkurrence på 
hjemmemarkedet i stigende grad er noget danske såvel som andre incumbents skal 
forholde sig til, da internationalisering er blevet lettere, især indenfor internethandelen, 
men uden at der findes udtømmende teori om incumbents forsvar mod international 
konkurrence. Jeg har derfor forsøgt at inkludere perspektiver fra de forskellige grene af 
litteraturen, med det formål at danne et fælles framework til brug hos danske 
virksomheder, og eventuelt til videre kvantitative undersøgelser.  

Reaktionsstrategierne defineres til at være kæmpe imod, imødekommenhed, 
ingen reaktion samt flygte, hvoraf flygte både fungerer som selvstændig reaktion samt som 
underreaktion under imødekommenhed. Under imødekommenhed kan man også give 
plads ved at trække sig lidt tilbage, samt samarbejde med konkurrenten eller andre 
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konkurrenter i markedet. Reaktionsstrategierne er opsat visuelt i 
forsvarsstrategimodellen.  
Det ses i de gennemgåede studier at der i mange tilfælde er teorier og studier der 
uafhængigt bakker de samme hypoteser op, mens der i nogle tilfælde er modstridende 
konklusioner. Af disse årsager har det derfor været relevant at inddrage så meget teori og 
empiri fra eksisterende case-studier som muligt, for at identificere hvilke fællestræk der er 
på tværs af disse, for at dette kan bruges til at bygge videre på og opstille en model ud fra.  
Beslutningsprocessen for incumbent virksomhederne bygges op om mental models-
centreringerne ’selvcentreret’, ’konkurrentcentreret’, ’kundecentreret’ og  ’markedsdreven’. 
En selvcentreret incumbent er påvirket af markedets strategiske vigtighed, om der er vækst 
i markedet eller om det er statisk og om man har en dominerende position. For vækst i 
markedet viser det sig ikke at være så entydigt, hvad der forventes og bør anbefales.  
For den konkurrentcentrerede incumbent spiller faktorer som etableringstype, størrelse på 
etableringen samt innovationen hos konkurrenten ind på hvorledes incumbent reagerer.  
For den kundecentrerede incumbent spiller det primært ind hvordan kunderne og 
forbrugerne vil reagere på henholdsvis den nye konkurrent og incumbents reaktion, mens 
det for den markedsdrevne incumbent vil være en blanding af de nævnte konkurrent- og 
kundecentrerede faktorer som spiller ind.  
Beslutningsprocessen fremvises i denne undersøgelse visuelt i et decision tree. Man kunne 
også, som flere andre teorier og videnskabelige artikler om samme emne, opsætte 
reaktionerne i en eller flere tabeller med sammenhængende faktorer, men det vil begrænse 
inkluderingen af de mange faktorer som der er blevet gennemgået og fundet relevante, da 
en tabel typisk baserer sig på en horisontal og vertikal faktor.  

Teori og empiriske studier indenfor markedsføring fokuserer meget på 
incumbents mulighed for at reagere vha. virksomhedens marketingmix. Reaktionerne 
fokuserer derfor på de fire parametre i marketingmixet – price, product, promotion og 
placement, hvor det at kæmpe vil sige man hæver udgifter og sænker indtægter ved at 
bruge flere penge på markedsføring og/eller sænke priserne gennem en aggressiv 
forsvarsstrategi. Det at være imødekommende, uanset hvilken underkategori der er tale 
om selvom denne er definerende for sammensætningen af parametrene, vil sige at man 
giver plads ved at hæve prisen så det er nemmere for konkurrenten at konkurrere imod 
samt at sænke omkostningerne til fx markedsføring. Indenfor markedsføringen kan man 
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vælge at fokusere på faktisk markedsføring eller ved at styrke eller svække ens salgsstyrke, 
og hvad den rette balance er afhænger af situationen og incumbents styrke.  

Modellerne udspringer af systematiske litterature reviews på området, som 
der er bygget hypoteser, teorier, læresætninger og propositioner op omkring, og nogle med 
underbyggende empiriske undersøgelser. Der er derfor god grund for at bygge modeller op 
om disse.  
Efter den omfattende teorigennemgang og dannelsen af beslutningsmodeller på baggrund 
af dette, kan det ved case-eksempler fra danske virksomheder påvises, at virksomhederne 
følger samme reaktionsmønstre og bruger de gennemgåede marketingvariabler, hvilket 
underbygger modellerne. Der inddrages således eksempler fra Matas, Dansk Supermarked 
(Wupti.com) og Egmont, som med hver deres baggrund for nu at være i e-commerce viser, 
at beslutningsprocessen kan opsættes som et decision tree baseret på virksomhedens 
mental model og tilhørende faktorer. Matas er således imødekommende ved at lukke nogle 
dele af forretningen ned, men primært med det formål at omstrukturere ressourcerne for 
at tage kampen op på bl.a. onlinehandlen ved brug af alle marketingvariablerne.  Dansk 
Supermarked vil via Wupti.com skabe en pendant til Amazon, og det selvom Amazon ikke 
er etableret fuldt ud på det danske marked endnu, mens Egmont bevidst går niche-vejen 
for ikke at komme i direkte konkurrence med Amazon og andre internationale 
konkurrenter.  

På baggrund af den teoretiske gennemgang af både teoretiske hypoteser og 
empiriske studier, er der nu bedre mulighed for at definere hvad der vil skulle måles på og 
analyseres efter i et kvantitativt studie, men med gennemgangen, argumentationen og 
eksemplificeringen kan det konkluderes at der er et mønster i reaktionsstrategierne 
generelt såvel som hos danske virksomheder, når de møder international konkurrence.  
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Bilag	  1	  1	  
I	  forhold	  til	  vores	  strategi	  helt	  overdorndet	  –	  Egmont	  er	  en	  super	  bred	  porteføje,	  og	  historisk	  2	  
set	  har	  vi	  nok	  være	  tættere	  på	  hvad	  du	  ville	  hvad	  man	  ville	  kategorisere	  som	  en	  finansiel	  3	  
konglomerat,	  hvor	  man	  har	  haft	  nogle	  divisioner	  der	  har	  været	  enormt	  drivende	  I	  forhold	  til	  4	  
strategi.	  	  5	  
Det	  man	  så	  kiggede	  på	  for	  nogle	  år	  tilbage,	  det	  var	  at	  sige,	  at	  hvis	  vi	  hiver	  os	  op	  i	  helikopteren	  6	  
og	  ser	  på	  vores	  forretning,	  så	  har	  vi	  rigtig	  mange	  forretningsområder,	  som	  er	  enormt	  7	  
fragmenterede,	  det	  kan	  være	  svært	  at	  have	  det	  fulde	  overblik	  over	  og	  vi	  har	  en	  følelse	  af	  at	  vi	  8	  
har	  for	  meget	  i	  porteføljen,	  som	  er	  udsat	  for	  nedadgående	  markeder.	  Dvs.	  underliggende	  fald	  9	  
fordi	  forbrugerne	  begynder	  at	  orientere	  sig	  nye	  steder	  hen.	  Det	  betyder	  ikke	  at	  vi	  ikke	  har	  10	  
sunde	  forretninger,	  de	  klarer	  sig	  rigtig	  godt,	  men	  underliggende	  ser	  vi	  forbrugermønstre	  der	  11	  
skifter	  over	  mod	  nogle	  andre	  medieprodukter,	  ydelser,	  tjenester	  osv.	  Ergo	  har	  vi	  brug	  for	  at	  i	  12	  
højere	  grad	  at	  sikre	  at	  vi	  har	  noget	  vækst	  i	  vores	  portefølje.	  	  13	  
Det	  vi	  så	  sagde	  for	  nogle	  år	  siden	  var,	  at	  normalt	  er	  strategi	  hvordan	  udvikles	  og	  defineres,	  er	  14	  
det	  meget	  en	  løbende	  dialogi,	  vi	  har	  selvfølgelig	  nogle	  officielle	  seminarer,	  fx	  med	  bestyrelsen	  15	  
her	  for	  nyligt,	  vi	  har	  med	  vores	  direktion	  en	  gang	  om	  året,	  hvor	  vi	  tager	  på	  en	  inspirationstur	  16	  
direktionen	  og	  mig,	  hvor	  vi	  i	  efteråret	  var	  i	  SF/Silicon	  Valley	  og	  LA	  og	  mødes	  med	  en	  masse	  17	  
virksomheder	  derovre	  og	  blive	  inspireret,	  så	  tager	  vi	  opsamling	  bagefter	  og	  ser	  på	  bagefter	  18	  
hvor	  pilen	  pejer	  hen.	  For	  det	  der	  med	  at	  ’look	  outside’	  fra	  CTL,	  det	  er	  noget	  vi	  dyrker	  enorm	  19	  
meget	  og	  jeg	  tror	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt	  at	  vi	  prøver	  som	  portefølje	  at	  holde	  øje	  med	  20	  
horisonten	  og	  se	  hvad	  der	  kommer	  og	  agerer	  derefter.	  Det	  gør	  vi	  så	  med	  de	  her	  løbende	  21	  
tilpasninger,	  men	  for	  et	  par	  år	  siden	  sagde	  vi	  at	  vi	  har	  brug	  et	  lidt	  mere	  strukturelt	  greb,	  så	  det	  22	  
gjorde	  var,	  at	  vi	  arbejdede	  med	  det	  her	  ’grow	  with	  the	  modern	  consumer’,	  det	  kom	  sig	  af	  at	  vi	  23	  
havde	  en	  ekstern	  McKinsey-‐konsulent	  som	  interviewede	  en	  masse,	  vores	  direktion	  bl.a.,	  og	  så	  24	  
gik	  vi	  igennem	  en	  række	  rammeværktøjer	  for	  porteføljestyring	  udarbejdet	  af	  McKinsey,	  BCG	  25	  
og	  andre,	  som	  handler	  om	  at	  både	  hvordan	  man	  bør	  segmentere	  mere	  i	  porteføljen,	  så	  man	  26	  
ikke	  måler	  alt	  på	  det	  samme,	  og	  derudover	  hvordan	  man	  arbejder	  med	  jo	  mere	  adjacent	  det	  er	  27	  
det	  du	  laver	  til	  det	  du	  allerede	  har	  og	  det	  du	  går	  ind	  i,	  jo	  større	  chance	  for	  succes.	  Rimelig	  28	  
basal	  tænking,	  men	  ikke	  noget	  som	  ikke	  altid	  er	  super	  styrende	  i	  den	  måde	  man	  leder	  sin	  29	  
forretning	  på.	  Og	  med	  det	  i	  mente,	  gik	  vi	  ind	  og	  sagde,	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  have	  noget	  30	  
