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 Content marketing bliver med 
jævne mellemrum forsøgt re-
duceret til et buzzword og en 
hype, der har toppet og om føje 
tid forsvinder. 

Det er ikke rigtigt. I hvert 
fald ikke, hvis man kigger på, hvad der reelt 
foregår i de danske virksomheder, for her bliver 
der investeret kraftigt i det gode, engagerende 
indhold, viser den undersøgelse, du netop sid-
der med i hånden eller på skærmen. 

Ikke færre end 79 pct. af de 341 virksom-
heder, der har deltaget undersøgelsen, bruger 
content marketing som en større eller mindre 
del af deres marketingmix. Samtidig produ-
cerer 73 pct. af virksomhederne mere indhold 
i dag, end de gjorde for 12 måneder siden, og 
de virksomheder, der laver content marketing, 
bruger i alt 31 pct. af deres marketingbudget på 
disciplinen. Sidste år tog content “blot” 26 pct. 
af marketingbudgetterne.

En skarpere definition
Sidste år svarede 86 pct., at de lavede content 
marketing, men i år har vi valgt at indsnævre 
definitionen på content marketing til at være:

“... en strategisk marketing-tilgang, der er 
fokuseret på konsistent at skabe og distribuere 
værdifuldt og relevant indhold for at tiltrække 
og fastholde en klart defineret målgruppe – og 
i sidste ende få målgruppen til at udføre en pro-
fitskabende handling”.

På den måde fik vi ryddet ud i de virksom-
heder, der efter vores mening havde en gal op-
fattelse af, hvad content marketing egentlig er. 
Samtidig gør det os i stand til at sammenligne 
de danske tal med lignende undersøgelser, der 
er foretaget i USA, UK og Australien af vores 
amerikanske samarbejdspartner Content Mar-
keting Institute, der indførte den samme defini-
tion i deres 2015-udgaver. Her kan vi i øvrigt se, 
at Danmark stadig halter lidt bagefter udlandet, 
idet 85 pct. af de engelske virksomheder bruger 
content, mens tallet er hele 89 pct. i Australien.

Vi halter på strategien
En anden af de ting, som de danske virk-
somheder halter efter med, er brugen af do-
kumenterede strategier. Det vil sige en ned-
skrevet content marketing-strategi, der klart 
beskriver, hvordan man har tænkt sig, at ind-
satsen skal støtte forretningen. Kun 19 pct. af 
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Dansk Content marketing anno 2015
Content marketing vinder 
terræn og æder nu næsten 

hver tredje marketingkrone. 
Men det kniber med strategi 

og effektmålinger i de 
danske virksomheder. 
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de danske virksomheder gør sig den ulejlighed, 
mens tallet er 37 pct. i Australien, 36 pct. i UK 
og 31 pct. i USA.  

Det kan undre, at de danske virksomheder 
er så tilbageholdende med at lave en dokumen-
teret strategi. En væsentlig del af forklaringen 
er formentlig, at der ikke er mange herhjem-
me, der har reel erfaring med at udvikle con-
tent-strategier, mens der er årelang tradition 
for at lave strategier for mere traditionelle for-
mer for marketing. Hos vores engelsktalende 
kolleger er content-markedet noget mere mo-
dent, og de har arbejdet systematisk med con-
tent-strategier i flere år, end vi har i Danmark.

Ineffektiv content marketing uden strategi
Der findes content-folk, der hylder en tilgang, 
hvor man bare går i gang og lærer hen ad ve-
jen. Det kan have sine fordele, og nogle gange 
er det perfekte jo det godes værste fjende. Det 
kan selvfølgelig virke, men når det kommer til 
content marketing, har det store konsekvenser. 
Ifølge undersøgelsen fordobler man således sin 
chance for succes, hvis man tager sig tid til at 
lave en strategi. 81 pct. af de virksomheder, der 
har en dokumenteret strategi, oplever, at deres 
content marketing er effektiv eller meget ef-
fektiv, mens det kun gælder 42 pct. at dem, der 
ikke har lavet en strategi.

I dette års udgave har vi for første gang 
spurgt til, om virksomhederne havde en stra-

tegi, som bare ikke var dokumenteret. Det har 
hele 52 pct. Det er selvfølgelig bedre end ingen-
ting, men der er kun 65 pct. af dem, der oplever 
succes med content marketing. Det er flere end 
hos dem, der slet ikke har nogen strategi. Men 
tog man skridtet fuldt ud og lavede en færdig, 
dokumenteret strategi, ville man ifølge vores 
undersøgelse alt andet lige øge chancerne for 
succes med 25 pct.

Når vi kigger på, hvor rigidt de danske virk-
somheder følger op på strategien, er der lidt 
samme afslappede tilgang som til det med at få 
nedskrevet strategien. Kun 18 pct. følger deres 
strategi “meget tæt”, mens 44 pct. af englæn-
derne og 40 pct. af australierne gør det. 

11 pct. af danskerne bruger slet ikke strate-
gien løbende, mens 69 pct. følger den nogen-
lunde tæt. 

Det skal skabe leads
Som i de foregående år er virksomhedernes 
primære formål med content marketing at øge 
brand awareness, hvilket gælder 81 pct. Det er 
det samme billede, vi har set i de seneste tre 
år, men i takt med at flere og flere begynder 
at producere mere og mere indhold, så vil det 
formentlig kræve meget mere at opnå brand 
awareness. 

