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Dansk resumé 
 

Den akademiske interesse for innovation af forretningsmodeller er steget markant i det seneste årti. 

Årsagen til interessen skyldes, at innovation af forretningsmodellen forbedrer virksomhedernes 

resultater. Når en virksomhed går fra deres nuværende forretningsmodel til en ny, er der tale om en 

forretningsmodels-fornyelses-proces. På engelsk hedder det en ”business model innovation 

process”. Flere gennemgange af den akademiske litteratur peger på, at en bedre forståelse af den 

proces virksomheder går igennem på rejsen fra en forretningsmodel til en anden, er et område, som 

kræver mere forskning. Ambitionen med denne afhandling er at bidrage til forskningen indenfor det 

område, som på engelske kaldes ”business model innovation process”. 

 

Det empiriske undersøgelsesområde for afhandlingen er tre grupper af aktører indenfor salg af 

medie og reklame: medievirksomheder i form af Tv-stationer, bureauer i form af mediebureauer og 

annoncører i form af virksomheder, som annoncerer. De undersøgte aktører kan karakteriseres som 

etablerede og tilhørende mediebranchen. En branche hvor salg af reklamer er en grundlæggende 

indtægtskilde, og hvor innovationer, som følge af internettets indtog siden midten af 90’erne, har 

skabt markante forandringer af forretningsmodellerne. Afhandlingen er artikel-baseret med tre 

særskilte studier af annoncører, mediebureauer og tv-stationer. De tre studier er metodisk 

komplementære, idet de giver et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv på processen. Endvidere 

anvendes en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, idet der gennemføres et case-studie 

med flere aktører, en tilpasset Delphi-metode samt en spørgeskemaundersøgelse. Respondenterne i 

studierne er karakteriseret ved i overvejende grad at være baseret i Danmark, men med et regionalt 

ansvar eller perspektiv. 

 

I studiet af mediebureauerne udvikles en proces model, som beskriver, hvordan bureauerne har 

forandret deres forretningsmodel over et årti. Tre separate faser i processen identificeres: 

Forretningsmodel-fornyelses-opmærksomhed, forretningsmodel-udvikling, forretningsmodel-
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udnyttelse. Undersøgelsen finder frem til, at de forskellige komponenter i en forretningsmodel er et 

fokusområde for fornyelsen i hver af de tre faser i processen. 

 

Studiet af Tv-stationerne viser, at programmatisk reklame er en ny teknologi, som har potentialet til 

at disrupte og transformere forretningsmodellen for Tv-stationer. 13 forskellige implikationer 

identificeres. På kort sigt er implikationerne forandringer af Tv-stationernes værditilbud samt de 

vigtigste partnere. Fremfor at kigge bagud dokumenterer studiet, hvordan Delphi-metoden, 

kombineret med en indholdsanalyse, kan anvendes til at vurdere og forudsige konsekvenserne ved 

en potentiel disruptiv teknologi. 

 

I studiet af annoncørerne identificeres 13 forskellige marketing udfordringer. Størstedelen af 

udfordringerne er interne og relateret til manglende kompetencer samt organisationsstruktur. 

Undersøgelsen finder frem til, at teknologibaserede aktører som digitale bureauer samt Google og 

Facebook er de vigtigste forretningspartnere for annoncørerne i deres værdiskabelse. 

 

Udover bidragene fra de tre studier bidrager afhandlingen med yderligere indsigter indenfor fem 

områder: (1) definition af en forretningsmodels-fornyelses-process (2) fornyelse af 

forretningsmodellen som en proces i tre faser, (3) sammenhængen mellem forretningsmodel-

fornyelses-processen og elementerne i forretningsmodellen, (4) sammenhængen mellem 

forretningsmodel-fornyelses-processen og typer af forretningsmodel-fornyelse samt (5) nye 

teknologiske muligheder som den primære driver af forretningsmodel fornyelse. 

 

En praktisk implikation fra denne afhandling er et studie om fremtidens forretningsmodeller for 

danske bureauer. Studiet kombinerer den akademiske litteratur med holdninger fra bureau eksperter. 

Indenfor et mindre empirisk felt er studiet et eksempel på, hvordan det er muligt for forskere at 

skabe praktisk relevans og værdi med begrænsede ressourcer.  