segmentering	  på,	  der	  er	  noget	  hvor	  vi	  skal	  og	  allerede	  er	  i	  noget	  stærk	  vækst	  men	  har	  meget	  31	  
mere	  potentiale,	  og	  det	  skal	  vi	  have	  mere	  fokus	  på,	  mere	  speeder	  på	  og	  derudover	  har	  vi	  også	  32	  
nogle	  muligheder	  i	  noglle	  nye	  områder,	  hvor	  der	  er	  underliggende	  medvind,	  hvor	  forbrugeren	  33	  
begynder	  at	  orientere	  sig	  mere	  hen	  hvor	  vi	  tror	  på,	  fordi	  det	  har	  en	  adjacency	  til	  vores	  34	  
eksisterende	  forretning	  har	  vi	  en	  mulighed	  for	  at	  lykkes.	  Så	  tydeligere	  segmentering	  i	  35	  
porteføljen	  og	  mere	  fokus	  på	  de	  her	  væktsområder.	  Vi	  kom	  fra	  at	  være	  meget	  36	  
bundlinjeorienteret	  fordi	  selvfølgelig	  skal	  vi	  have	  en	  sund	  forretning,	  og	  det	  skal	  man	  også	  37	  
have	  og	  det	  er	  vigtigt	  parameter	  på	  især	  kerneforretningen,	  for	  hvis	  den	  skal	  blive	  ved	  med	  at	  38	  
bestå,	  så	  er	  der	  nogle	  steder	  når	  man	  er	  oppe	  imod	  Amazon	  m.fl.	  som	  skiller	  ledelsen	  ud	  hvis	  39	  
de	  har	  lavet	  profit	  sidste	  kvartal	  har	  de	  ikke	  taget	  nok	  bets,	  er	  du	  nødt	  til	  at	  tænke	  anderledes	  40	  
omkring	  de	  nye	  væktsområder.	  Det	  gjorde	  vi	  så.	  Så	  vi	  brugte	  noget	  tid	  på	  at	  definere,	  hvor	  er	  41	  
det	  vi	  har	  de	  her	  grow	  businesses,	  hvor	  vi	  har	  noget	  potentiale	  og	  skal	  sætte	  mere	  speeder	  på	  42	  
og	  have	  mere	  fokus	  hen,	  og	  det	  definerede	  vi	  så	  for	  hver	  af	  vores	  divisioner.	  Hvad	  har	  vi	  der	  er	  43	  
vores	  kerneforretning,	  super	  vigtigt	  stadigævk,	  som	  er	  noget	  vi	  kommer	  til	  at	  være	  i	  i	  mange	  44	  
år	  fremadrettet,	  men	  hvor	  det	  i	  højere	  grad	  er	  divisionen	  der	  driver	  det	  videre,	  det	  handler	  45	  
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mere	  om	  operational	  excellence	  og	  inkremental	  innotation.	  Vores	  vækstforretninger,	  hvor	  vi	  46	  
siger	  at	  det	  er	  forretninger	  der	  selvstændigt	  skalerer	  mod	  100	  mio.	  euro,	  hvor	  vi	  har	  ngole	  47	  
signifikante	  positioner	  allerede,	  hvor	  vi	  tror	  på	  vi	  kan	  sætte	  mere	  speeder	  på.	  Den	  type	  48	  
forretninger,	  som	  fx	  vores	  e-‐commerce,	  for	  sin	  vis	  GoGift,	  der	  skal	  vi	  ikke	  længere	  måle	  på	  49	  
bundlinjen,	  vi	  skal	  måle	  på	  får	  vi	  nok	  vækst	  ind	  i,	  forid	  underliggende	  tror	  vi	  på	  området	  er	  50	  
attraktivt,	  men	  det	  handler	  rigtig	  meget	  om	  skala	  og	  at	  tage	  en	  position	  nu	  før	  andre	  gør	  det,	  51	  
fordi	  det	  er	  områder	  hvor	  vi	  er	  lidt	  før	  ude	  og	  vi	  lidt	  ahead	  of	  the	  curve.	  Der	  er	  det	  rigtig	  52	  
vigtigt,	  vi	  snakker	  om	  at	  der	  en	  ’land	  grab	  tendens’	  nu,	  hvor	  alle	  racer	  mod	  de	  store	  positioner,	  53	  
og	  e-‐commerce	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  at	  du	  bliver	  markedsleder	  og	  du	  får	  stor	  skala	  i	  54	  
din	  forretning,	  kører	  super	  effektivt,	  så	  du	  efterlader	  så	  lidt	  margin	  tilbage	  til	  andre	  spillere	  til	  55	  
at	  det	  er	  attraktivt	  for	  dem	  at	  gå	  ind	  på	  markedet.	  	  56	  
MIKKEL:	  Og	  hvor	  Amazon	  så	  igen	  vil	  være	  en	  glimrende	  inspiration?	  	  57	  
Amazon	  er	  en	  glimrende	  inspiration	  og	  det	  Amazon	  gør,	  hvor	  vi	  diskuterer	  om	  vi	  kan	  klare	  os	  58	  
når/hvis	  de	  kommer	  til	  Norden,	  ja	  det	  tror	  vi	  godt	  vi	  kan,	  Amazon	  kører	  ikke	  et	  zero-‐sum	  59	  
game,	  de	  kommer	  ikke	  til	  at	  tage	  alt,	  selvom	  de	  sidder	  på	  45%	  af	  USA’s	  internethandel,	  men	  så	  60	  
er	  der	  de	  55%	  tilbage	  til	  andre	  og	  grundlæggende	  går	  alt	  handel	  mod	  e-‐zommerce	  i	  ekstrem	  61	  
grad,	  så	  der	  er	  en	  masse	  white	  space	  de	  effterlader	  med	  de	  strategiske	  valg	  de	  tager,	  så	  når	  de	  62	  
siger	  vi	  er	  den	  bredde	  platform,	  de	  har	  ekstremt	  bredt	  udbud,	  men	  har	  du	  prøvet	  at	  handle	  på	  63	  
Amazon?	  	  64	  
INTERVIEWER:	  Ja.	  	  65	  
Det	  er	  ekstremt	  uigennemsigtigt.	  Så	  det	  er	  super	  fedt	  når	  du	  ved	  hvad	  du	  vil	  have,	  skide	  godt,	  66	  
lav	  pris,	  hurtig	  levering	  osv.,	  og	  de	  kan	  sikkert	  også	  når	  de	  om	  fem	  år	  kommer	  op	  at	  køre	  i	  67	  
Danmark,	  så	  kan	  de	  garanteret	  også	  forudsige	  hvornår	  du	  skal	  have	  dit	  toiletpapir	  leveret	  68	  
næste	  gang,	  og	  det	  kommer	  vi	  aldrig	  til	  at	  slå	  dem	  på.	  Men	  den	  korte	  levering	  bliver	  en	  69	  
commodity	  over	  tid,	  hvordan	  det	  sker	  er	  ligegyldigt,	  vi	  får	  alle	  tilgang	  til	  det,	  men	  der	  hvor	  vi	  70	  
tror	  hvor	  vi	  har	  noget	  at	  gøre,	  det	  er	  i	  nicherne,	  hvor	  man	  har	  brug	  for	  en	  kategoriekspert,	  der	  71	  
hvor	  de	  stærke	  attraktive	  brands	  slet	  ikke	  vil	  sælges	  på	  Amazon,	  fordi	  de	  har	  brug	  community	  72	  
og	  fans,	  de	  har	  brug	  for	  den	  eksklusive	  oplevelse	  for	  køberen	  og	  brugeren.	  Der	  hvor	  du	  er	  73	  
curator,	  tilbage	  hvor	  vi	  kommer	  fra	  at	  være	  curatorer	  på	  indhold,	  men	  hvor	  vi	  har	  en	  værdi	  i	  74	  
et	  fortælle	  brugeren	  indenfor	  køkkener,	  hvis	  ud	  gerne	  vil	  være	  en	  super	  god	  værtinde,	  så	  er	  75	  
her	  den	  rigtig	  tallerken	  matchet	  med	  det	  her	  bestik	  og	  de	  her	  stofservietter,	  så	  har	  du	  dækket	  76	  
et	  flot	  bord,	  det	  kommer	  Amazon	  aldrig	  til	  at	  forællte	  dig,	  men	  det	  kan	  vi.	  Så	  det	  med	  at	  gå	  77	  
efter	  nogle	  nicher,	  hvor	  vi	  tror	  på	  der	  er	  noget	  værdi	  i	  at	  være	  nordisk	  indenfor	  børneområdet	  78	  
fx,	  vi	  har	  jollyroom,	  som	  er	  tæt	  på	  nordeuropas	  største	  e-‐commerce	  site	  for	  børn	  og	  unge	  med	  79	  
legetøj,	  gear,	  møbler	  osv.	  Det	  er	  et	  sted	  hvor	  forbrugeren	  i	  høj	  grasd	  køber	  nordisk,	  så	  vi	  skal	  80	  
ikke	  konkurrere	  på	  globalt	  plan	  ligesom	  hvis	  vi	  fx	  gik	  ind	  i	  tøj,	  hvor	  det	  er	  fint	  med	  en	  aftale	  81	  
med	  Nike,	  men	  det	  kan	  alle	  andre	  slå	  os	  på,	  men	  at	  være	  den	  unikke	  spiller	  på	  nordiske	  82	  
brands,	  det	  tror	  vi	  på	  vi	  kan	  noget	  indenfor.	  Indenfor	  outdoor,	  parenting,	  indenfor	  køkken-‐	  og	  83	  
indretning,	  og	  til	  sin	  vis	  også	  på	  beauty	  og	  healthområdet.	  	  84	  
INTERVIEWER:	  Og	  hvordan	  er	  de	  områder	  blevet	  udvalgt?	  	  85	  
De	  er	  blevet	  udvalgt	  på	  den	  måde	  at	  vi	  har	  kanaliseret	  ind,	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  Egmonts	  86	  
strategi	  som	  sådan,	  men	  indenfor	  det	  ene	  område,	  der	  gik	  man	  ind	  og	  sagde,	  vi	  tror	  på	  at	  de	  87	  
nicher	  vi	  kommer	  fra	  i	  publishing,	  de	  er	  attraktive,	  der	  er	  noget	  særligt	  at	  være	  nordisk	  der,	  så	  88	  
der	  kanaliseredede	  man	  ind	  og	  prøvede	  at	  lave	  noget	  mapping	  af	  hvilke	  områder	  der	  er	  89	  
indenfor	  e-‐zommerce.	  	  90	  
INTERVIEWER:	  Altså	  bladkategorier	  fra	  Egmont	  Publishing?	  	  91	  
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Ja.	  Så	  man	  lagde	  sig	  i	  forlængelse	  af	  det.	  Fx	  er	  vi	  stærke	  indenfor	  mod	  epå	  bladtiden,	  men	  det	  92	  
giver	  alligevel	  ikke	  mening	  at	  gå	  ind	  der,	  for	  man	  er	  oppe	  mod	  Zalando,	  Boozt,	  Amazon	  senere	  93	  
hen,	  osv.,	  det	  tror	  vi	  ikke	  på	  vi	  kan	  konkurrere	  imod.	  Så	  man	  scannede	  igennem	  og	  inde	  for	  de	  94	  
mulighder	  der	  kommer	  til	  at	  være,	  hvor	  har	  vi	  nogle	  forbrugere	  der	  har	  brug	  for	  noget	  dybdei	  95	  
sortimentet?	  Som	  fx	  at	  kunne	  fjeldvandre	  i	  Norge,	  vil	  gerne	  se	  50	  forskellige	  jakker,	  96	  
windbreakers	  osv.,	  og	  vil	  gerne	  have	  noget	  voiceover	  på	  hvad	  er	  den	  rigtige.	  De	  vil	  gerne	  have	  97	  
noget	  ekspertviden.	  Så	  vi	  prøvede	  at	  se	  på	  hvor	  er	  de	  potentielle	  muligheder,	  hvor	  der	  er	  et	  98	  
relativt	  stort	  spend,	  og	  hvor	  er	  der	  også	  attraktivt	  targets	  at	  købe,	  for	  det	  er	  det	  næste	  af	  dem.	  	  99	  
INTERVIEWER:	  Hvor	  man	  allerede	  havde	  noget	  viden	  indenfor?	  	  100	  
Hvor	  du	  allerede	  havde	  en	  position.	  For	  det	  vi	  har	  gjort	  for	  at	  kunne	  accelerere	  denne	  her	  101	  
udvikling	  med	  det	  samme,	  det	  gør	  vi	  indenfor	  fx	  Games,	  hvor	  vi	  siger	  at	  vi	  ikke	  skal	  starte	  102	  