Kundemagasiner er et meget godt eksempel 
på denne udvikling. Hvor det skabte opmærk-
somhed at udgive et gratis magasin for 10-15 
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„Det kan undre, at de 
danske virksomheder er så 

tilbageholdende med at lave 
en dokumenteret strategi.“
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år siden, vrimler det i dag med dem i et så stort om-
fang, at ingen hæver et øjenbryn, når et nyt kunde-
magasin rammer gaden. Og hvis man ovenikøbet vil 
have nogen til at læse dem, så stiller det virkelig høje 
krav til kvaliteten.

På andenpladsen kommer med 76 pct. en mere 
kontant målsætning i form af leadgenerering, som i 
sidste års undersøgelse var helt nede på femteplad-
sen. I UK er målsætningen om at skabe leads kom-
met helt op på førstepladsen med 85 pct., og det er 
måske et fingerpeg om, at nu har fascinationen af 
content marketing lagt sig, og der skal til at leveres 
på de mere hårde, forretningskritiske mål.

Tør du måle din content marketing?
Hvis vi kigger på, hvordan virksomhederne måler 
effekten, så er trafik til hjemmeside fortsat på en 
solid førsteplads, mens antallet af følgere på sociale 
medier og nyhedsbreve er på andenpladsen. De kan 
begge være vigtige KPI’ere, men man skal samtidig 
være opmærksom på, at de i sig selv er værdiløse. 
Hvis dine følgere ikke køber noget, så er det jo lige 
meget, om du har en enkelt eller en million.

I branchen er der en del snak om, at det er svært 
at måle effekt eller ROI på content marketing. I 
virkeligheden er det imidlertid ofte bare en dårlig 
undskyldning, der minder lidt om, at “halvdelen af 
reklamerne er uden effekt, vi ved bare ikke hvilke, 
så vi må hellere hælde nogle flere kroner i hullet”. 
Det er ikke nødvendigvis let at måle ROI på content 
marketing, men det er afgørende vigtigt, hvis man 

vil kunne forsvare sin investering i disciplinen.
Der er også mange, som har fået øjnene op for de 

lidt mere forretningsnære KPI’ere. 31 pct. angiver 
således “Kvaliteten af leads” som et succesparame-
ter, og for bare ét år siden var det tal kun 20 pct. Det 
er bestemt positivt, men det er til gengæld bekym-
rende, at kun 20 pct. af de adspurgte virksomheder 
mener, at de er gode til at måle ROI. Hvis man har 
en nedskrevet strategi, så er tallet dobbelt så højt, 
hvilket igen taler for at gøre sit strategiarbejde or-
dentligt.

Alt dette (og en hel del mere) kan du læse meget 
mere om på de følgende sider. Sidst i rapporten har 
vi forsøgt at tegne et portræt af de virksomheder, 
der har størst succes med content marketing, ved at 
sammenligne deres tal – dels med gennemsnittet og 
dels med mindre succesfulde virksomheder. På sam-
me måde har vi lavet en tabel, der viser konsekven-
serne af at mangle en dokumenteret strategi.

God læselyst.

Jesper Laursen
CEO, Brand Movers
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„Kun 20 pct. af de 
adspurgte virksomheder 

mener, at de er gode til 
at måle ROI“
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Bliv gratis abonnent på 
magasin om content marketing
Vi har lavet Content Marketing Magazine til 
dig, der vil vide, hvordan du kan bruge indhold 
til at skabe resultater for din virksomhed.

Med Content Marketing  
Magazine får du:

zz  Et lækkert layoutet magasin på tryk 
sendt direkte til din postkasse

zz  Interviews med content marke-
ting-stjerner fra ind- og udland

zz  Brugervenlige guides, der hjælper dig 
med at omsætte teori til praksis

zz  Analyser og cases, der gør dig i stand 
til at lægge en bedre content-strategi 
og opnå dine målsætninger 

Tilmeld dig nu på:
www.brandmovers.dk/magasin

#CMDK15    Content Marketing i Danmark 2015 

http://www.brandmovers.dk/magasin
http://pages.brandmovers.dk/content-marketing-i-danmark-2015


#CMDK15    Content Marketing i Danmark 2015 

  6  |  43   

Brug af content marketing  
og overordnet effektivitet
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Procentdel af respondenter, der bruger content marketing

Ja Nej Ved ikke

Procentdel af respondenter, der bruger content marketing

Ja Nej Ved ikke

Er content marketing 
en del af jeres samlede 
marketing-aktiviteter?
79 pct. bruger content marketing.

Andelen af deltagende virksomheder, 
som bruger content marketing, er 
siden 2014 faldet med 7 procentpoint 
til 79 pct. 

Faldet skyldes formentlig, at vi i 
2015-udgaven af denne undersøgelse 
har valgt klart at definere, hvad vi 
mener med content marketing:

“En strategisk marketing-tilgang, der 
er fokuseret på konsistent at skabe 
og distribuere værdifuldt og relevant 
indhold for at tiltrække og fastholde en 
klart defineret målgruppe – og i sidste 
ende få målgruppen til at udføre en 
profitskabende handling”. 

Sammenligner man med udlandet, 
er vi i Danmark pænt med, men som 
i både 2013 og 2014 er content 
marketing stadig mindre udbredt end 
i både USA (82 pct.), Australien (89 
pct.) og UK (85 pct.).

