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Vi befinder os midt i et paradigmeskift. Et paradigmeskift, der beror 

på nye strukturer, nye måder at tænke på inden for ledelse og mar-

keting og ikke mindst, når det gælder branding og kundefastholdel-

se. Men det er som om, at paradigmet ikke rigtigt vil sætte sig, så vi 

kan få has på det. Internettet blev grundlagt tilbage i 70’erne som et 

autonomt netværk, der skulle sætte informationskræfterne fri. 40 år 

senere står vi stadig midt i et informationshav, der er mere flygtigt 

end nogensinde før. 

     Der kommer hele tiden nye medier og kanaler til, der tilbyder 

muligheder for at komme i kontakt med nye målgrupper og sælge 

vores budskaber og produkter på nye måder. Samtidig ser vi magt-

forholdene rykke i rekordfart – med nye giganter som Amazon, Ali-

baba, Tencent, JD.com og andre, der udfordrer værdikæden, forryk-

ker magtforhold og truer med at udradere hele brancher på få år. Alt 

dette skal vi forholde os til på en og samme gang. 

Danmark er nemlig 
slet ikke så digitalt, 
som vi går 
rundt og tror.

Alligevel fungerer de fleste virksomheder stadig på grundlæggende 

samme facon, hvad enten det gælder marketing eller ledelse. Annon-

ce kroner og marketingplaner bliver defineret et år ad gangen, en 

yderst statisk tilgang, når vi har med et så volatilt paradigme at gøre. 

Vi organiserer os stadig i de samme strukturer og hierarkier, ligesom 

ledelsesbegrebet heller ikke har ændret sig voldsomt i en digital tid.
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Vi scorer godt nok højt på diverse ranglister over verdens mest digi-

tale nationer, men de fortæller ikke hele historien. Vi har en digital 

infrastruktur i verdensklasse, men vi er ikke verdensmestre i at ud-

nytte den. Der er stadig store videnhuller i både erhvervsliv, staten 

og uddannelsesinstitutioner, og et af dem er digital markedsføring. Vi 

tabte i 2017 40 milliarder kroner til udlandet, omsætning, der udeluk-

kende bliver tabt, fordi vi ikke er gode nok til at forstå paradigmet 

online – og de kommende år vil denne negative udvikling kun vokse, 

hvis ikke vi gør noget anderledes. 

deT hAndler om mennesKer
Hvad skal vi så gøre anderledes? Det er, hvad denne bog vil forsøge 

at svare på. Løsningen findes ikke i den nyeste teknologi eller største 

platform, men i os selv. Det menneskelige element er fortsat den af-

gørende konkurrencefaktor, og vi skal som samfund, virksomheder 

og mennesker forstå og favne, hvad der foregår. 

Vores påstand er, at ledelse som eksekverbart begreb har ændret 

sig og fortsat vil ændre sig. Fra at være et udbytningsforhold, der 

beroede på en ulige magtbalance (top-down), er vi på vej ind i en æra, 

hvor det at være ægte i sin fremtoning, have karisma og agere loyalt 

over for organisationen vil være afgørende egenskaber. Integri tet 

og ikke mindst faglig stolthed bliver, eller er, nogle af de dyder, der 

flytter mennesker og ikke mindst produkter – og til syvende og sidst 

fastholder de dygtige medarbejdere, som lever og ånder for det, de 

laver.

Men at navigere i dette farvand er komplekst. Når paradigmer 

møder et "både og” og ikke et binært "enten eller", er det som at 

sætte en magnet mod et kompas: Det snurrer rundt. De klassiske 

røde og blå oceaner flyder sammen. 

For mange virksomheder er spørgsmålet om digitalisering stadig 

et valg mellem det fysiske og det digitale. Enten eller. Vi mener, det 

er et spørgsmål om både og. Det er snarere et spørgsmål om at 

skifte mindset for at kunne følge paradigmeskiftet. Vi lever ikke læn-

gere i en industritid, men i en digital tid. Organisationen er ikke 

længere en struktur, men en organisme med sin egen autopoiese. Et 
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system, der fodrer sig selv med de data og indsigter, som det har 

behov for for at (over)leve.

Skal vi lægge os fladt ned, når Amazon, Alibaba og JD.com går i 

land, eller skal vi gå i direkte konkurrence? Skal vi satse på stordrifts-

fordele eller nichemarkeder? Skal vi gå fuldt ud digital eller forblive 

fysisk? Både og. For der findes faktisk en gylden middelvej, som vi 

mener, er den bedste medicin mod en vigende e-handelsbalance.