noget	  op	  organisk,	  samme	  med	  gavekort	  dengang,	  fordi	  der	  er	  for	  lang	  indkøringstid,	  vi	  er	  103	  
ikke	  gode	  til	  det,	  vi	  vil	  aldrig	  blive	  lige	  så	  gode	  som	  entreprenøren	  der	  sætter	  sig	  ned	  i	  104	  
kælderen	  og	  arbejder	  100	  timer	  om	  ugen	  på	  det	  her,	  det	  kan	  vi	  ikke	  matche.	  Så	  det	  skal	  op	  til	  105	  
et	  vist	  stadie,	  det	  vi	  så	  er	  gode	  til	  er	  at	  skalere	  det	  videre	  op,	  hjælpe	  med	  106	  
prefossionaliseringen,	  fokusere	  ind,	  have	  kapitalen	  klar,	  komme	  med	  forbrugerindsigten	  og	  107	  
alle	  de	  her	  ting	  som	  vi	  har	  fra	  andre	  dele	  af	  forretningen,	  og	  support	  generelt	  indenfor	  HR,	  108	  
jura	  osv.,	  og	  så	  kan	  vi	  hjælpe	  til	  at	  tage	  det	  til	  næste	  stadie.	  Og	  det	  har	  vi	  så	  også	  gjort,	  og	  så	  er	  109	  
der	  enkelte	  tiltag	  hvor	  vi	  har	  satset	  organisk,	  hvor	  vi	  siger	  at	  der	  er	  igen	  en	  adjance	  til	  vores	  110	  
vorretning,	  vi	  havde	  noget	  vi	  kunne,	  vi	  tror	  på	  det	  her	  kan	  spinnes	  ud	  i	  et	  nyt	  format	  og	  111	  
dermed	  bygge	  ny	  forretning	  for	  os.	  Eller	  i	  TV2	  Norge	  hvor	  vi	  har	  Vimond	  med	  vores	  OTT-‐112	  
platform	  som	  er	  pendanten	  til	  TV2	  Play,	  som	  vi	  har	  til	  TV2	  Norge,	  den	  har	  vi	  lanceret	  for	  113	  
mange	  år	  siden	  før	  der	  var	  noget	  der	  hed	  Netflix,	  og	  der	  fandtes	  ikke	  gode	  114	  
streamingplatforme,	  så	  vi	  udviklede	  vores	  egen.	  Fordi	  vi	  så	  var	  så	  relativt	  langt	  fremme	  fordi	  115	  
Norden	  generelt	  er	  langt	  fremme	  i	  forhold	  til	  nadre	  markeder	  digitalt,	  så	  stod	  vi	  lige	  pludselig	  116	  
med	  et	  produkt	  som	  andre	  fik	  brug	  for	  da	  de	  skulle	  streame,	  så	  det	  har	  vi	  solgt	  til	  Reuters,	  til	  117	  
iflix	  i	  Asien,	  til	  comcast	  osv.,	  hvor	  vi	  er	  blevet	  underleverandører	  på	  det,	  så	  der	  har	  været	  en	  118	  
opportunistisk	  tilgang	  til	  det	  der	  har	  kunne	  starte	  organisk,	  men	  ellers	  er	  vi	  gået	  mere	  119	  
opkøbsvejen	  for	  at	  få	  noget	  hurtigt	  skal,	  så	  det	  begynder	  at	  få	  noget	  tyngde.	  	  120	  
INTERVIEWER:	  Så	  det	  organiske	  lyder	  lidt	  til	  nogle	  gange	  at	  være	  en	  satsning	  at	  man	  gør	  det	  121	  
og	  så	  spiller	  det	  sig	  ud,	  fx	  med	  Vimond,	  det	  er	  der	  så	  rigtig	  mange	  der	  kan	  bruge,	  og	  så	  kan	  122	  
man	  skalere	  det	  ud.	  	  123	  
Det	  er	  jo	  noget	  vi	  har	  gjort	  nogle	  gange,	  i	  TV2	  Norge	  specifikt,	  vi	  har	  også	  tidligere	  opfundet	  124	  
noget	  grafikværktøj	  til	  at	  ligge	  grafik	  henover	  vejrtjenester	  når	  man	  skulle	  vise	  tv	  nyheder,	  125	  
som	  man	  ogsp	  bruger	  i	  hele	  vejen,	  som	  vi	  så	  endte	  med	  at	  sælge,	  fordi	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  126	  
var	  de	  rigtige	  til	  at	  skalere	  det	  videre.	  Men	  det	  der	  sker	  når	  du	  er	  i	  et	  lille	  marked,	  det	  er	  ofte	  t	  127	  
man	  bliver	  lidt	  mere	  innovativ,	  fordi	  hvis	  du	  skal	  kunne	  løse	  det	  samme	  som	  de	  store	  kan,	  128	  
men	  med	  den	  lille	  skala	  vi	  har,	  så	  er	  du	  nødt	  til	  at	  tænke	  smart.	  Så	  er	  du	  nødt	  til	  at	  være	  nogle	  129	  
af	  de	  første	  der	  indfører	  kamerere	  i	  dit	  tv-‐studie,	  som	  værten	  selv	  kan	  sidde	  og	  betjene,	  for	  det	  130	  
er	  du	  nødt	  til	  at	  kunne,	  ellers	  kan	  du	  ikke	  drive	  en	  forretning	  på	  at	  lave	  nyheder.	  Så	  det	  lille	  131	  
marked	  har	  ofte	  tvunget	  os	  til	  at	  tænke	  smartere,	  og	  det	  har	  nogle	  gange	  afført	  muligheder	  132	  
som	  vi	  har	  kunne	  spinne	  ud	  til	  forretninger.	  Så	  det	  lille	  marked	  og	  at	  Norden	  har	  været	  så	  133	  
langt	  fremme	  digitalt	  som	  det	  har,	  som	  har	  gjort	  at	  vi	  ofte	  har	  stået	  uden	  pbenlyse	  løsninger	  134	  
eller	  som	  fx	  med	  Dansk	  Reklame	  Film,	  den	  her	  digitalisering	  var	  vi	  nogle	  af	  de	  første	  med	  i	  135	  
bioografderne,	  og	  da	  man	  så	  skulle	  indføre	  digital	  reklame	  ude	  i	  lufthavnen	  som	  nogle	  af	  de	  136	  
første,	  jamen	  så	  havde	  man	  faktisk	  en	  masse	  viden	  og	  kompetencer	  indenfor	  det.	  	  137	  
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Og	  så	  porteføljemæssigt,	  har	  den	  her	  fokusering	  af	  strategien,	  hvor	  vi	  har	  de	  her	  growth	  138	  
businesses,	  og	  så	  har	  det	  vi	  kalder	  for	  growth	  contenders,	  hvor	  vi	  siger	  at	  i	  growth	  businesses	  139	  
er	  noget	  vi	  satser	  på	  og	  vi	  har	  nogle	  markante	  positioner	  allerede,	  GoGift	  som	  eksempel,	  hvos	  140	  
vi	  primært	  måler	  på	  toplinje	  og	  der	  skal	  noget	  vækst	  til.	  Selvfølgelig	  skal	  det	  være	  en	  sund	  141	  
forretning	  og	  selvfølgelig	  skal	  man	  kunne	  tjene	  penge	  på	  det,	  men	  der	  er	  en	  større	  ivllighed	  til	  142	  
at	  lave	  nogle	  sats,	  man	  tænker	  mere	  langsigtigt	  for	  hvornår	  tilbagebetalingsperioden	  skla	  143	  
kunne	  være	  på	  det,	  fordi	  vi	  ser	  på	  medvindsmarkeder,	  så	  det	  vi	  får	  ligger	  vi	  bare	  on	  top	  of	  144	  
that.	  Og	  så	  har	  vi	  growth	  contenders,	  hvor	  vi	  siger,	  Games	  er	  et	  eksempel,	  jeg	  vil	  sige	  med	  145	  
nogle	  af	  de	  ting	  vi	  har	  i	  gang	  nu	  går	  der	  ikke	  særlig	  lang	  tid	  før	  Games	  er	  en	  growth	  business	  146	  
for	  os	  fordi	  vi	  nu	  har	  lavet	  en	  del	  investeringer,	  og	  kommer	  til	  at	  lave	  nogle	  flere.	  	  147	  
INTERVIEWER:	  Altså	  Nordisk	  Film	  Games?	  	  148	  
Ja.	  Men	  det	  er	  for	  os,	  nogle	  af	  de	  investeringer	  kommer	  også	  op	  et	  Egmont	  niveau,	  pga.	  149	  
størrelsen,	  og	  det	  betyder	  så	  også,	  at	  det	  for	  Egmont	  er	  en	  prioritet,	  så	  når	  vi	  er	  afsted	  med	  150	  
bestyrelsen	  i	  London	  fx,	  sidder	  vi	  også	  og	  diskuterer	  Games,	  som	  et	  område,	  og	  hvor	  er	  vi	  på	  151	  
vej	  hen	  og	  hvad	  tror	  vi	  om	  det.	  Det	  er	  sted	  der	  er	  startet	  på	  nul	  for	  et	  år	  siden,	  men	  det	  der	  gik	  152	  
forud	  var	  en	  konstant	  orientering	  mod	  forbrugeren,	  hvor	  orienterer	  de	  sig	  hen,	  hvor	  er	  der	  153	  
medvind,	  hvor	  er	  der	  noget	  logik	  i	  at	  vi	  er	  nordiske	  spillere	  og	  vi	  kan	  noget	  indenfor	  indhold,	  154	  
og	  kan	  vi	  så	  få	  nogle	  stærke	  folk	  ind	  som	  kan	  drive	  det	  her	  og	  får	  relativt	  meget	  155	  
selvbestemmelse	  til	  det	  og	  er	  ret	  decentrale,	  som	  vi	  generelt	  er,	  så	  formår	  vi	  at	  bygge	  noget	  156	  
op.	  	  157	  
INTERVIEWER:	  Og	  det	  lod	  i	  så	  de	  fire	  forskellige	  divisioner	  arbejde	  på	  de	  her	  forskellige	  158	  
vækstsiloer,	  eller	  vækstkategorier?	  	  159	  
Selvfølgelig	  skulle	  de	  afstemme,	  men	  vi	  bad	  dem	  definere	  hvad	  er	  det	  for	  jer,	  og	  så	  er	  der	  en	  160	  
pipeline-‐tankegang,	  der	  hedder	  at	  få	  en	  contender	  skal	  man	  også	  i	  gang	  med	  noget,	  så	  North-‐161	  
investeringen	  er	  ikke	  en	  Egmont-‐prioritering	  endnu,	  men	  for	  Nordisk	  Film	  er	  det	  jo	  en	  162	  
pipeline-‐tankegang	  omkring	  kunne	  det	  her	  vokse	  sig	  større?	  Det	  er	  klart,	  at	  hvis	  man	  tror	  der	  163	  
er	  noget	  potentiale	  indenfor	  det	  her,	  vi	  skal	  tage	  nogle	  større	  positioner,	  så	  kan	  det	  blive	  en	  164	  
Egmont-‐prioritet,	  og	  så	  bliver	  det	  en	  dialog	  vi	  har	  i	  koncernledelsen	  omkring	  hvad	  skal	  vi	  så	  165	  
som	  Egmont	  være	  indenfor	  esport	  og	  tror	  vi	  på	  det?	  Men	  til	  at	  starte	  med	  former	  det	  sig	  nede	  i	  166	  
divisionerne,	  og	  vi	  blander	  os	  ikke,	  fordi	  der	  skal	  være	  maksimale	  attention	  de	  steder	  hvor	  vi	  167	  
virkelig	  flytter	  noget	  for	  Egmonts	  side.	  Det	  er	  på	  de	  forretningsområder,	  på	  de	  168	  
forretningsområder	  vi	  definerer	  som	  growth	  businesses.	  Så	  noget	  af	  det	  vi	  bl.a.	  indførte	  efter	  169	  
strategien	  var	  growth	  meetings,	  hvor	  –	  selvfølgleig	  har	  vi	  business	  reviews	  med	  divisionerne,	  170	  
det	  er	  jeg	  også	  med	  til,	  det	  har	  vi	  tre	  gange	  om	  året,	  budgetmøder	  osv	  på	  divisionsniveau,	  og	  171	  
selvfølgelig	  er	  der	  fokus	  på	  de	  enkelte	  forretningsområder,	  hvor	  vi	  sagde,	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  172	  
komme	  tættere	  på	  de	  her	  forretningsområder,	  så	  Henrik	  Ravn	  fra	  GoGift,	  Cato	  Broberg	  fra	  e-‐173	  
commere,	  de	  sidder	  nogle	  gange	  om	  året	  til	  direkte	  møder	  med	  Steffen,	  Hans	  og	  jeg	  og	  hvor	  174	  