Procentdel af respondenter, 
der bruger content marketing

BRUG OG OVERORDNET EFFEK TIVITET
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Målinger af succes med content marketing
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Hvordan virksomhederne angiver effektiviteten af deres content marketing

Hvor effektiv vil du 
vurdere jeres content 
marketing-indsats til at 
være?
61 pct. har effektiv content 
marketing.

Gruppen af virksomheder, der angiver 
deres content marketing til at være 
effektiv eller meget effektiv, er vokset fra 
57 pct. i 2014 til 61 pct. i år.
Dog er gruppen med ineffektiv eller 
meget ineffektiv content marketing også 
vokset fra 5 pct. i 2014 til 10 pct. i 2015.

Det hjælper på effektiviteten at have 
en dokumenteret strategi for content 
marketing. 

Således har 81 pct. af dem, der har en 
nedskrevet strategi, effektiv eller meget 
effektiv content marketing. 
Tallet er 65 pct. for dem, som godt 
nok har en strategi, men som ikke 
har dokumenteret den og 42 pct. for 
dem, der slet ikke har nogen strategi.
marketing stadig mindre udbredt end i 
både USA (82 pct.), Australien (89 pct.) 
og UK (85 pct.).

Hvordan virksomhederne 
angiver effektiviteten af deres 
content marketing

BRUG OG OVERORDNET EFFEK TIVITET
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Målinger af succes med content marketing
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Strategi og organisation
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Andelen af danske virksomheder, der har en content marketing-strategi

Har din virksomhed 
en content marketing-
strategi?
71 pct. har en strategi for content 
marketing – men kun 19 pct. har 
skrevet den ned.

Hvad angår strategi er danske 
virksomheder noget bag udlandet. 
Således har 36 pct. af 
virksomhederne i UK en 
dokumenteret strategi for content 
marketing, mens det gælder 37 pct. i 
Australien og 31 pct. i USA.

I 2014 angav hele 65 pct. af de 
danske virksomheder, at de ikke 
havde en strategi for content 
marketing. Derfor valgte vi i år at 
spørge ind til, om de mon havde en 
strategi, der blot ikke var nedskrevet.

Noget tyder på det. Andelen af 
danske virksomheder, der laver 
content marketing uden at have en 
strategi, er nemlig faldet med hele 
38 procentpoint til 27 pct.

Andelen virksomheder, der har 
en content marketing-strategi

STR ATEGI OG ORGANISATION
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Målinger af succes med content marketing
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Ved ikke

Vi bruger slet ikke strategien

Nogenlunde tæt

Meget tæt

Andelen af virksomheder, der har dedikerede medarbejdere til content marketing

Hvor tæt følger  
I strategien?
87 pct. følger strategien.

18 pct. følger strategien 
meget tæt. Og det hjælper på 
effektiviteten.

94 pct. af de virksomheder, 
der angiver deres content 
marketing til at være meget 
effektiv, har en strategi 
og følger den tæt eller 
nogenlunde tæt.

Danske virksomheder følger 
således deres strategi tæt i 
mindre grad end i både UK (44 
pct.), USA B2B (42 pct.), USA 
B2C (34 pct.) og Australien 
(40 pct.).

Andelen af virksomheder, 
der følger strategien
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Målinger af succes med content marketing

STR ATEGI OG ORGANISATION
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Ved ikke

Nej

Nej, men vi planlægger at få en

Ja, den fungerer på tværs af afdelinger

Ja, og den fungerer som sin egen afdeling

Andelen af virksomheder, der har dedikerede medarbejdere til content marketing

Har din virksomhed 
en dedikeret content 
marketing-gruppe af 
medarbejdere?
41 pct. har en dedikeret 
gruppe, der arbejder med 
content marketing – enten 
i en selvstændig afdeling 
eller på tværs af forskellige 
afdelinger i virksomheden.

Virksomheder med effektiv eller 
meget effektiv content marketing 
(53 pct.) er mere tilbøjelige til 
at have en dedikeret content 
marketing-gruppe sammenlignet 
med gennemsnittet på 41 pct.

Danmark er her foran Australien, 
hvor kun 39 pct. har en 
dedikeret content marketing-
gruppe, mens tallet er 45 pct. for 
UK, 47 pct. for USA B2B og 45 
pct. for USA B2C.

Andelen af virksomheder, der 
har dedikerede medarbejdere 
til content marketing
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Målinger af succes med content marketing

STR ATEGI OG ORGANISATION
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Social media

Ingen ansvarlig

Anden

PR og kommunikation

Ejer eller topledelse

Marketing

Hvor det overordnede ansvar for content marketing er placeret i virksomheden

Hvem i din 
virksomhed har 
det overordnede 
ansvar for content 
marketing?
48 pct. placerer ansvaret 
for content marketing i 
marketingafdelingen.

Jo større en dansk virksomhed 
er, jo større sandsynlighed 
er der for, at ansvaret for 
content marketing-indsatsen er 
placeret i marketingafdelingen.

Således placerer 68 pct. 
af virksomheder med over 
250 ansatte ansvaret i 
marketingafdelingen, og kun 9 
pct. placerer det hos ejer eller 
topledelse.

Hvor det overordnede ansvar 
for content marketing er 
placeret i virksomheden
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Målinger af succes med content marketing

STR ATEGI OG ORGANISATION
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Målsætninger og måling
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Kundeevangelister

Lead nurturing

Op-, kryds- eller mersalg

Salg

Engagement

Kundeloyalitet eller livstidsværdi

Leadgenerering

Brand awareness

Målsætninger for danske virksomheder, der laver content marketing

Hvor vigtigt er hvert 
af de følgende mål for 
jeres content marke-
ting-indsats?
81 pct. mener, at brand awareness 
er vigtigt.