Der hersker en machiavellisk “del og hersk”-logik over disse store 

globale aktører. For at forholde sig til dem skal man have analytiske 

kræfter. For i dag er det ikke kun dine konkurrenter, du skal holde 

øje med. I den gamle økonomi kunne man nøjes med at have styr på 

sine brancheanalyser, sine konkurrenters strategiske træk. I dag er 

det også blevet et spørgsmål om platforme. 

Det stiller uomtvistelige krav til vores måde at styre online mar-

ketingkroner på. Det gælder om at ansætte de rette medarbejdere i 

den stadig mere digitale marketingafdeling – og at kunne spotte og 

udvælge det bedste digitale bureau til at styre eller rådgive om den 

næste strategi inden for online marketing. 

I denne bog vil vi forklare, hvordan vi kommer omkring et enten 

eller og hen til både og. For markedspladsen er ikke kun i Danmark; 

den er global, og der kommer hele tiden flere og flere aspekter til 

paradigmet, som mudrer mediebilledet og reklamemedierne og ikke 

mindst deres hensigter. 

For mange 
virksom heder er 
spørgsmålet om  

digitalisering stadig 
et valg mellem det 

 fysiske og det digitale.  
Vi mener, det er et 

spørgsmål om både og. 
Det er snarere et 

spørgsmål om at  skifte 
mindset for at kunne  følge 

paradigmeskiftet .
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En kort guidE til bogEn

Historien: Det startede med en chip
I kapitel 2 får du en hurtig historielektion – og forklaringen på, hvad 

der foregår i dag. Hvordan den digitale revolution har skabt en helt 

ny form for økonomi, hvor stordriftsfordele og data er de afgørende 

parametre. Hvad er de nye spilleregler, og hvad er dine muligheder?

Medier: Al magt til platformene 
I kapitel 3 hører du om en af historiens konsekvenser – de nye medier. 

Digital markedsføring er i dag både en uigennemsigtig og forsimplet 

affære. Det er svært for annoncører at få overblik over effekten af 

deres annoncekroner. Samtidig domineres markedet af to amerikanske 

giganter, Facebook og Google. Et portræt af medieverdenen, som 

den arter sig i dag, om behovet for transparens og dine muligheder 

for at agere i den som forbruger, virksomhed eller annoncør. 

Nye spilleregler for annoncører og bureauer 
I kapitel 4 kigger vi nærmere på konsekvenser for annoncører. De 

står i dag over for en radikalt anderledes annonceøkonomi end for 

blot 10 år siden. Hvad har ændret sig, og hvad skal annoncørerne i 

dag gøre for at holde trit? Og hvad skal bureauerne lave? Den tekno-

logiske udvikling har ændret branchen på et grundlæggende niveau, 

og vi er langt fra færdige med at forandre. 

Fysisk + digitalt: Butikker i forandring 
Kapitel 5 handler om butikkerne. Hvordan skal den digitale forret-

ning etableres, og hvordan skal den spille sammen med den fysiske 

butik? Eller skal den? Mange virksomheder kæmper med den gordi-

ske knude i en digital tid, og vi kan allerede nu afsløre, at der ikke 

findes nogen universalløsning. Men vi kan fortælle dig, hvordan du 

kommer i gang, opnår resultater og bliver klogere. 
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Forbrugere: Følg med eller fald væk 
Kapitel 6 introducerer dig til den størrelse, der i realiteten driver hele 

udviklingen – forbrugerne. Den digitale forbruger er et helt andet 

væsen end forbrugeren i de gamle fysiske dage, og vi tegner et por-

træt. 

Ledelse i en ny tid 
Kapitel 7 fokuserer på, hvad hele denne udvikling betyder for ledelse 

i det 21. århundrede. Hvorfor er det fundamentalt anderledes? Hvad 

er organisationen og lederen oppe imod? Mød lederens nye virkelig-

hed, der bevæger sig stadig længere væk fra industrialderens para-

digmer over i en ny digital virkelighed, hvor de menneskelige res-

sourcer indtager en ny rolle i organisationen. 

Menneske før leder
Kapitel 8 præsenterer vores bud på en ledelsesmodel til den digitale 

tidsalder: "A Professional With a Human Face". Hvor mennesket er i 

centrum. Ikke kun på papiret, men i hverdagen. Lederen kan ikke 

længere forlade sig på top-down-strukturer og rå magt, men skal 

overbevise som menneskelig ledestjerne. Det kræver menneskelig 

forandring og kontroltab, og det er noget af det sværeste – men også 

mest spændende – ved den tid, vi lever i.
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