også	  Allan,	  Rikke,	  Thomas	  er	  med,	  hvor	  vi	  snakker	  konkret	  om	  hvor	  vi	  er	  på	  vej	  hen,	  hvad	  er	  175	  
de	  største	  barrierer,	  hvordan	  får	  vi	  flyttet	  dem,	  hvad	  er	  de	  større	  strategiske	  spørgsmål,	  lidt	  176	  
mere	  problemløsningssessioner,	  hvor	  vi	  kommer	  tættere	  på	  og	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  sparre	  177	  
den	  anden	  vej.	  Så	  at	  rykke	  de	  vækstområder	  tættere	  på,	  i	  stedet	  for	  der	  blev	  tildelt	  ligelig	  178	  
attention	  til	  alle	  forretningsområder.	  	  179	  
INTERVIEWER:	  Så	  der	  tager	  man	  noget	  af	  decentraliteten	  og	  rykker	  ikke	  styrelsen	  central,	  180	  
men	  så	  der	  er..?	  181	  
Gennemsigtighed,	  attention	  osv.	  Steffen	  og	  Hans	  herindefra	  er	  ekseptionelt	  dygtige	  182	  
forretningsfolk,	  så	  det	  at	  bruge	  deres	  ressourcer	  og	  tankekraft	  de	  rigtige	  steder	  er	  med	  til	  at	  183	  
gøre	  de	  forretninger	  ebdre,	  er	  med	  til	  ultimativt	  at	  gøre	  de	  her	  forretninger	  bedre.	  	  184	  
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INTERVIEWER:	  Hvordan	  blev	  de	  her	  initiativer	  så	  til	  ’grow	  with	  the	  modern	  consumer’-‐185	  
strategien?	  	  186	  
Hmm,	  det	  var	  da	  vi	  var	  afsted	  med	  direktionen	  sammen	  med	  den	  eksterne	  konsulent,	  hvor	  187	  
man	  faciliterede	  snakken	  om	  hvad	  er	  det	  vi	  skal	  satse	  på,	  hvordan	  skal	  vi	  tænke	  omkring	  det	  188	  
her,	  de	  havde	  læst	  en	  masse	  artikler	  og	  rammeværktøjer	  osv.	  for	  inspiration,	  og	  så	  brugte	  de	  189	  
4-‐5	  dage	  sammen	  til	  at	  snakke	  det	  igennem	  og	  facilitere	  diskussionen	  og	  tale	  op	  og	  ned	  osv.,	  190	  
hvad	  er	  det	  ligeosm	  og	  hvad	  kan	  det	  blive	  til	  og	  så	  satte	  man	  sig	  nogle	  målsætninger.	  	  191	  
Grundlæggende	  er	  det	  væksten,	  så	  vi	  satte	  målsætningen	  at	  25%	  af	  porteføljen	  skal	  i	  2020	  192	  
have	  10%	  organisk	  vækst	  på	  toppen,	  hvilket	  er	  en	  super	  kompleks	  KPI,	  men	  den	  har	  noget	  ret	  193	  
essentielt	  i	  sig,	  som	  er	  det	  her	  med	  at	  få	  mere	  flytter	  over	  i	  noget	  vækst.	  Fordi	  vores	  ultimative	  194	  
formål	  er	  også	  at	  være	  stærke	  om	  10-‐15	  år.	  Vi	  har	  aktionærer	  vi	  betaler	  tilbage	  til,	  vi	  skal	  give	  195	  
10%	  af	  vores	  overskud	  til	  støtte-‐	  og	  bevillingsadministrationen,	  altså	  de	  velgørende	  formål,	  196	  
og	  85%	  skal	  geninvesteres	  i	  forretningen,	  så	  det	  er	  vigtigt	  de	  går	  til	  hvor	  de	  kan	  skabe	  mest	  197	  
værdi	  og	  langsigtet	  bæredygtighed	  til	  vores	  emdieforretning,	  det	  er	  det	  ultimative	  formål,	  198	  
hvilket	  er	  en	  af	  grundene	  til	  jeg	  synes	  det	  er	  fedt	  at	  arbejde	  med,	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  199	  
aktionærer,	  men	  det	  er	  for	  at	  skabe	  en	  stærk	  platform	  fremadrettet	  og	  blive	  ved	  med	  at	  give	  200	  
tilbage	  til	  samfundet.	  	  201	  
INTERVIEWER:	  Og	  ikke	  tænke	  på	  aktionærudbytte?	  	  202	  
Nej,	  men	  selvfølgelig	  skal	  vi	  være	  en	  sund	  forretning,	  altså	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  være	  lige	  så	  gode	  203	  
som	  vores	  private	  eller	  børsnoterede	  konkurrenter,	  ellers	  sender	  vi	  os	  selv	  af	  banen,	  så	  204	  
operationel	  excellence	  er	  stadigt	  ekstrem	  vigtigt	  at	  fokusere	  på,	  vi	  kan	  bare	  tillade	  os	  at	  være	  205	  
langt	  mere	  langtsigtede,	  så	  vi	  tager	  ikke	  på	  samme	  måde	  kortsigtede	  beslutninger,	  som	  man	  206	  
gør	  når	  man	  skal	  udsende	  kvartalsregnskaber	  og	  skal	  sikre	  at	  det	  ikke	  ser	  for	  skidt	  ud.	  Vi	  207	  
tager	  langt	  være	  suboptimale	  beslutninger,	  tror	  jeg,	  end	  den	  type	  virksomhed	  gør.	  Til	  gengæld	  208	  
kan	  det	  også	  nogle	  gange	  blive	  en	  sovepude,	  fordi	  der	  ikke	  er	  nogle	  aktionærer	  der	  pisker	  dig	  209	  
hele	  tiden	  og	  evaluerer	  din	  strategi,	  det	  er	  op	  til	  os	  selv	  og	  bestyrelsen.	  Så	  vores	  governance	  er	  210	  
lidt	  sjov	  på	  den	  måde,	  der	  er	  ekstrem	  meget	  ansvar	  på	  direktionen	  vi	  har,	  på	  at	  have	  en	  211	  
urgency	  omkring	  det,	  og	  det	  var	  noget	  af	  det	  som	  strategien	  handlede	  om,	  altså	  at	  orientere	  212	  
sig	  mere	  mod	  forbrugeren,	  og	  mere	  mod	  vækst.	  Så	  man	  kom	  hjem	  fra	  seminaret	  og	  havde	  213	  
gjort	  sig	  en	  masse	  tanker	  omkring	  det,	  og	  så	  fik	  vi	  gennem	  nogle	  efterfølgende	  sessioner	  med	  214	  
direktionen,	  besluttet	  at	  vi	  tror	  det	  er	  det	  her	  vi	  handler	  om,	  altså	  ’grow	  with	  the	  modern	  215	  
consumer’,	  fik	  sat	  nogle	  målsætninger	  op,	  vi	  skulle	  nå	  2	  mia.	  euro	  i	  omsætning	  i	  2020,	  og	  med	  216	  
en	  nogenlunde	  sund	  bundlinje	  og	  så	  med	  de	  her	  satsningsområder	  indenfor	  det.	  Og	  så	  har	  vi	  217	  
derudover	  efter	  det	  arbejdet	  en	  masse	  med	  hvordan	  er	  det	  så	  vi	  i	  vores	  års-‐et-‐eller-‐andet	  218	  
større	  bedre	  op	  omkring	  det	  her,	  og	  noget	  af	  det	  der	  sket	  over	  tid,	  det	  sidste	  år	  har	  det	  mere	  219	  
været	  at	  sige	  strategien	  holder	  og	  vedbliver,	  og	  det	  er	  ret	  vigtigt	  at	  den	  som	  kerneelement	  220	  
bliver	  båret	  igennem,	  fordi	  det	  giver	  os	  chancen	  for	  at	  dobbeltklikke	  på	  nogle	  af	  de	  221	  
underliggende	  ting,	  så	  vi	  kan	  se	  på	  hvordan	  det	  vi	  derudover	  enabler	  os	  i	  forretningen	  til	  at	  222	  
’grow	  with	  the	  modern	  consumer’,	  og	  det	  er	  det	  her	  med	  at	  blive	  mere	  datadreven	  og	  223	  
forbrugerdreven,	  det	  tror	  vi	  ekstremt	  meget	  på.	  Der	  er	  et	  stort	  potentiale	  for	  alle	  Egmonts	  224	  
forretninger	  og	  gøre	  det	  med.	  Det	  er	  sværere	  at	  arbejde	  med	  den	  type	  strategiske	  225	  
prioriteringer,	  det	  andet	  handler	  om	  portefølje-‐	  og	  kapitalallokering,	  opmærksomhed,	  det	  226	  
andet	  handler	  om	  dag	  til	  dag,	  hvad	  er	  det	  du	  gør	  forskelligt	  i	  forretningerne?	  Og	  det	  er	  et	  langt	  227	  
sejt	  træk	  og	  det	  er	  svært	  når	  man	  er	  portefølje	  som	  os,	  for	  der	  kan	  man	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  nu	  228	  
gør	  vi	  det	  her	  fra	  i	  morgen.	  Men	  vi	  kan	  arbejde	  med	  forskellige	  greb,	  vi	  har	  voresf	  grow-‐229	  
konference,	  og	  lead-‐konferencen	  med	  vores	  direktører,	  prøver	  at	  bringe	  folk	  ind	  i	  230	  
diskussioner	  om	  hvordan	  vi	  gør	  det	  her,	  prøve	  at	  fokusere	  mere	  på	  ekstern	  inspiration.	  231	  
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Prøver	  og	  arbejde	  med	  analytikernetværk	  hvor	  vi	  forsøger	  at	  skabe	  et	  fællesskab	  på	  tværs	  af	  232	  
huset,	  30-‐35	  mennesker	  i	  Egmont,	  der	  skal	  forsøge	  at	  drive	  den	  her	  dataudvikling,	  vi	  har	  233	  
startet	  en	  advanced	  analytics-‐afdeling	  i	  mit	  team,	  en	  der	  hedder	  Frederik,	  og	  er	  i	  gang	  med	  at	  234	  
hyre	  en	  data	  scientist	  til	  at	  drive	  projekter,	  ligesom	  når	  Laurence	  hjælper	  jer	  hos	  GoGift,	  vi	  235	  
kakn	  gå	  ind	  fra	  centralt	  hold	  og	  arbejder	  mere	  målrettet	  med	  at	  skubbe	  nogle	  ting	  fremad,	  236	  
som	  man	  ikke	  når	  i	  hverdagen	  fordi	  man	  har	  17000	  ting	  at	  se	  til	  og	  alt	  bliver	  slugt	  i	  møder	  og	  237	  
drift	  osv.,	  og	  de	  lidt	  kortsigtede	  perspektiver.	  Der	  kan	  vi	  med	  vores	  funktion	  gå	  ind	  og	  hjælpe	  238	  
nogle	  ting	  i	  gang	  og	  skubbe	  nogle	  de	  lidt	  mere	  langsigtede	  ting.	  	  239	  
INTERVIEWER:	  I	  er	  stadig	  nødt	  til	  at	  få	  input	  fra	  den	  daglige	  drift	  eller	  fra	  de	  dagligt	  240	  
involverede	  så	  tiden	  skal	  tages	  til	  det	  ude	  i	  forretningerne?	  Og	  en	  ting	  er,	  at	  det	  er	  godt	  at	  241	  
starte	  med	  initiativer	  som	  konferencer,	  møder	  på	  tværs	  osv.,	  men	  hvordan	  bliver	  det	  fulgt	  til	  242	  
dørs?	  	  243	  
Ja,	  det	  skal	  det.	  Vi	  har	  de	  her	  business	  reviews	  –	  det	  skal	  siges,	  at	  det	  er	  nyt	  vi	  overhovedet	  har	  244	  
en	  strategi,	  så	  vi	  er	  der	  ikke	  endnu	  –	  med	  Allan,	  Torsten,	  Thomas,	  Rikke	  osv.,	  det	  har	  vi	  3-‐4	  245	  
gange	  om	  året,så	  det	  er	  et	  format,	  hvor	  vi	  snakker	  om	  det	  og	  holder	  dem	  oppe	  på	  det.	  Det	  at	  246	  
være	  mere	  kundedrevet,	  det	  betyder	  bl.a.	  at	  vi	  arbejder	  på	  at	  definere	  nogle	  mere	  247	  