Note: De viste tal repræsenterer 
andelen af virksomheder, der har 
svaret 4 eller 5 på en skala fra 1-5, 
hvor 5 er “meget vigtigt” og 1 er 
“overhovedet ikke vigtigt”.

Ligesom i 2014 er øget brand 
awareness det vigtigste mål med 
content marketing for danske 
virksomheder. I 2014 svarede 24 pct., 
at brand awareness var det vigtigste 
mål med content marketing.

Tallene ser nogenlunde ens ud i 
Danmark, UK og USA. Dog skiller UK 
sig ud ved at sætte lead nurturing 
på dagsordenen, hvor 85 pct. af 
virksomheden angiver det som et 
vigtigt eller meget vigtigt mål med 
content marketing.

Målsætninger for danske 
virksomheder, der laver content 
marketing
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Målinger af succes med content marketing

MÅLSÆTNINGER OG MÅLING
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Besparelser på marketingbudgettet

Antal inbound links

Kvalitet af leads

Tid brugt på hjemmeside

Kvalitativ feedback fra kunder

SEO-ranking

Mængden af leads

Salg

Størrelse på konverteringsrate

Antal følgere på SoMe eller nyhedsbreve

Mængde trafik til hjemmeside

Målinger af succes med content marketing

Hvilke mål bruger din 
virksomhed for at måle 
succesen af jeres con-
tent marketing?
79 pct. bruger mængden af trafik 
på hjemmeside som mål for 
succes med content marketing.

Ligesom i 2013 og 2014 er 
mængden af trafik på virksomhedens 
hjemmeside det mest almindelige mål 
for succes med content marketing.

Danske virksomheder har i høj 
grad fået øjnene op for leads som 
mål for succes. Procentdelen af 
virksomheder, der måler deres succes 
med content marketing på kvaliteten 
af leads, er siden 2014 steget med 
11 procentpoint fra 20 pct. til 31 pct. 
Samtidig er andelen, der måler på 
mængden af leads, steget med hele 
17 procentpoint fra 22 pct. til 39 pct.

I både USA, UK og Australien er 
mængden af trafik på hjemmesiden 
det vigtigste mål for succes.

Målinger af succes med 
content marketing
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Målinger af succes med content marketing

MÅLSÆTNINGER OG MÅLING
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Vi måler ikke ROI

Overhovedet ikke gode

Ikke ret gode

Neutral

Rimelig gode

Meget gode

Målinger af ROI på content marketing

Hvor gode er I i din 
virksomhed til at måle 
ROI på jeres content 
marketing-indsats?
20 pct. er gode til at måle ROI.

Kun hver femte af de deltagende 
virksomheder er gode til at måle 
ROI på deres content marketing-
indsats, mens 43 pct. ikke er ret 
gode eller overhovedet ikke måler 
ROI.

Danmark ligger på linje med 
Australien (20 pct.), USA B2C (23 
pct.) og USA B2B (21 pct.), mens 
man i UK (28 pct.) generelt er bedre 
til at måle ROI.

Det hjælper imidlertid at have 
en dokumenteret strategi for sin 
content marketing-indsats. Således 
er 42 pct. af danske virksomheder 
med en nedskrevet strategi meget 
eller rimelig gode til at måle ROI, 
mens kun 21 pct. ikke er ret gode 
eller slet ikke måler ROI.

Målinger af ROI på 
content marketing
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Målinger af succes med content marketing

MÅLSÆTNINGER OG MÅLING
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Produktion og distribution
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Ved ikke
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Ændring i mængden af produceret indhold siden sidste år

Producerer din 
virksomhed mere 
content i år, end I 
gjorde sidste år?
I 2015 producerer 73 pct. 
mere content, end de gjorde 
i 2014.

Som det også var tilfældet 
i 2014, producerer danske 
virksomheder stadig mere 
content.
Tallet er på linje med Australien 
(74 pct.), UK (78 pct.) og USA 
(70 pct.).

Danske virksomheder, 
der angiver deres content 
marketing som effektiv eller 
meget effektiv, er en lille smule 
mere tilbøjelige til at producere 
mere content (75 pct.), end de 
mindre effektive er.

Ændring i mængden af 
produceret indhold siden 2014
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Antal forskellige målgrupper, der markedsføres til

Hvor mange forskellige 
målgrupper henvender 
din virksomhed sig til 
med separate content 
marketing-strategier?
89 pct. arbejder med flere 
forskellige målgrupper.

For virksomheder både med og uden 
effektiv content marketing gælder det, 
at 89 pct. arbejder med mere end én 
målgruppe. 

Der er en tydelig sammenhæng 
mellem størrelsen på virksomheden og 
antallet af målgrupper, der arbejdes 
med. 20 pct. af mikrovirksomhederne 
(mindre end 10 ansatte) arbejder kun 
med en enkelt målgruppe, hvor tallet 
for store virksomheder (mere end 250 
ansatte) kun er 3 pct.

Omvendt arbejder 23 pct. af de store 
virksomheder med mere end 10 
målgrupper, mens det kun gælder 1 
pct. af mikrovirksomhederne.