kundevendte	  KPI’er,	  så	  det	  vi	  snakker	  om	  i	  højere	  grad	  er	  loyalitet	  og	  relevans	  for	  kunderne	  i	  248	  
stedet	  for	  bare	  på	  bundlinjen.	  Så	  det	  er	  en	  måde	  at	  følge	  op	  KPI-‐mæssigt	  på	  mere	  249	  
kundevendte	  ting.	  Så	  har	  vi	  også	  sat	  dem	  den	  opgave	  –	  Allan	  har	  jo	  været	  med	  til	  at	  definere	  250	  
strategien,	  så	  det	  der	  kommer	  ud	  efterfølgende	  er	  født	  af	  at	  Allan	  selv	  har	  budt	  ind	  med	  hvad	  251	  
de	  har	  brug	  for	  i	  Nordisk	  Film,	  det	  tror	  han	  på.	  	  252	  
INTERVIEWER:	  Og	  ligeledes	  i	  de	  andre	  divisioner?	  253	  
Vores	  strategi	  er	  jo,	  vi	  har	  en	  gruppe	  på	  fem	  i	  koncernledelsen	  med	  CEO	  og	  CFO	  og	  de	  tre	  254	  
divisionsdirektører,	  og	  de	  laver	  strategien	  sammen,	  255	  
INTERVIEWER:	  Hvad	  med	  Egmont	  Books?	  	  256	  
De	  er	  repræsenteret	  ved	  Steffen,	  fordi	  de	  er	  så	  relativt	  en	  lille	  del	  af	  forretningen	  og	  det	  er	  257	  
opdelt	  med	  Cappellen	  Damm	  i	  en	  JV	  i	  Norge,	  og	  Lindhardt&Ringhoff	  herhjemme,	  og	  det	  bliver	  258	  
for	  småt	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  som	  er	  nogenlunde	  ligevægtige,	  men	  vi	  inkluderer	  dem	  259	  
stadigvæk,	  fordi	  de	  er	  super	  gode	  på	  mange	  af	  de	  her	  ting.	  Igen,	  det	  der	  med	  at	  være	  lidt	  260	  
mindre,	  som	  gør	  en	  mere	  agil.	  Så	  vi	  prøver	  at	  drage	  dem	  ind	  i	  rigtig	  meget	  af	  det.	  	  261	  
Alle	  beslutninger	  i	  direktionen	  bliver	  taget	  ved	  dialog	  og	  fællesskab,	  selvom	  Steffen	  og	  Hans	  262	  
naturligvis	  ultimativt	  bestemmer,	  og	  hver	  måned	  har	  de	  GMB-‐møder	  hvor	  de	  mødes	  og	  263	  
snakker	  forretningen	  igennem	  og	  hvor	  er	  vi	  på	  hen,	  vi	  har	  temamøder	  og	  dobbeltklikker	  på	  264	  
særlige	  problemstillinger.	  Vi	  har	  nogle	  ture	  afsted	  i	  løbet	  af	  året,	  hvor	  vi	  snakker	  de	  større	  265	  
problemstillinger	  igennem,	  så	  der	  er	  meget	  dialog	  hele	  tiden.	  Og	  så	  har	  de	  en-‐til-‐en	  snakke,	  266	  
altså	  chef-‐til-‐medarbejder	  snak	  omkring	  hvordan	  går	  det	  med	  de	  her	  prioriteter	  og	  hvordan	  267	  
drives	  det	  frem.	  Steffen	  Kragh	  er	  jo	  Allan	  (Nordisk	  Film)	  og	  Torstens	  (Egmont	  Publishing)	  268	  
chef,	  mens	  Hans	  er	  Olavs	  (TV2	  Norge)	  chef.	  Så	  der	  er	  et	  klart	  link	  der,	  og	  synes	  jeg	  også	  at	  vi	  –	  269	  
Nordisk	  Film	  er	  et	  godt	  eksempel	  –	  er	  gode	  til	  at	  drible	  bolden	  videre.	  Så	  når	  vi	  udvikler	  Grow,	  270	  
Lead	  osv.,	  så	  har	  vi	  Rikke,	  Vibeke	  Nylykke	  ekstremt	  meget	  med	  i	  loopet,	  for	  at	  sikre	  at	  det	  også	  271	  
er	  relevant,	  og	  så	  går	  de	  så	  ud	  i	  divisionerne	  og	  arbejder	  meget	  med	  opfølgning,	  som	  fx	  efter	  272	  
Grow	  sidste	  år,	  der	  holdt	  de	  et	  opfølgningsevent	  for	  at	  snakke	  om	  hvordan	  det	  overføres	  til	  273	  
forretningen,	  og	  det	  tror	  jeg	  vi	  kommer	  til	  at	  gøre	  meget	  mere	  af.	  Så	  det	  at	  dyrke	  de	  næste	  led	  274	  
i	  eksekveringen,	  det	  har	  vi	  mere	  og	  mere	  fokus	  på.	  Grow	  bliver	  større	  i	  år,	  vi	  bliver	  200	  275	  
mennesker,	  vi	  prøver	  at	  sikre	  at	  vi	  1/3	  skal	  være	  nye,	  så	  vi	  kommer	  bredere	  ud	  i	  276	  
organisatoinen	  end	  tidligere,	  lige	  nu	  er	  det	  tæt	  på	  halvdelen	  faktisk.	  Så	  har	  vi	  de	  her	  town	  277	  
halls,	  hvor	  årsregnskabet	  offetnliggøres,	  er	  Steffen	  og	  Hans	  rundt	  i	  alle	  divisoner	  og	  fortælle	  278	  
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om	  startegien,	  fortælle	  om	  resultatet,	  og	  hvor	  det	  er	  vi	  er	  på	  vej	  hen	  og	  hvilke	  prioriteringer	  279	  
har	  vi	  osv.	  Og	  så	  har	  vi	  de	  her	  spydsspidsprojekter,	  hvor	  vi	  har	  nogle	  kompetencer	  herindefra,	  280	  
som	  kan	  være	  svært	  at	  have	  skala	  nok	  til	  på	  de	  enkelte	  forretninger,	  altså	  lidt	  tungere	  281	  
dataressourcer	  der	  kan	  arbejde	  med	  maskinlæring	  osv,	  som	  vi	  sætter	  ud	  i	  nogle	  projekter	  i	  282	  
særligt	  de	  områder	  hvor	  vi	  ser	  særlig	  stort	  potentiale	  for	  Egmont	  for	  at	  kunne	  skabe	  noget	  283	  
frem	  der.	  Og	  sp	  har	  jeg	  jo	  også	  hyppig	  dialogi	  med	  Lotte,	  HR-‐direktør	  i	  NF,	  om	  hvordan	  det	  går	  284	  
og	  hvad	  barrierene	  og	  prioreteterne	  er	  derude,	  så	  vi	  prøver	  at	  skabe	  mange	  uformelle	  kanaler	  285	  
til	  det	  der	  ultimativt	  ender	  med	  at	  være	  strategien.	  	  286	  
INTERVIEWER:	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  man	  tager	  divisionscheferne	  der	  får	  input	  fra	  deres	  287	  
porteføljeforretninger,	  de	  tager	  med	  ind	  til	  koncernledelsen,	  og	  koncernledelsen	  udvikler	  288	  
strategien	  på	  baggrund	  af	  det	  og	  sammen	  med	  divisionsdirektørerne,	  som	  de	  kan	  tage	  tilbage	  289	  
til	  forretningerne	  og	  implementere	  dem	  og	  det	  bliver	  der	  så	  fulgt	  op	  på	  i	  forskellige	  290	  
sammenhænge?	  	  291	  
Ja,	  og	  så	  er	  der	  nogle	  ting	  som	  er	  strategi	  for	  de	  enkelte	  divisioner,	  som	  vi	  intet	  har	  med	  at	  292	  
gøre,	  og	  det	  skal	  der	  også	  være,	  for	  de	  er	  så	  forskellige,	  og	  det	  samme	  gælder	  på	  293	  
forretningsniveau.	  Det	  der	  er	  rigtigt	  for	  GoGift	  er	  ikke	  nødvendigvis	  det	  samme	  som	  for	  294	  
filmdistributionen,	  og	  det	  skal	  vi	  også	  give	  plads	  til.	  Vi	  er	  ekstremt	  decentrale,	  og	  det	  er	  der	  295	  
plusser	  og	  minusser	  ved,	  men	  noget	  af	  det	  det	  gør,	  det	  er	  jo	  at	  man	  ikke	  på	  samme	  måde	  er	  296	  
ophængt	  af	  bureaukrati,	  som	  man	  er	  andre	  steder.	  Det	  ved	  jeg	  godt	  man	  på	  forretningsniveau	  297	  
kan	  føle	  at	  man	  er,	  og	  det	  kan	  jeg	  godt	  forstå,	  der	  har	  også	  været	  nogle	  systemer	  internt	  der	  298	  
har	  skulle	  opdateres,	  men	  det	  er	  man	  virkelig	  i	  meget	  mindre	  grad	  end	  man	  ville	  være	  andre	  299	  
steder	  i	  lignende	  forretninger/koncerner.	  	  300	  
INTERVIEWER:	  Hvordan	  arbejder	  man	  så	  med	  de	  her	  fordele	  der	  er	  ved	  at	  have	  strømlinede	  301	  
processer	  og	  strategier	  uddelt	  fra	  centralt	  hold?	  Det	  ville	  være	  en	  del	  nemmere	  bare	  at	  sige	  302	  
sådan	  her	  skal	  det	  være.	  Det	  er	  udfordrende,	  men	  det	  er	  også	  mere	  befrugtende	  hvis	  det	  så	  303	  
lykkes	  at	  være	  decentralt.	  Kan	  du	  putte	  nogle	  ord	  på	  det?	  	  304	  
Altså	  decentral	  vs.	  Centralt	  styret?	  	  305	  
INTERVIEWER:	  Ja	  306	  
I	  den	  tid	  jeg	  har	  været	  her,	  er	  vi	  blevet	  markant	  mere	  centrale.	  Corportate-‐funktionerne	  fylder	  307	  
mere,	  vi	  tager	  flere	  synergier	  på	  tværs	  og	  det	  tror	  jeg	  også	  bliver	  mere	  og	  mere	  relevante	  for	  308	  
os,	  for	  der	  er	  flere	  steder	  hvor	  der	  er	  en	  større	  konvergens	  på	  tværs	  af	  vores	  medieforretning,	  309	  
det	  er	  samme	  type	  udfordringer	  vi	  står	  overfor,	  så	  det	  giver	  mening.	  	  310	  
INTERVIEWER:	  Men	  det	  er	  markedet	  der	  har	  krævet	  det?	  	  311	  
Ja,	  fuldstændig.	  Og	  jeg	  tror,	  at	  der	  hvor	  vi	  tager	  mange	  synergier,	  er	  den	  bagerste	  del	  af	  312	  
værdikæden,	  altså	  på	  vores	  sourcing,	  finansfunktioner,	  lidt	  på	  legal,	  vi	  har	  enormt	  meget	  på	  313	  
tværs	  i	  processer,	  back-‐end	  osv.,	  så	  det	  der	  fronter	  kunden	  er	  der	  hvor	  vi	  er	  mest	  decentrale.	  314	  
Og	  det	  er	  vi	  også	  lidt	  varsomme	  med	  at	  gå	  væk	  fra,	  for	  en	  ting	  var	  hvis	  man	  skulle	  bygge	  noget	  315	  
op	  fra	  scratch,	  men	  man	  skal	  også	  have	  respekt	  på	  kulturen	  i	  forretningen,	  den	  ryggrad	  der	  er	  316	  
kommet	  af	  det,	  det	  er	  der	  du	  kommer	  fra,	  så	  det	  er	  rigtig	  svært	  at	  lave	  om.	  Så	  ja,	  vi	  skal	  tænke	  317	  
på	  tværs,	  men	  for	  mig	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  at	  få	  aktiveret	  mange	  af	  de	  græsrødder	  der	  318	  
er	  derude	  allerede.	  Nu	  talte	  jeg	  lige	  med	  Rie	  (Venuepoint),	  at	  de	  ville	  kigge	  på	  noget	  319	  
permission-‐projekt,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  på	  tværs?	  Hun	  kender	  en	  der	  hedder	  Stefan	  fra	  Egmont	  320	  
Publishing,	  nogle	  stykker	  fra	  Nordisk	  Film,	  og	  de	  har	  taget	  initiativ	  sammen	  med	  Rikke	  Crosby	  321	  
(Business	  Development	  Director	  i	  Nordisk	  Film)	  til	  at	  drive	  det,	  men	  det	  der	  med	  der	  er	  nogle	  322	  
individer	  som	  sidder	  helt	  ude	  ved	  kunden	  og	  skal	  gøre	  forskellen	  i	  hverdagen,	  som	  selv	  er	  323	  
drevet	  af	  at	  de	  tror	  noget	  giver	  mening,	  så	  det	  vil	  vi	  gerne	  gøre	  noget	  ved,	  det	  tror	  jeg	  på	  har	  324	  
7000	  grader	  større	  chance	  for	  at	  lykkes	  nogensinde,	  og	  jeg	  tror	  der	  er	  størst	  chance	  for	  det	  er	  325	  
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relevant	  kunde-‐offering,	  fordi	  vi	  er	  for	  langt	  fra	  til	  at	  kunne	  gå	  ind	  og	  diktere	  hvilke	  projekter	  326	  
der	  giver	  mening	  på	  det	  plan.	  Hele	  det	  her	  med	  single-‐customer-‐view,	  og	  nu	  skal	  vi	  have	  327	  
fælles	  kundedatabase,	  som	  alle	  kan	  tilgå,	  fint	  nok	  men	  det	  er	  utopi	  at	  det	  kan	  gøres	  ordentligt.	  328	  
Vi	  vil	  blive	  druknet	  i	  så	  mange	  processer,	  systemer	  osv.,	  at	  jeg	  ikke	  tror	  værdien	  er	  stor	  nok	  329	  
relativt	  til	  hvis	  det	  enkelte	  område	  gør	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  for	  dem.	  Det	  vi	  dog	  i	  stigende	  grad	  330	  
ser,	  det	  er	  at	  det	  der	  er	  rigtigt	  for	  det	  ene	  forretningsområde,	  begynder	  at	  konvergere	  lidt	  331	  
mere	  hvad	  der	  også	  er	  rigtigt	  for	  det	  andet,	  og	  så	  kan	  vi	  hjælpe	  med	  faciliteringen.	  Fx	  er	  332	  
programmatisk	  reklamesalg	  i	  TV2	  Norge	  og	  Publishing	  Norge,	  vores	  to	  største	  forretninger,	  333	  
hvor	  man	  har	  lagt	  salg	  sammen,	  fordi	  der	  er	  en	  særlig	  kompetence	  krævet	  for	  at	  drive	  334	  
programmatisk	  salg,	  og	  de	  har	  klaret	  sig	  sindssygt	  godt,	  og	  vi	  faciliterede	  helt	  lavpraktisk	  med	  335	  
at	  starte	  et	  projekt,	  hvor	  de	  facilieterede	  alle	  parter	  og	  prøvede	  at	  kigge	  eksternt,	  forstår	  lidt	  336	  
mere	  om	  hvordan	  forretningen	  udvikler	  sig,	  og	  de	  faciliterede	  workshoppen	  og	  sikrede	  det	  337	  
skete,	  og	  det	  endte	  ultimativt	  med	  en	  sammenlægning	  som	  nok	  ikke	  var	  sket	  hvis	  vi	  ikke	  338	  
havde	  hjulpet,	  men	  det	  var	  fuldstændig	  centralt	  at	  det	  var	  startet	  med	  et	  behov	  som	  var	  339	  
genkendt	  af	  begge	  steder	  og	  der	  gav	  det	  mening.	  	  340	  
INTERVIEWER:	  Igen	  ligesom	  udviklingen	  af	  koncernstrategien,	  hvor	  det	  starter	  på	  decentralt	  341	  
niveau	  og	  ligesom	  tager	  det	  tilbage	  og	  det	  faciliteres	  centralt	  fra?	  342	  
Ja.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også,	  man	  kan	  sige,	  med	  koncernstrategien	  er	  det	  både	  oppe	  og	  nedefra,	  343	  
hvor	  der	  er	  rigtig	  meget	  hvor	  du	  har	  Steffen	  og	  Hans	  i	  en	  porteføljestruktur,	  så	  de	  har	  ikke	  dag	  344	  
til	  dag	  forretning,	  så	  de	  har	  også	  lidt	  e	  privilegium	  nogle	  gange,	  i	  at	  kunne	  orientere	  sig	  mere	  345	  
imod	  de	  større	  makrotrends,	  altså	  hvad	  der	  sker	  på	  lidt	  større	  plan.	  Om	  det	  er	  346	  
konsolideringsmønstre,	  nye	  teknologier,	  forbrugerorientering,	  der	  i	  højere	  grad	  går	  imod	  at	  347	  
have	  et	  purpose	  (tilbage	  til	  CSR-‐delen),	  det	  kan	  de	  orientere	  sig	  ret	  meget	  imod,	  og	  det	  kan	  de	  348	  
føre	  den	  anden	  vej,	  og	  fokusere	  på	  hvordan	  vi	  har	  de	  rigtige	  pejlemærker	  at	  orientere	  os	  imod,	  349	  
en	  ting	  er	  nedefra	  og	  op,	  og	  det	  er	  nogle	  af	  de	  ting	  vi	  skal	  bevæge	  os	  mod,	  men	  hvordan	  350	  
mathcer	  det	  med	  de	  store	  pejlemærker	  vi	  ser	  på	  makroniveau?	  Og	  så	  tager	  man	  en	  fælles	  snak	  351	  
om	  det.	  	  352	  
INTERVIEWER:	  Nu	  snakker	  vi	  meget	  om	  de	  forskellige	  diviosner,	  porteføljeforretninger,	  353	  
hvordan	  det	  defineres	  fra	  centralt	  og	  decentralt	  hold,	  men	  hvordan	  med	  på	  tværs	  af	  354	  
landegrænser?	  Er	  det	  noget	  man	  er	  opdelt	  i?	  Egmont	  har	  altid	  været	  stærk	  i	  Norden,	  men	  355	  
begyndera	  t	  bevæge	  sig	  ud	  over	  Nordens	  grænser	  med	  forskellige	  projekter,	  men	  hvordan	  356	  
arbejder	  man	  på	  tværs	  af	  grænser?	  	  357	  
90-‐95%	  af	  vores	  omsætning	  kommer	  stadig	  fra	  Norden.	  	  358	  
INTERVIEWER:	  Men	  Norden	  er	  jo	  også	  forskellige.	  	  359	  
Ja,	  det	  er	  den,	  ekstremt	  meget.	  Nogle	  steder	  giver	  det	  mening,	  nogle	  steder	  gør	  det	  ikke	  -‐	  se	  på	  360	  
vores	  Publishing,	  altså	  magasinforretning,	  har	  landeorganisation,	  de	  er	  vidt	  forskellige	  og	  361	  
bruger	  ikke	  altid	  samme	  systemer,men	  der	  arbejder	  man	  med	  et	  project	  office,	  der	  arbejder	  362	  
på	  forskellige	  alignment-‐projekter,	  der	  giver	  mening.	  Hvor	  kan	  vi	  trække	  fordele	  ud?	  Content	  363	  
sharing	  for	  eksempel,	  der	  kigger	  man	  på,	  at	  man	  selvfølgelig	  har	  forskellige	  titler	  og	  364	  
organisering,	  som	  giver	  mening	  i	  de	  forskellige	  lande,	  og	  vi	  har	  ligeledes	  forskellige	  365	  
positioner.	  Det	  at	  være	  markedsleder	  i	  Norge	  er	  ikke	  det	  samme	  som	  den	  vi	  har	  i	  Sverige,	  så	  366	  
man	  kan	  ikke	  sammenligne	  hvad	  der	  er	  det	  rigtige	  for	  dem.	  En	  markedsleder	  i	  Norge	  kan	  gå	  367	  
ud	  og	  lave	  en	  ny	  app,	  og	  en	  masse	  andre	  ting,	  hvor	  de	  er	  drivende	  for	  den	  digitale	  udvikling	  368	  
fordi	  de	  som	  markedsleder	  sætter	  linjen,	  det	  kan	  man	  ikke	  i	  Sverige	  hvor	  positionen	  er	  en	  helt	  369	  
anden	  og	  man	  er	  follower.	  Det	  alene	  gør	  at	  man	  skal	  have	  forskellige	  strategier.	  Derfor	  kan	  370	  
der	  sagtens	  være	  ting	  som	  giver	  mening	  på	  tværs,	  så	  der	  går	  man	  bl.a.	  ind	  og	  arbejder	  med	  371	  
conten	  sharing,	  hvor	  fx	  en	  gulerodskage-‐opskrift	  kan	  bruges	  på	  tværs	  af	  de	  nordiske	  lande,	  for	  372	  
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den	  kunne	  alle	  have	  brug	  for.	  Ligeledes	  med	  billeder	  og	  meget	  mere.	  Der	  hvor	  man	  siger	  at	  det	  373	  
giver	  mening,	  gør	  man	  det,	  ligeledes	  i	  den	  globale	  publishing	  forretning	  på	  tværs	  af	  forskellige	  374	  
lande,	  der	  kører	  de	  en	  masse	  alignment	  på	  at	  sige,	  at	  fx	  Anders	  And-‐bladet	  havde	  de	  samme	  375	  
80	  farver	  i	  stedet	  for	  300,	  for	  at	  få	  mere	  skala	  i	  vores	  produktionsapparet,	  fordi	  nogle	  lokale	  i	  376	  
et	  tænkt	  eksempel	  vil	  have	  en	  anden	  blå	  farve	  til	  hatten.	  Så	  der	  man	  nogle	  centrale	  projekter,	  377	  
en	  organisation	  i	  publishing,	  der	  arbejder	  med	  hvor	  man	  kan	  ensrette	  nogle	  ting	  så	  vi	  arbejder	  378	  
mere	  effektivt	  og	  det	  gør	  de	  på	  tværs	  af	  lande,	  men	  ellers	  er	  det	  i	  meget	  høj	  grad	  de	  enkelte	  379	  
landes	  struktur	  der	  ligesom,	  altså,	  man	  arbejder	  mere	  forretningsorienteret	  end	  du	  gør	  ud	  fra	  380	  
landet.	  Geografien	  er	  ikke	  central,	  for	  det	  giver	  ikke	  mening	  for	  os	  når	  vores	  forretninger	  er	  så	  381	  
forskellige.	  Det	  at	  Publishing	  har	  lidt	  forretning	  i	  Tyskland,	  kan	  man	  ikke	  nødvendigvis	  bruge	  382	  
til	  særlig	  meget,	  hvis	  man	  som	  en	  anden	  porteføljeforretning	  overvejer	  at	  gå	  ind	  i	  Tyskland.	  383	  
Det	  i	  sig	  selv	  er	  ikke	  en	  logik	  andet	  end	  at	  det	  kan	  være	  der	  er	  en	  kontorplads.	  	  384	  
INTERVIEWER:	  Men	  det	  vel	  fordi	  Egmont	  er	  en	  type	  forretning,	  altså	  en	  porteføljekoncern,	  så	  385	  
kan	  det	  være	  svært	  at	  udnytte	  skala-‐	  eller	  flerdriftsfordele?	  	  386	  
Der	  hvor	  vi	  gør	  det	  i	  fx	  i	  finans,	  ved	  det	  samme	  shared	  service	  center,	  men	  det	  ændrer	  jo	  ikke	  387	  
på,	  at	  du	  som	  GoGift	  og	  Publishing	  i	  Tyskland,	  allerede	  deler	  de	  corporate	  funktioner	  på	  tværs	  388	  
af	  den	  globale	  organisation.	  Det	  man	  måske	  ville	  efterspørge	  nogle	  gange,	  det	  er	  mere	  front-‐389	  
end	  funktionerne,	  altså	  dem	  som	  arbejder	  med	  kunderne	  og	  salget,	  altså	  skulle	  man	  lave	  nogle	  390	  
mere	  centrale	  funktioner	  til	  at	  drive	  den	  del?	  Der	  tror	  jeg	  på,	  at	  med	  den	  størrelse	  vi	  har	  i	  391	  
nogle	  af	  de	  her	  markeder,	  skal	  du	  op	  og	  være	  markant	  større	  før	  det	  begynder	  at	  give	  mening,	  392	  
men	  det	  er	  noget	  vi	  snakker	  om,	  og	  i	  særdeleshed	  i	  Norge	  hvor	  vi	  har	  de	  største	  positioner	  på	  393	  
tværs	  Publishing,	  TV2	  Norge	  og	  også	  har	  biografforretningen	  som	  er	  voksende,	  er	  der	  noget	  394	  