Antal forskellige målgrupper, 
der markedsføres til
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Undersøgelser

Printmagasiner

Case-studier

Blogs

Events (ikke online)

Videoer

Billeder eller illustrationer

Artikler på virksomhedens egen hjemmeside

Digitale nyhedsbreve

Indhold på sociale medier (ikke blogs)

Formater, der bruges til content marketing

Hvilke formater bruger I 
i jeres content marketing?
83 pct. bruger indhold på sociale 
medier.

Tallet ligger en smule under UK (89 pct.), 
USA (93 pct.) og Australien (86 pct.).

Formaterne med størst fremgang er 
infografikker (+12 procentpoint), billeder 
eller illustrationer (+11 procentpoint) og 
blogs (+10 procentpoint).

Formaterne med størst tilbagegang videoer 
(-7 procentpoint), mobilapplikationer 
(-5 procentpoint) og årlige rapporter (-5 
procentpoint).

Note: Færre end 25 pct. af de deltagende 
virksomheder bruger slides (24 pct.), 
infografikker (22 pct.), digitale magasiner 
(22 pct.), artikler på andre virksomheders 
hjemmesider (22 pct.), mobilapplikationer (21 
pct.), mikrosites (15 pct.), e-bøger (13 pct.), 
årlige rapporter (13 pct.), webinarer og webcasts 
(13 pct.), trykte nyhedsbreve (9 pct.), brandede 
værktøjer (8 pct.), hvidbøger (8 pct.), bøger (6 
pct.), spil eller gamification-teknikker (5 pct.), 
virtuelle konferencer (4 pct.), podcasts (3 pct.) 
og licenseret eller syndikeret indhold (3 pct.).

Formater, der bruges 
til content marketing
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Indhold på sociale medier (ikke blogs)

Digitale nyhedsbreve

Formaternes effektivitet

Hvor effektive vil du bedømme 
de enkelte formater til at være ift. 
de mål, I har med aktiviteten?
Digitale nyhedsbreve er det mest effektive 
format.

Note: Procentdelene angiver andelen af 
virksomheder, der har angivet et format som effektivt 
eller meget effektivt.

Som noget nyt topper digitale nyhedsbreve listen 
over effektive formater til content marketing og 
erstatter video, der lå nummer ét i 2014.

Ser man isoleret på virksomhederne med meget 
effektiv content marketing, er tallene imidlertid en 
smule anderledes, da indhold på sociale medier, 
artikler på virksomhedens egen hjemmeside og 
billeder og illustrationer alle bliver vurderet til at være 
effektive af 89 pct.

Sammenlignet med udlandet, er det interessant, 
at events (ikke online) bliver vurderet til at være det 
mest eller næstmest effektive format i både UK, USA 
og Australien, mens det i Danmark ligger helt nede 
på en sjetteplads.

Færre end 42 pct. angav følgende formater som 
effektive: digitale magasiner (41 pct.), webinarer 
og webcasts (39 pct.), printmagasiner (39 pct.), 
mikrosites (36 pct.), mobilapplikationer (35 pct.), 
slides (34 pct.), brandede værktøjer (30 pct.), 
e-bøger (25 pct.), trykte nyhedsbreve (24 pct.), 
bøger (22 pct.), årlige rapporter (20 pct.), hvidbøger 
(20 pct.), podcasts (19 pct.), spil eller gamification-
teknikker (17 pct.), virtuelle konferencer (13 pct.), 
licenseret eller syndikeret indhold (8 pct.).

Formaternes effektivitet
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Sociale mediers effektivitet

Hvilke sociale medier 
bruger I til at distribuere 
indhold?
Facebook og LinkedIn er de mest 
brugte sociale medier.

Både Facebook og LinkedIn anvendes af 
hver femte virksomhed til at distribuere 
content.

Sammenlignet med 2014 er andelen, der 
bruger Facebook, næsten uændret (81 
pct. i 2014), mens andelen, der bruger 
LinkedIn, er vokset fra 64 pct. til 80 pct.

Af andre højdespringere bør nævnes 
Twitter (vokset med 12 procentpoint), 
Google+ (vokset med 11 procentpoint) og 
Instagram (vokset med 8 procentpoint). 

YouTube (faldet med 2 procentpoint) er 
det eneste af de sociale medier, der bliver 
brugt mindre i 2015 end i 2014.
Sammenlignet med udlandet er den mest 
bemærkelsesværdige forskel, at Twiitter 
bliver brugt meget mindre i Danmark end 
i både USA, UK og Australien, hvor det 
sociale medie bliver brugt af mindst 79 
pct. af virksomhederne.

Note: Færre end 4 pct. af de danske 
virksomheder bruger Flickr (3 pct.), Tumblr 
(2pct.), StumpleUpon (1 pct.), Foursquare 
(1 pct.), Quora (1 pct.) og Vine (1 pct.).

Distribution af content 
via sociale medier
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Sociale mediers effektivitet

Hvor effektive vil du be-
dømme de enkelte sociale 
medier til at være ift. de 
mål, I har med aktiviteten?
LinkedIn er det mest effektive sociale 
medie.

Som i 2014 er LinkedIn, Facebook og 
YouTube vurderet som de mest effektive 
sociale kanaler.

I 2014 blev de tre netværks effektivitet 
vurderet næsten ens (Facebook med 71 pct., 
YouTube med 71 pct. og LinkedIn med 67 
pct.), mens der er noget større spredning i år. 
Desuden har LinkedIn erobret førstepladsen 
og lagt god afstand til Facebook med 5 
procentpoint.