mere	  der	  giver	  mening	  der	  front-‐end-‐agtigt	  i	  stedet	  for	  kun	  back-‐end	  processer?	  Der	  kan	  man	  395	  
sige	  at	  noget	  så	  lavpraktisk,	  som	  at	  i	  TV2	  Norges	  bestyrelse	  sidder	  Rikke	  Crosby,	  Business	  396	  
Development	  Director	  fra	  Nordisk	  Film,	  og	  direktøren	  for	  Egmont	  Publishing	  Norge	  med	  i,	  så	  397	  
der	  er	  en	  interaktion.	  Den	  nuværende	  direktør	  i	  TV2	  Norge	  var	  tidligere	  direktør	  i	  Publishing	  398	  
Norge,	  og	  HR-‐direktøren	  i	  TV2	  var	  også	  tidligere	  Publishing,	  så	  det	  der	  med	  at	  få	  nogle	  399	  
personer	  over	  der	  kender	  begge	  systemer	  og	  ser	  noget	  muligt	  samarbejde	  osv.,	  er	  dermed	  400	  
være	  dem	  der	  kan	  skubbe	  lidt	  på.	  	  401	  
INTERVIEWER:	  Hvordan	  tror	  du	  man	  kunne	  gøre	  noget	  bedre?	  Gør	  vi	  det	  rigtigt?	  	  402	  
Vi	  kunne	  gøre	  meget	  mere.	  	  403	  
INTERVIEWER:	  Hvad	  kunne	  det	  for	  eksempel	  være?	  	  404	  
Jeg	  tror	  der	  er	  rigtig	  meget	  mod	  forbrugeren,	  altså	  der	  er	  meget	  i	  den	  indsigt	  vi	  sidder	  og	  405	  
skaber	  rundt	  omkring	  forbrugeren,	  forståelse	  for	  vaner,	  præferencer,	  behov,	  så	  tror	  jeg	  vi	  406	  
sidder	  og	  gentænker	  den	  dybe	  tallerken	  mange	  gange.	  Jeg	  tror	  også	  der	  er	  meget	  indenfor	  IT	  407	  
og	  datasiden,	  hvor	  som	  jeg	  sagde	  før,	  vi	  får	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  hvis	  vi	  skal	  kunne	  408	  
tiltrkke	  de	  bedste	  data	  scientist,	  som	  alle	  er	  ude	  efter	  og	  er	  attraktive,	  så	  har	  vi	  meget	  mere	  at	  409	  
komme	  efter	  hvis	  vi	  kommer	  som	  Egmont	  som	  helhed	  end	  hvis	  vi	  kommer	  som	  enkeltstående	  410	  
små	  forretninger,	  for	  der	  er	  simpelthen	  ikke	  nok	  skala.	  Altså,	  der	  er	  ikke	  nok	  skala	  til	  at	  GoGift	  411	  
for	  eksempel	  kunne	  have	  en	  ph.d.	  i	  fysik	  siddende	  i	  i	  GoGift	  til	  at	  arbejde	  med	  maskinlæring	  i	  412	  
jeres	  forretning,	  men	  det	  betyder	  ikke	  at	  I	  ikke	  kunne	  have	  en	  inde	  til	  at	  målrette	  et	  projekt	  i	  413	  
en	  måned,	  så	  der	  tror	  jeg	  der	  er	  noget	  helt	  afgjort.	  Vi	  bevæger	  os	  også	  mere	  og	  mere	  414	  
derhenad,	  og	  er	  også	  kommet	  langt,	  men	  der	  er	  meget	  mere	  at	  komme	  efter.	  Så	  igen,	  tror	  jeg	  415	  
på	  brugersiden,	  brugerindsigt,	  at	  arbejde	  med	  kompetencer	  omkring	  det	  at	  skabe	  fans	  hos	  416	  
forbrugere,	  altså	  om	  det	  er	  customer	  journey	  mapping,	  super	  dygtige	  UX	  folk	  eller	  hvad	  man	  417	  
nu	  kan	  komme	  i	  tanke	  om,	  er	  der	  nogle	  grundkompetencer,	  som	  bliver	  mere	  vigtige	  og	  der	  418	  
tror	  jeg	  godt	  vi	  kan	  tænke	  mere	  på	  tværs	  og	  det	  samme	  på	  datasiden,	  hvilket	  er	  en	  af	  419	  
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grundene	  til	  at	  det	  er	  to	  af	  vores	  rigtigt	  store	  prioriteter.	  Så	  jo,	  der	  er	  masser	  af	  mere	  vi	  kunne	  420	  
gøre.	  Vi	  kunne	  også	  gøre	  mere	  i	  forhold	  til	  det	  her,	  altså	  vi	  er	  stadigt	  ikke	  koordinerende	  nok	  421	  
ned	  imod	  divisionernes	  strategier,	  der	  er	  stadig	  for	  meget	  de-‐kobling,	  men	  det	  kommer	  stille	  422	  
og	  roligt.	  Jeg	  tror	  også	  at	  noget	  af	  det	  med	  at	  formaterne	  begynder	  at	  gå	  ind	  over	  hinanden,	  så	  423	  
Nordisk	  Film	  fx	  laver	  Lead-‐format	  fordi	  det	  fungerede	  godt	  på	  koncernniveau,	  hvor	  vi	  dermed	  424	  
prøver	  at	  hælde	  det	  skridtet	  længere	  ned.	  	  425	  
INTERVIEWER:	  Altså	  ude	  på	  divisionsniveau?	  	  426	  
Ja,	  så	  Nordisk	  Film	  holder	  Lead	  nu	  her	  til	  juni,	  hvor	  jeg	  også	  deltager,	  til	  at	  snakke	  om	  nogle	  af	  427	  
de	  samme	  temaer,	  samme	  strategiske	  udfordringer	  og	  dilemmaer,	  men	  spadestikke	  dybere,	  så	  428	  
det	  kan	  godt	  være	  Henrik	  Ravn,	  men	  han	  har	  så	  også	  nogle	  flere	  af	  sine	  folk	  med	  der,	  så	  det	  429	  
kan	  spilles	  dybere	  ned.	  	  430	  
INTERVIEWER:	  Så	  man	  tager	  det	  grenen	  længere	  ned?	  	  431	  
Ja,	  så	  det	  er	  helt	  klart	  at	  den	  der	  skalering	  ned	  kan	  vi	  gøre	  meget	  mere,	  det	  er	  vi	  kun	  lige	  432	  
begyndt	  på.	  Der	  kommer	  til	  at	  ske	  en	  masse.	  Og	  så	  tror	  jeg	  mere	  fødselshjælp	  til	  samarbejdet	  433	  
rundt	  omkring.	  Det	  er	  så	  den	  svære	  balancegang,	  at	  hvornår	  skal	  vi	  gøre	  noget	  aktivt	  og	  434	  
hvornår	  skal	  man	  gøre	  det	  på	  divisionsniveau,	  for	  vi	  har	  kun	  de	  ressourcer/kapacitet	  vi	  nu	  en	  435	  
gang	  har.	  Og	  noget	  af	  det	  som	  strategien	  handlede	  om	  dengang,	  var	  også	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  436	  
fokusere	  mere	  ind,	  for	  vi	  laver	  en	  masse	  små	  ting	  alle	  mulige	  steder,	  men	  vi	  er	  også	  nødt	  til	  at	  437	  
måle	  skala	  ind	  i	  vores	  indsats,	  fordi	  det	  har	  mere	  gavn	  at	  vi	  bruger	  vores	  tid	  de	  rette	  steder,	  438	  
dvs.	  fx	  med	  e-‐commerce,	  som	  er	  et	  af	  vores	  absolutte	  prioriteter,	  og	  så	  nytter	  der	  ikke	  noget	  at	  439	  
vi	  kun	  bruger	  5%	  af	  vores	  tid	  på	  det.	  Så	  skal	  vi	  kanalisere	  mere	  tid	  over,	  bestyrelsen	  skal	  440	  
snakke	  om	  det,	  vores	  direktion	  skal	  snakke	  om	  det,	  jeg	  skal	  hjælpe	  med	  projektressourcer	  på	  441	  
det	  osv.,	  legal	  skal	  hjælpe,	  legal	  gør	  et	  kæmpe	  stykke	  arbejde	  i	  at	  støtte	  os,	  generelt	  hele	  vores	  442	  
corporate	  funktioner,	  fx	  due	  diligence	  ved	  nye	  opkøb,	  har	  vi	  kæmpe	  skalafordele	  af	  at	  have	  443	  
vores	  corporate	  funktioner,	  så	  i	  stedet	  for	  at	  hyre	  eksterne	  juridisk	  hjælp,	  hjælp	  til	  finansiel	  444	  
due	  diligence,	  så	  har	  vi	  selv	  folk	  til	  det,	  så	  det	  er	  der	  meget	  skala	  i.	  	  445	  
INTERVIEWER:	  Er	  det	  klart	  opdelt	  hvordan	  de	  corporate	  funktioners	  tid	  bliver	  brugt?	  I	  har	  446	  
fokus	  på	  det,	  men	  hvor	  klart	  er	  det?	  	  447	  
I	  forhold	  til	  de	  projekter	  vi	  laver	  inde	  fra,	  eller	  de	  møder	  Steffen	  og	  Hans	  er	  med	  i,	  eller	  hvad	  448	  
det	  nu	  måtte	  være.	  Altså	  nogle	  steder	  bruger	  man	  mere	  tid	  på	  de	  lidt	  mindre	  forretninger,	  449	  
fordi	  det	  ofte	  er	  dem	  der	  er	  de	  mest	  umodne	  og	  professionelle,	  så	  nogle	  gange	  ender	  vi	  med	  at	  450	  
bruge	  forholdsmæssig	  meget	  tid	  på	  dem,	  men	  det	  er	  i	  større	  grad	  et	  problem	  indenfor	  legal	  451	  
end	  det	  er	  for	  os.	  Vi	  har	  en	  ret	  stor	  rettesnor	  på	  vores	  tid,	  altså	  er	  de	  projekter	  vi	  laver,	  er	  det	  452	  
virkelig	  der	  hvor	  vi	  skubber	  på	  det	  helt	  store	  ting	  eller	  ej?	  Det	  prøver	  vi	  i	  hvert	  fald,	  og	  så	  en	  453	  
imellem	  laver	  man	  noget	  der	  falder	  lidt	  ved	  siden	  af	  i	  forhold	  til	  det,	  fx	  lavede	  en	  af	  mine	  454	  
ansatte,	  Jens,	  et	  strategiprojekt	  ude	  i	  Shortcut	  (post-‐produktions	  virksomhed	  i	  Nordisk	  Film),	  	  455	  
men	  det	  er	  et	  eksempel	  på	  at	  der	  også	  kan	  være	  andre	  årsager	  bag	  en	  det	  helt	  store	  billede,	  456	  
fordi	  at	  Jens	  for	  det	  første	  får	  god	  kompetenceudvikling	  ved	  at	  køre	  en	  strategiproces,	  og	  for	  457	  
det	  andet	  kan	  det	  han	  kan	  hjælpe	  med	  på	  et	  par	  uger,	  kan	  flytte	  enormt	  meget	  for	  sådan	  en	  458	  
forretning,	  fordi	  han	  kommer	  med	  et	  andet	  mindset.	  Så	  det	  bliver	  blandet	  lidt	  ind	  i	  det,	  men	  459	  
via	  hovedlinjen,	  prøver	  vi	  at	  orientere	  os	  mod	  de	  store	  linjer	  i	  strategien.	  	  460	  
INTERVIEWER:	  Hvis	  vi	  skal	  snakke	  om	  noget	  CSR,	  så	  lad	  os	  hoppe	  videre.	  Og	  selvom	  det	  ikke	  461	  
er	  din	  kernekompetence,	  så	  hvis	  der	  er	  ting	  du	  ikke	  er	  inde	  i	  springer	  vi	  bare	  dem	  over,	  men	  462	  
hvordan	  arbejder	  Egmont	  helt	  overordnet	  med	  CSR?	  	  463	  
Jeg	  tror	  der	  er	  flere	  dele	  af	  det.	  Altså,	  der	  er	  ikke	  en	  overordnet	  CSR-‐ansvarlig,	  men	  der	  er	  464	  
nogle	  ting,	  hvor	  vi	  siger	  at	  der	  er	  nogle	  standarder	  vi	  skal	  leve	  op	  til,	  og	  det	  at	  være	  leverandør	  465	  
til	  fx	  Disney	  gør	  at	  man	  helt	  automatisk	  har	  nogle	  høje	  standarder	  at	  lever	  op	  til,	  så	  vi	  har	  466	  
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nogle	  dele	  af	  vores	  legal	  som	  er	  social	  responsibility	  specifik,	  og	  de	  bruger	  en	  masse	  krudt	  på	  467	  
at	  der	  er	  rigtige	  arbejdsforhold	  for	  de	  mennesker	  vi	  arbejder	  med	  ude	  i	  Vietnam	  osv.,	  de	  468	  
covers	  der	  kommer	  på	  dit	  Anders	  And-‐blad	  er	  lavet	  ordenligt	  og	  forsvarligt,	  så	  der	  er	  en	  469	  
masse	  af	  det	  vi	  bruger	  en	  masse	  krudt	  på.	  Det	  er	  både	  drevet	  af	  de	  høje	  krav	  fra	  470	  
samarbejdspartnere	  vi	  har,	  som	  stiller	  ekstremt	  høje	  krav,	  og	  det	  at	  vi	  arbejder	  med	  471	  
børneområdet,	  og	  derudover	  også	  det,	  at	  vi	  selv	  føler	  et	  stort	  ansvar,	  givet	  dem	  vi	  er	  har	  vi	  en	  472	  
ret	  høj	  moral,	  altså	  standard	  for	  hvad	  vi	  synes	  vi	  skal	  leve	  op	  til.	  473	  
INTERVIEWER:	  Så	  der	  er	  noget	  leverandørmæssigt,	  noget	  lovmæssigt,	  men	  også	  nogle	  interne	  474	  
krav	  qua	  den	  fondsposition	  man	  har?	  	  475	  
Nu	  siger	  vi	  interne	  krav,	  og	  det	  er	  det	  selvfølgelig	  også,	  men	  meget	  af	  det	  er	  ’entrenchisk’,	  altså	  476	  
at	  meget	  af	  det	  er	  faktisk	  tænkt	  som,	  at	  vi	  gør	  ikke	  de	  her	  ting	  fordi	  det	  føler	  vi	  ikke	  at	  vi	  kan	  477	  
tillade	  os.	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  andre	  dele	  af	  mediebranchen,	  så	  vil	  man	  finde	  steder	  hvor	  man	  er	  478	  
villig	  til	  at	  gå	  længere	  end	  hvad	  vi	  er,	  fordi	  der	  skal	  være	  noget	  ordentlighed.	  Og	  det	  gælder	  479	  
også	  for	  hvordan	  vi	  behandler	  mennesker	  og	  vores	  ansatte,	  der	  skal	  være	  noget	  ordentlighed,	  480	  
det	  er	  ekstrem	  vigtigt.	  Og	  det	  tror	  jeg	  er	  noget	  af	  den	  arv	  vi	  har	  fra	  at	  være	  fondsejede.	  Og	  så	  481	  
har	  vi	  selvfølgelig	  støtte-‐	  og	  bevillingsarbejdet,	  hvor	  der	  bliver	  stillet	  enormt	  høje	  krav	  til	  at	  482	  
det	  vi	  gør	  med	  de	  bevillinger	  vi	  har,	  er	  så	  effektivt	  og	  professionelt	  drevet	  som	  overhovedet	  483	  
muligt,	  så	  vi	  stiller	  høje	  standarder	  op	  for	  os	  selv	  for	  at	  de	  penge	  der	  bliver	  givet	  ud	  gør	  en	  484	  
forskel.	  Også	  en	  højere	  end	  mange	  andre	  fonde	  gør,	  i	  sær	  i	  forhold	  til	  vores	  størrelse.	  Jeg	  485	  
snakkede	  med	  Henriette,	  som	  er	  chef	  for	  fonden,	  for	  noget	  tid	  siden,	  hvor	  der	  var	  noget	  486	  
pressedækning	  omkring	  Egmont	  Fonden	  bokser	  markant	  over	  deres	  vægtklasse,	  og	  en	  af	  487	  
grundene	  er	  at	  vi	  har	  en	  super	  topprofessionel	  bestyrelse	  i	  Egmont,	  og	  en	  del	  af	  den	  er	  også	  488	  
bestyrelse	  i	  støtte-‐	  og	  bevillingsadministrationen,	  så	  de	  samme	  ting	  som	  vi	  får	  at	  vide	  omkring	  489	  
fokuser	  på	  skala	  og	  de	  rigtige	  KPI’er	  osv.,	  det	  siger	  de	  også	  videre	  til	  dem.	  Så	  det	  490	  
bevillingsarbejde	  er	  ekstremt	  professionelt,	  og	  det	  handler	  om	  at	  pengene	  gør	  så	  stor	  en	  491	  
forskel	  som	  de	  overhovedet	  kan,	  så	  på	  den	  måde	  er	  selv	  vores	  arbejde	  med	  det	  almennyttige	  492	  
formål	  også	  ekstremt	  professionel.	  Selvom	  vi	  er	  ret	  opdelte,	  er	  der	  stadig	  en	  smitteeffekt	  på	  493	  
tværs.	  	  494	  
INTERVIEWER:	  Så	  der	  er	  en	  rød	  tråd	  mellem	  koncernstrategien	  og	  CSR-‐strategien?	  	  495	  
Ja,	  det	  er	  der	  helt	  sikkert.	  Og	  Henriette	  er	  jo	  også	  en	  del	  af	  vores	  strategiseminar	  osv.,	  og	  når	  vi	  496	  
siger	  vi	  skal	  orientere	  os	  mere	  mod	  forbrugeren,	  så	  gør	  hun	  det	  samme,	  og	  når	  vi	  siger	  vi	  skal	  497	  
være	  mere	  datadrevne,	  så	  arbejder	  hun	  også	  med	  at	  implementere	  det.	  Så	  på	  den	  måde	  tager	  498	  
hun	  rigtig	  meget	  med	  fra	  vores	  strategiske	  arbejde	  til	  den	  måde	  hun	  driver	  sit	  arbejde	  på.	  	  499	  
INTERVIEWER:	  Hvordan	  bruger	  vi	  det	  faktum	  rent	  forretningsmæssigt?	  CSR	  kan	  være	  mange	  500	  
ting,	  men	  bruger	  vi	  det	  også	  til	  at	  skabe	  værdi	  i	  forretningen	  på	  både	  kort	  og	  lang	  sigt?	  	  501	  
Jeg	  tror	  vi	  kommer	  til	  at	  fokusere	  mere	  på	  det	  fremadrettet,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  ærlig.	  For	  mig	  502	  
er	  det,	  i	  de	  her	  tider	  hvor	  purpose	  bliver	  mere	  vigtigt,	  forbrugeren	  stiller	  højere	  grad,	  de	  503	  
kommer	  til	  i	  højere	  grad	  at	  forbinde	  både	  som	  ansat	  og	  som	  forbruger,	  køb	  af	  vores	  tjeneser,	  504	  
at	  stille	  højere	  krav,	  så	  tror	  jeg	  også	  vi	  kommer	  til	  at	  bruge	  det	  mere	  som	  et	  aktiv.	  Jeg	  tror	  vi	  505	  
gør	  rigtig	  meget	  allerede,	  som	  vi	  ikke	  tænker	  at	  profilere	  os	  på,	  og	  intentionen	  her	  er	  god	  nok,	  506	  
for	  vi	  gør	  det	  ikke	  for	  at	  profilere	  os	  på	  det,	  og	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt	  for	  os	  at	  vores	  støtte-‐	  og	  507	  
bevillingsaktiviteter	  ikke	  bliver	  brugt	  til	  at	  drive	  kommerciel	  forretning.	  Det	  er	  ikke	  noget	  vi	  508	  
skal	  sætte	  på	  hver	  biografbillet,	  at	  nu	  har	  du	  som	  køber	  lige	  støttet	  et	  velgørende	  formål,	  altså	  509	  
det	  skal	  ikke	  være	  det	  ultimative	  formål.	  	  510	  
INTERVIEWER:	  Alt	  med	  måde	  kan	  man	  vel	  sige,	  fordi	  man	  bruger	  det	  jo	  i	  kommunikationen?	  	  511	  
Ja,	  men	  slet	  ikke	  lige	  så	  meget	  som	  jeg	  tror	  andre	  ville	  gøre.	  Altså	  hvis	  man	  kigger	  på	  512	  
awareness	  omkring	  Egmont-‐brandet,	  er	  den	  ekstrem	  lav	  i	  forhold	  til	  hvor	  store	  vi	  er.	  	  513	  
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INTERVIEWER:	  Kunne	  man	  ikke	  arbejde	  mere	  med	  det	  her?	  	  514	  
Jo,	  det	  kunne	  man	  godt,	  og	  det	  gør	  kommunikation	  også,	  men	  vi	  er	  startet	  lavt,	  så	  stille	  og	  515	  
roligt	  bliver	  det	  bedre.	  Og	  så	  skal	  vi	  tilbage	  til,	  hvad	  er	  formålet?	  Er	  det	  vigtigt	  at	  fx	  GoGift	  har	  516	  
en	  super	  stærk	  platform	  og	  et	  stærkt	  brand,	  eller	  er	  det	  vigtigere	  at	  man	  ved	  I	  er	  en	  del	  af	  517	  
Egmont?	  	  518	  
INTERVIEWER:	  Igen	  tilbage	  til	  central	  vs.	  Decentral.	  	  519	  
Ja,	  lige	  præcis.	  Det	  at	  være	  et	  stærkt	  employer	  brand	  omkring	  Egmont,	  er	  det	  de	  200	  520	  
mennesker	  der	  sidder	  i	  corporate	  funktioner?	  Fordi	  det	  er	  da	  vigtigere	  at	  en	  medarbejder	  i	  521	  
Nordisk	  Film	  divisionen	  føler	  stærk	  tilknytning	  til	  Nordisk	  Film,	  at	  man	  som	  Nordisk	  Film	  kan	  522	  
tiltrække	  de	  dygtigste	  filmtalenter.	  Ja,	  vi	  vil	  selvfølgelig	  gerne	  have	  det	  er	  affilieret	  med	  523	  
Egmont,	  og	  der	  skal	  gerne	  være	  en	  kobling,	  men	  ultimativt	  hvis	  paraplyen	  bliver	  for	  stor,	  kan	  524	  
det	  være	  svært	  at	  få	  noget	  der	  virkelig	  rammer,	  når	  man	  snakker	  purpose	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  525	  
Det	  er	  noget	  vi	  snakker	  meget	  om	  faktisk,	  hvad	  er	  den	  rigtige	  balance,	  og	  vi	  ved	  godt	  det	  bliver	  526	  
mere	  og	  mere	  vigtigt	  at	  vi	  har	  et	  asset	  vi	  slet	  ikke	  bruger	  nok	  i	  dag.	  Noget	  jeg	  selv	  har	  gjort	  i	  527	  
forhold	  til	  teamet	  efter	  jeg	  har	  overtaget	  det,	  det	  er	  faktisk	  at	  begynde	  at	  have	  et	  samarbejde	  528	  
med	  Henriette,	  vores	  direktør	  for	  fonden,	  så	  vi	  begynder	  at	  hjælpe	  dem	  med	  nogle	  ting.	  Også	  529	  
fordi,	  jeg	  tror	  det	  betyder	  meget	  for	  mine	  medarbejdere,	  da	  det	  er	  en	  motivationsfaktor,	  at	  530	  
lave	  nogle	  ting	  derovre	  fra.	  Og	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  Jens	  har	  brugt	  en	  uge	  af	  sin	  tid	  på	  at	  531	  
hjælpe	  dem	  med	  noget	  KPI-‐arbejde	  og	  noget	  rapportering	  og	  sådan	  nogle	  ting	  –	  det	  er	  et	  532	  
kæmpe	  løft	  for	  dem	  og	  super	  motiverende	  for	  ham,	  fordi	  du	  kommer	  tættere	  på	  den	  der	  533	  
følelse	  at	  vi	  også	  er	  her	  for	  at	  gøre	  en	  forskel.	  	  534	  
INTERVIEWER:	  Altså	  at	  du	  udvikler	  medarbejderen	  samtidig	  med,	  gør	  dem	  glade	  osv.?	  535	  
Ja	  præcis,	  det	  er	  sådan	  en	  måde	  jeg	  dyrker	  det	  på	  nede	  i	  mit	  navlepillende	  musehul,	  men	  det	  536	  
tror	  jeg	  der	  er	  mere	  potentiale	  til,	  at	  brede	  det	  mere	  ud,	  og	  det	  kommer	  vi	  også	  til	  at	  se	  på	  537	  
grow	  i	  år,	  og	  den	  historie	  skal	  fylde	  mere	  i	  den	  interne	  kommunikation,	  for	  vi	  går	  lidt	  forsigtigt	  538	  
med	  dørene	  som	  det	  er	  nu.	  539	  



	  