Se man på udlandet, indtager LinkedIn, 
Twitter og YouTube de tre første pladser i 
både UK, Australien og USA B2C, mens 
Facebook kun når i top 3 i USA B2B. 
Bemærkelsesværdigt er det desuden, at 
kun 29 pct. af virksomhederne i UK vurderer 
Facebook til at være en effektiv social platform 
for content marketing.

Note: Mindre end 6 pct. af de danske 
virksomheder mener, at StumpleUpon (4 pct.), 
Vine (3 pct.), Quora (2 pct.), Foursquare (2 
pct.) og Tumblr (2 pct.) er effektive sociale 
medier til distribution af content

Sociale mediers effektivitet
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Så ofte publicerer virksomheder

Hvor ofte publicerer 
din virksomhed nyt 
indhold som en del 
af content marketing-
indsatsen?
52 pct. publicerer flere gange 
om ugen eller dagligt.

De fleste virksomheder publicerer 
nyt content flere gange om ugen, 
mens knap hver femte publicerer 
dagligt.

Virksomheder med effektiv eller 
meget effektiv content marketing 
har en lille tendens til oftere 
at publicere dagligt eller flere 
gange om ugen (56 pct.) end 
gennemsnittet (52 pct.).

Danmark ligger foran udlandet, 
hvor færre publicerer dagligt eller 
flere gange om ugen i UK (42 pct.), 
Australien (49 pct.), USA B2B (42 
pct.) og USA B2C (48 pct.).

Så ofte publicerer 
virksomheder
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Content discovery-værktøjer

Native advertising

Traditionelle bannerannoncer

Annoncer på sociale medier

Print eller anden offline promovering

Search Engine Marketing (SEM)

Sponsorerede opdateringer på SoME

Sociale mediers effektivitet

Hvilke af følgende 
betalte kanaler bruger 
I til at promovere 
eller distribuere jeres 
content?
52 pct. bruger sponsorerede 
opdateringer på sociale medier.

I gennemsnit bruger de danske 
virksomheder tre forskellige 
betalte kanaler til distribution og 
promovering af content.

Sammenlignet med udlandet, er det 
på linje med UK, men lidt mindre 
end Australien (4) og USA (4).

Brugen af betalte kanaler til 
distribution og promovering 
af content
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Content discovery-værktøjer

Native advertising

Traditionelle bannerannoncer

Print eller anden offline promovering

Annoncer på sociale medier

Sponsorerede opdateringer på SoMe

Search Engine Marketing (SEM)

Sociale mediers effektivitet

Hvor effektive vil du 
bedømme de betalte 
kanaler til promovering 
og distribution til at 
være ift. de mål, I har 
med aktiviteten?
Search Engine Marketing (SEM) 
er den mest effektive kanal.

Note: Procentdelene angiver 
respondenter, der har angivet en kanal 
som effektiv eller meget effektiv.

Ser man på forskellen mellem, hvor 
mange der bruger en betalt kanal, og 
hvor mange der finder kanalen effektiv, 
springer to kanaler i øjnene, idet 42 
pct. bruger print eller anden offline 
promovering, mens kun 33 pct. finder 
denne kanal effektiv, og 32 pct. bruger 
traditionelle bannerannoncer, mens 
kun 21 pct. finder denne kanal effektiv.

Når man sammenligner med udlandet, 
er den mest iøjnefaldende forskel, at 
næsten ingen danske virksomheder 
bruger content discovery-værktøjer 
til at promovere deres indhold, mens 
denne kanal er meget mere udbredt i 
udlandet.

Effektiviteten af betalte kanaler 
til distribution og promovering 
af content
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Produktion af tekst
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Produktion af video

Vi outsourcer slet ikke

Virksomhedernes outsourcing af content marketing

Hvilken del af 
content marketing 
outsourcer din 
virksomhed?
De fleste virksomheder 
outsourcer slet ikke content 
marketing.

38 pct. af virksomhederne laver 
deres content marketing helt selv, 
mens andre 38 pct. outsourcer 
produktion af video, og 34 pct.  
outsourcer grafisk design.

I 2015 outsourcer kun 13 pct. 
af virksomhederne produktion af 
tekst, hvor tallet i 2014 var 30 
pct.

Virksomhedernes outsourcing 
af content marketing
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Andelen af marketing-budgettet virksomhederne bruger på content marketing

Cirka hvor stor en andel 
i pct. af det samlede 
marketingbudget 
bruges til content 
marketing?
Virksomhederne bruger i 
gennemsnit 32 pct. af deres 
marketingbudget på content 
marketing.

Der er en sammenhæng mellem 
størrelsen på content marketing-
budgettet og effektiviteten. Således 
angiver virksomheder med effektiv 
eller meget effektiv content marketing, 
at de i gennemsnit bruger 35 pct. af 
deres marketingbudget på content 
marketing.

Ser man på udlandet, ligger Danmark 
i top og bruger således en noget 
større andel af marketingbudgettet 
på content marketing, end man gør i 
både UK (26 pct.), Australien (27 pct.), 
USA B2B (28 pct.) og USA B2C (25 
pct).

Andel af marketingbudgettet, 
virksomhederne bruger på 
content marketing
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Ved ikke
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Samme andel

Større andel

Noget større andel

Den fremtidige andel af virksomhedernes totale til content marketing

Hvor stor en andel af 
marketingbudgettet 
skal bruges på content 
marketing i de næste 12 
måneder, sammenlignet 
med de forgangne 12 
måneder?
50 pct. allokerer en større andel 
af det samlede budget til content 
marketing de næste 12 måneder.

I 2014 angav 44 pct., at de ville 
øge den andel af det samlede 
marketingbudget, der går til content 
marketing, mens tallet i 2015 altså er 
vokset til 50 pct.

Samtidig planlægger kun 3 pct. af 
virksomhederne at bruge en mindre 
andel på content marketing.

Sammenligner man med udlandet, 
planlægger lidt færre at øge andelen af 
budgettet i Danmark end i Australien 
(63 pct.), UK (64 pct.), USA B2B (55 
pct.) og USA B2C (59 pct.).

Fremtidig andel af 
marketingbudget til content 
marketing
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Manglende buy-in fra ledelse

At rekruttere kvalificerede medarbejdere

Manglende integration til øvrige marketing-aktiviteter

Implementering eller udnyttelse af software

Manglende viden, træning og ressourcer

Manglende budget

At få medarbejdere uden for marketing-afdelingen til at bidrage

At producere varieret indhold

At producere nok indhold

At producere indhold, der engagerer målgruppen

Evnen til at måle effektiviteten af indholdet

Virksomhedernes udfordringer i forbindelse med content marketing

Hvad er de største 
udfordringer ved jeres 
content marketing-
aktiviteter?
Evnen til at måle effektiviteten af content 
er den største udfordring.

Note: Procentdelene angiver andelen af 
virksomheder, der har angivet, at de er 
udfordret eller meget udfordret af en aktivitet.

70 pct. af virksomhederne er udfordret af at 
måle deres contents effektivitet. Det er nyt i 
forhold til 2014, hvor den største udfordring 
var at skabe indhold, der engagererer 
målgruppen (66 pct. i år).

Sammenligner man med 2014, oplever 
virksomhederne generelt at være mere 
udfordrede.

To aktiviteter skiller sig ud: Andelen af 
virksomheder, der føler sig udfordret af at 
måle effektiviteten af content, er vokset 
med 34 procentpoint, og andelen af 
virksomheder, der er udfordret af at rekruttere 
kvalificerede medarbejdere, er vokset med 
22 procentpoint fra 5 pct. i 2014 til 27 pct. i 
2015.

At skabe engagerende indhold er stadig 
den største udfordring i Australien (50 pct.), 
UK (51 pct.) og USA B2B (54 pct.), mens 
det i i USA B2C, som i Danmark, er at måle 
effektiviteten af content (51 pct).

Virksomhedernes udfordringer 
i forbindelse med content 
marketing
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Danske virksomheder arbejder  
lige nu mest med at:

zz  Bruge sociale medier som en del  
af content marketing-mikset (78 pct.)

zz Skabe mere engagerende content (72 pct.)

zz Skabe visuelt indhold (66 pct.)

zz  Skabe bedre konvertering af  
besøgende på website (57 pct.)

zz  Skabe bedre forståelse  
af målgruppen (57 pct.) 

Danske virksomheder planlægger de  
næste 12 måneder mest at arbejde med at:

zz  Måle ROI på  
content marketing (54 pct.)

zz  Blive bedre til at genbruge  
content i andre formater (39 pct.)

zz  Skabe content med  
større variation (39 pct.)

zz  Skabe bedre forståelse for,  
hvilket content der er effektivt (37 pct.)

zz Bruge marketing automation (37 pct.)

Virksomhedernes
 content marketing-tiltag
Hvilke af følgende content marketing-tiltag 
arbejder I på i din virksomhed?

UDFORDRINGER OG TILTAG

 E  ngagerende indhold, inte-
gration af sociale medier 
og bedre konvertering står 
øverst på virksomhedernes 
dagsorden.   
Som noget nyt har vi bedt de 

deltagende virksomheder tage stilling til, 
hvorvidt de allerede nu, i løbet af de næste 
12 måneder eller slet ikke prioriterede 13 
forskellige content marketing-tiltag.

I gennemsnit arbejder virksomhed-
erne nu eller planlægger inden for de 
næste 12 måneder at arbejde med ti 
forskellige initiativer.
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Overblik over virksomhedernes 
content marketing-tiltag

8.0%

13%

31%

35%

38%

38%

39%

42%

42%

54%

79%

Brand Movers og Huset Markedsføring: “Content marketing i Danmark 2015”

Målinger af succes med content marketing

UDFORDRINGER OG TILTAG

Måling af ROI på content marketing

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Måling af ROI på content marketing

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Måling af ROI på content marketing

Blive bedre til at genbruge content i andre formater

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Blive bedre til at genbruge  
content i andre formaterSkabe content med større variation

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe content med større variation
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Overblik over virksomhedernes 
content marketing-tiltag
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Målinger af succes med content marketing

UDFORDRINGER OG TILTAG

Måling af ROI på content marketing

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe bedre forståelse for. hvilket content der er effektivt

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe bedre forståelse for, hvilket 
content der er effektivtBrug af marketing automation

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Brug af marketing automation

Skabe bedre konvertering af besøgende på website

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe bedre konvertering af 
besøgende på website
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Overblik over virksomhedernes 
content marketing-tiltag
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Målinger af succes med content marketing

UDFORDRINGER OG TILTAG

Måling af ROI på content marketing

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Optimering af content

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Optimering af content

Skabe bedre forståelse af målgruppen

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe bedre forståelse af målgruppen

Organisering af content på website

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Organisering af content på website



#CMDK15    Content Marketing i Danmark 2015 

  38  |  43   

Overblik over virksomhedernes 
content marketing-tiltag
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Målinger af succes med content marketing

UDFORDRINGER OG TILTAG

Måling af ROI på content marketing

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Arbejde med personaer

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Arbejde med personaer

Skabe visuelt indhold

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe visuelt indhold

Skabe mere engagerende content

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe mere engagerende content
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Overblik over virksomhedernes 
content marketing-tiltag
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Målinger af succes med content marketing

UDFORDRINGER OG TILTAG

Måling af ROI på content marketing

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Skabe visuelt indhold

Nu I løbet af 12 måneder Ikke en prioritet

Bruge sociale medier som en del  
af content marketing-mikset
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Sammenligninger



#CMDK15    Content Marketing i Danmark 2015 

  41  |  43   

Mest effektiv Gennemsnit Mindst effektiv

Har en nedskrevet content marketing-strategi 25% 19% 17%

Har en strategi, der ikke er skrevet ned 56% 52% 33%

Følger strategien meget tæt 24% 18% 8%

Bruger sjældent strategien 6% 11% 25%

Har dedikeret gruppe til content marketing 53% 42% 17%

Har målsætning om at skabe evangelister 54% 50% 33%

Har succes med at måle ROI 27% 20% 10%

Antal forskellige formater, der bruges 8 7 5

Antal forskellige sociale medier, der bruges 4 4 2

Publicerer nyt content dagligt eller flere gange om ugen 56% 51% 33%

Andel af samlet marketingbudget allokeret til content marketing 35% 32% 29%

Er udfordret af at producere engagerende content 63% 70% 83%

SAMMENLIGNINGER

Profil af en virksomhed med  
effektiv content marketing

Definition: En virksomhed med effektiv content marketing (også omtalt som mest effektiv) er her defineret som en virksomhed, der har vurderet egen content marketings effektivitet til at 
være 4 eller 5 på en skala fra 1-5, hvor 5 betyder meget effektiv og 1 betyder meget ineffektiv. En virksomhed, der har angivet 1 eller 2, er her omtalt som mindst effektiv.



#CMDK15    Content Marketing i Danmark 2015 

  42  |  43   

Dokumenteret strategi Ikke-dokumenteret strategi Ingen strategi

Har efter egen opfattelse effektiv eller meget effektiv content marketing 81% 65% 42%

Følger strategien meget tæt 38% 11% N/A

Følger strategien nogenlunde tæt 52% 73% N/A

Bruger sjældent strategien 2% 14% N/A

Har dedikeret gruppe til content marketing 74% 43% 18%

Har succes med at måle ROI 42% 20% 7%

Har målsætning om at skabe evangelister 61% 53% 42%

Antal forskellige formater, der bruges 8,5 7,5 6,5

Antal forskellige sociale medier, der bruges 4,5 4 3,5

Publicerer nyt content dagligt eller flere gange om ugen 70% 50% 40%

Andel af samlet marketingbudget allokeret til content marketing 34% 34% 24%

Er udfordret af at producere engagerende content 62% 62% 75%

SAMMENLIGNINGER

Dokumenteret strategi vs. ikke-dokumenteret 
strategi vs. slet ingen strategi 
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 C ontent marketing i Dan-
mark 2015 er lavet af content 
marketing-bureauet Brand 
Movers i samarbejde med 
Huset Markedsføring. Un-
dersøgelsen blev gennem-

ført i januar og februar 2015 blandt læsere 
på Huset Markedsførings hjemmeside www.
markedsforing.dk. Desuden blev respondent-
er rekrutteret gennem modtagere af Brand 
Movers’ nyhedsbrev. I alt deltog 341 respon-
denter i undersøgelsen.

I undersøgelsen refereres til lignende un-
dersøgelser fra USA (samlet samt i en B2B- 
og en B2C-udgave), Australien og UK. De 
kan alle findes på www.contentmarketingin-
stitute.com/research.

Om Brand Movers
Brand Movers er et content marketing-bu-
reau, der hjælper virksomheder med at øge 
trafikken til deres hjemmesider, generere 
varme leads og konvertere dem til loyale 
kunder. Vi arbejder strategisk med content 
marketing, men sætter også en stor ære i at 

hjælpe vores kunder med eksekveringen og 
det lange seje træk, der ofte venter på den an-
den side af en solid strategiproces.

Brand Movers har rødder i journalistikken, 
og sammen med vores søsterselskab, Media 
Movers, producerer vi hvert år over 10.000 
artikler, blogposts, videoer og infografik-
ker, ligesom vi layouter over 500 magasiner 
og avistillæg og skyder et hav af still-billed-
er. Vi har med andre ord styr på, hvordan 
man fortæller historier, der underholder, in-
formerer og engagerer vores læsere og bruge-
re både off- og online.

Om Huset Markedsføring
Huset Markedsføring er Danmarks største 
forening for marketingprofesionelle. Vores 
primære formål er at støtte vores medlem-
mer i at skabe vækst og udvikle virksomhed-
er inden for medie-, salgs-, marketing- og 
kommunikationsbranchen. Det gør vi ved at 
sikre nem adgang til nye trends og tendenser, 
nyheder og diskussioner, kurser, uddannelser 
og netværksarrangementer.

Content marketing i Danmark 2015
Undersøgelsen Content 

Marketing i Danmark 
gennemføres hvert år og 

kortlægger det danske 
content marketing-landskab.

BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN


