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FORORD 

Tro det eller lad være, men nogle af verdens mest progressive marketers er 
danskere. Denne bog beviser det. 

Siden 2009 har jeg rejst næsten 3 millioner kilometer og talt for over 
25.000 marketers fra Sydney til Sao Paulo. År efter år fortæller jeg om content 
marketing succes-historier, som stammer fra Danmark. 

Dine danske kon-kollegaer fra både små og store virksomheder bliver beun-
dret verden over som resultatorienterede marketers, der fokuserer på at skabe 
målbar return on investment ved at skabe værdifuldt content. Deres content 
øger efterspørgslen på de produkter og tjenester, de sælger, og deres succes er 
ikke til at tage fejl af. Successen er så stor, at jeg ikke er den eneste, , der taler om 
en dansk content marketing-bevægelse. Den er ikke længere en hemmelighed. 

Overraskende nok har Joakim Ditlev og Signe Damgaard Jepsen fortalt 
mig, at de fleste danskere aldrig har hørt succeshistorierne. De fortæller også, 
at størstedelen af virksomhederne først for nylig er begyndt at udforske mulig-
hederne for at bruge forskellige former for content til at skabe resultater. 

I bund og grund er content marketing designet til at skære igennem og bli-
ve medicinen mod informationsforstoppelse. Relevant content i høj kvalitet 
har kraften til at inspirere folk til at købe ting, de ikke vidste, de havde brug 
for. Content, målrettet et meget specifikt og værdifuldt publikum, kan bygge 
relationer med dine kommende kunder, inden kunderne ved, at de har brug 
for dine produkter eller services. 

Her kommer pointen: Det content, som løfter salget, har oftest meget lidt 
at gøre med dig selv eller dit brand. Det har derimod meget at gøre med at 
forstå den værdi, du giver dit publikum. De bedste danske marketers forstår, 
at jo bedre de forstår deres målgruppe, desto mere succesfulde bliver de – ikke 
bare inden for content marketing, men som forretningsfolk. 

Joakims marketingbaggrund og Signes succes som journalist karakteriserer 

Af Andrew M. Davis
Forfatter til Brandscaping: Unleashing the Power of Partnerships
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den omvæltning, der foregår på markeder overalt. I dag kan din virksomhed 
udnytte styrken ved god storytelling til at øge salget, bygge brand, lancere et 
nyt produkt eller få nye kunder. 

Content marketing er ikke let. Men med Ditlevs vægt på at skabe et mål-
bart return on investment og Damgaard Jepsens evne til at skrue en god for-
tælling sammen er du i gode hænder. Content Marketing Bogen vil hjælpe dig 
med at forstå, hvordan content marketing fungerer, hvordan du får solgt idéen 
til hele teamet, og hvordan du kommer godt fra start. 

Når du letter anker på din content marketing-rejse, håber jeg, at du vil bide 
særligt mærke i følgende: Fokusér på at øge størrelsen på dit marked frem for 
at øge dit brands markedsandel. 

Hvis dit totale marked er på tilbagegang, men din markedsandel er stabil, 
øger du så omsætningen? Selvfølgelig ikke. Alle danske eksempler i denne 
bog – uanset om det er banken med egen tv-station, leverandøren af friske 
grøntsager med egne kogebøger, en rådgiver, hvis eneste kilde til nye kunder 
er hendes blog, eller en softwarevirksomhed som fokuserer skarpt på at forstå 
deres kunders behov – har en ting til fælles: De har skabt et større marked 
gennem det content, de har udviklet. Resultatet er, at deres forretninger er 
blomstret op. Om deres markedsandel er vokset eller ej, er irrelevant. 

Content marketing er ikke en kampagne – det er commitment. Commit-
ment til at øge størrelsen på dit marked. Hvis dit produkt er godt, din service 
er i særklasse, og du indfrier de forventninger, som du sætter for nye kunder, 
har du brolagt vejen til succes. 

Content Marketing Bogen er skrevet specifikt for at give dig en flyvende 
start på din content marketing-rejse. I den får du nøglen til at komme med i 
selskabet af globalt anerkendte danske content marketing-folk. 
 
Lad Signe og Joakim guide dig til at mestre content marketing.
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INDLEDNING

14. oktober 2012 er en helt almindelig doven søndag. Danmark har netop ta-
get hul på efterårsferien – som så mange gange før. Familier hygger med udsigt 
til ferie, mens andre forbereder endnu en uge i arbejdslivet.

Men 39 kilometer ude i rummet foregår noget ganske usædvanligt.
I et cylinderformet metalhylster sidder en mand iklædt rumdragt. Over 

ham strømmer gas op i en kæmpemæssig sølvfarvet luftballon, som har bragt 
ham hele vejen ud i rummet og nu holder ham svævende over Jorden. Uden 
for kapslen truer den iltfattige stratosfære.

Manden befinder sig over de almindelige rutefly i en kropsnær kapsel. Om 
lidt drister han sig til en gerning uden sidestykke.

Felix Baumgartner hedder manden. En rutineret faldskærmsudspringer og 
vovehals. Han gør sig klar til at springe og dermed foretage det længste fald-
skærmsudspring nogensinde. Kameraerne snurrer, og verden holder vejret. 

Vil vovehalsen miste bevidstheden på vej ned i ekstrem fart? Vil hans udstyr 
holde? Vil hans blod koge? Listen over mulige ulykker er lang.

En låge i kapslen under luftballonen går op. Felix Baumgartner sætter sig 
ud på kanten et øjeblik. Med ordene »I’m going home now« læner han sig 
fremover. Og falder ned. I frit fald gennem lydmuren som det første menne-
ske nogensinde og lige ind i rekordbøgerne.

Blandt de rekorder, Felix Baumgartner slår den dag, er antallet af visninger 
på live streaming. 8 millioner mennesker verden over følger med, mens det 
sker – 16 gange flere end den hidtidige streaming-rekord. 

Bag Felix Baumgartners udspring står en rekordstor organisation. Både for 
at sikre at intet teknisk går galt, men også for at producere indhold og gøre 
opmærksom på begivenheden, som er døbt Red Bull Stratos. 

Med springet kulminerer Red Bulls indsats for at definere sig som et medie-
brand og ikke bare en virksomhed, der producerer energidrikke. Hele showet 
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er sponsoreret og promoveret af Red Bull. Logoet med de to røde tyre klæber 
på hele forløbet. 

I det øjeblik, hvor Felix springer, er logoet synligt hele fire steder. Red Bull 
Stratos understreger virksomhedens image som nogen, der skubber grænser 
og dyrker det ekstreme. Indholdet er god underholdning og god content mar-
keting, som på dette tidspunkt ikke er kendt bredt i Danmark. 

Red Bull Stratos falder sammen med, at content marketing begynder at 
blive noget, som danske marketingprofessionelle taler om. Den enorme op-
mærksomhed er ikke til at komme udenom, men det er de enorme budgetter 
til at iscenesætte springet og distribuere indholdet heller ikke. 

Nysgerrigheden er vakt: Hvorfor gør de det? Hvad får Red Bull ud af at 
sende millioner af markedsføringskroner ud på kanten af rummet, uden at 
vide, hvilken effekt selskabet kan opnå, eller have en realistisk mulighed for at 
aflæse indsatsen på salgstallene?

Red Bull laver content marketing og gør det i så høj grad, at de siden 2007 
har haft et decideret mediehus – Red Bull Media House – alene til at produ-
cere og distribuere indhold på tværs af egne websites og sociale medier. 

Brandet Red Bull tænker, handler og fungerer som et medie. Med flere 
hundrede ansatte, korrespondenter i 160 lande og et enormt budget i ryggen 
har de musklerne til at producere indhold i verdensklasse. Men content mar-
keting er ikke kun for dem med stor pengetank og et globalt brand – mindre 
kan også gøre det. Det vigtigste er, at fokus er rettet mod kunden og ikke dig 
selv.

Content marketing handler om relationer gennem historier

Content marketing handler om at fortælle levende historier 
med fokus på kundens virkelighed mere end virksomhedens 
produkt. At skabe relationer til potentielle kunder gennem  
underholdende eller hjælpsomt indhold.
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Ingen er groft sagt interesserede i at høre om dig selv og dine produkter. Kun 
dine kolleger – og måske din mor. Nyt indhold flyder hver dag ud i atmosfæ-
ren, og kun det mest opsigtvækkende eller nyttige indhold ender med at få 
opmærksomheden. 

Push marketing bliver mere og mere ineffektivt. Det afbryder, det irriterer, 
og forbrugere filtrerer forstyrrende reklamebudskaber fra. 

Det sker online, hvor banner-blindness beskriver den tendens, at stadigt 
færre klikker på en banner-annonce. 

Det sker i takt med, at netbrugere træner opmærksomheden og sorterer for-
styrrende elementer fra. I den fysiske verden har 31 procent af alle husstande 
i 2013 ifølge Post Danmark aktivt frabedt sig at modtage husstandsomdelte 
reklamer, og det vidner om samme tendens. 

Moderne forbrugere spilder ikke tid på at blive afbrudt med ligegyldig støj. 
Tilbud og nye produkter kan stadig være interessante, men bliver i højere grad 
valgt til, når det er relevant.

Men hvis traditionel reklame er problemet, hvorfor er lige netop content 
marketing løsningen? Hvorfor udbryder både reklamebureauer og specialister 
i søgemaskineoptimering og sociale medier: »Content is king!«? 

Sociale medier kræver konstant nyt indhold

Som de fleste andre marketingfænomener er content marketing som disciplin 
opstået i USA. Da Facebook, Twitter og de andre populære sociale medier 
brød frem, begyndte mange at eksperimentere med at skubbe kommercielle 
budskaber ud. 

De fleste tidlige eksperimenter på marketingfronten så de sociale medier 
som nye massemedier og pumpede traditionelle reklamebudskaber ud. Dell, 
der lavede lagersalg på Twitter, var blandt de få, som havde held med den me-
tode. For langt de fleste fungerede de gamle reklamebudskaber ikke, selvom 
kanalen var ny.

Massedistribueret reklame på sociale medier er uinteressant. 
Det er efterhånden også gået op for virksomhederne. Indhold, som ikke 

taler om selve virksomheden og dens produkter, er blevet en mangelvare.  Og 
mængden af indhold betyder, at det der handler om et produkt, er glemt  
minuttet efter, det er løbet ned i nyhedsfeedet. 

Den tendens har skabt efterspørgsel på engagerende indhold, der skaber 
relationer på sociale medier.



CONTENT MARKETING BOGEN16

Søgemaskinerne belønner originalt kvalitetsindhold

I samme tidsramme har søgemaskineoptimering ændret karakter. Tidligere 
har topplaceringer på Google været et spørgsmål om kun to ting: Indhold på 
siden og indgående link. Det har ændret sig. 

Googles hyppige opdateringer som Panda, Penguin og Hummingbird luger 
ud i irrelevante indekseringer og tilgodeser kvalitetsindhold på bekostning af 
tvivlsom linkbuilding. For at komme så tæt på den menneskelige adfærd som 
muligt bestræber Google sig på at vise søgeresultaterne på en måde, hvor rele-
vant og originalt indhold er den vigtigste faktor for gode placeringer.

Samtidig har Google taget hul på at belønne originalt indhold og forfatte-
ren bag. I dag bliver artikler, som Google ved er skrevet af en ægte forfatter, 
honoreret med mere synlighed i søgeresultaterne. Og som konsekvens af mere 
synlighed: Flere klik til virksomhedens indhold og flere chancer for at skabe 
relation til kunder. 

Tendensen er den samme som ved sociale medier: Et øget behov for origi-
nalt indhold, der kan positionere virksomheden inden for et tema eller for-
retningsområde. Uden det originale indhold bliver det sværere at blive synlig 
for kunder. 

Oplyste købere kræver indhold

Både de sociale medier og søgemaskinerne er sultne efter originalt, engage-
rende og hjælpsomt indhold. Den tendens bliver styrket af, at købsprocessen 
involverer langt mere informationssøgning end for blot få år siden. 

Et eksempel: Hvad gør du, hvis du skal købe et nyt tv? Starter du i den 
lokale elektronikbutik? 

Næppe. Ifølge en global undersøgelse fra FleishmanHillard i 2012 bruger 
89 procent søgemaskiner som et led i købsprocessen.

Google er et naturligt sted at starte. Herefter kan turen gå til steder som 
Facebook, Pricerunner, HIFIpriser.dk, Trustpilot og FlatpanelsDK i vilkårlig 
rækkefølge.

Køberne uddanner sig selv

Uanset om vi handler produkter i butikker eller online, og uanset om vi hand-
ler som forbrugere eller på vegne af en virksomhed, undersøger vi online som 
aldrig før. Og det har stor indflydelse på købsprocessen. 

I juli 2013 kunne Forbes berette, at en BtB-kunde er nået 57 procent gen-
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nem købsprocessen, inden det er nødvendigt at tale med en sælger. Forudsat 
at det produkt, du sælger, leder til flere spørgsmål end en helt almindelig 
dagligvare, er tendensen den samme i BtC.

Med andre ord: Den del af købsprocessen, hvor din virksomhed kan påvir-
ke kunden direkte gennem traditionel dialog og personlig betjening, er korte-
re, end du tror. Forbrugerne efterspørger stadig information i købsprocessen 
– de gør det blot online. 

De virksomheder, der formår at betjene deres kunder med hjælpsomt og 
relevant indhold, skaber afgørende relationer og opbygger loyalitet. Det øger 
sandsynligheden for, at selvhjulpne kunder ender med at handle med netop 
din forretning.

Indhold kræver strategi og omstillinger

»Content without strategy is just stuff« 

Siger Joe Pulizzi, leder af Content Marketing Institute i USA og en af de tidlig-
ste content marketing-ambassadører.

Selvom barometernålen peger på mere kvalitetsindhold, er det ikke bare 
lige at sætte sig ned og lave det. 

En enkelt populær opdatering på Facebook eller en enkelt artikel med gode 
placeringer på Google gør det heller ikke ud for veleksekveret content mar-
keting. Det er blot milepæle på vejen mod et højere mål. Det bedste indhold 
støtter op om virksomhedens målsætninger og er forankret i virksomhedens 
værdier – ellers virker det ikke. 

Derfor tager det tid at føre en content marketing-strategi ud i livet. De 
færreste virksomheder mestrer det, men mange er begyndt at øve sig. 

Denne bogs eksempler går for første gang i Danmark i dybden med danske 
virksomheder, der er begyndt at rette deres indhold mod kunderne frem for 
virksomhedens egen navle. Årsagen ligger i bogens mission:
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Vi vil uddanne virksomheder til at løfte deres marketing til  
at tale mere fra hjertet om de emner, der optager kunden. 
Dermed mærker modtagerne en relation til virksomheden  
og får lyst til at blive eller fortsætte med at være kunder. 

Hvad er dit mission statement?

Et godt mission statement tager udgangspunkt i ordet hvorfor. Hvad tilfører 
din virksomhed, som kunderne ikke kan finde andre steder? Kan du finde 
frem til, hvad du kan gøre for dine kunder, som ingen konkurrenter kan mat-
che? Har du en substans, du kan bygge indholdet op omkring?

Men substans og indhold nytter intet, hvis ikke resten af virksomheden er 
klar til at flytte sig. Er content marketing-strategien ikke forankret i resten af 
organisationen, bliver indholdet blot endnu en marketingkampagne. 

Det kræver overbevisning at få accept fra topledelsen og en langsigtet ind-
sats for at få indholdets værdi til at sive ind i alle hjørner af organisationen. At 
tænke som et medie og få øje på de gode historier kræver omstillinger.

Hvordan skal du læse denne bog?

Ved at læse bogen kommer du tættere på hverdagens udfordringer hos kendte 
og mindre kendte danske virksomheder. De tror på, at content marketing er 
vejen frem for dem, og de gør deres absolut bedste for at få det til at lykkes. 

Men de ved også, at mange delelementer skal flugte, før det lykkes. Ingen af 
dem har fra dag ét udført deres content marketing-strategi perfekt, men alle er 
godt i gang og har en klar idé om, hvor deres indhold skal føre virksomheden 
hen.

Virksomhederne tæller alt fra Dansk Supermarkeds Bilka.dk over den øko-
logiske købmand Aarstiderne til vinderen af e-handelsprisen 2013 Unisport. 
Du møder også en kvinde, som ganske alene har blogget sig til en business – 
ligesom du bliver klogere på, hvad det globale softwarehus CLC bio får ud af 
at se sine kunder som sine venner. 

Afsnittene om virksomhederne er blevet til ved, at bogens forfattere har 
rejst rundt i landet og interviewet ansatte i virksomhederne og i nogle tilfælde 
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også deres ekstern konsulenter. Det er i alt blevet til flere end 25 interview. 
Forhåbentlig kan du lære af deres erfaringer og få inspiration til, hvad ind-

hold kan tilføre din virksomhed, og ikke mindst til, hvordan du kommer i 
gang og omstiller virksomheden til at tænke og handle mere kundeorienteret.

Bogen er opdelt i tre hovedafsnit, som du kan læse i sammenhæng eller 
hver for sig.

I første afsnit kan du lære, hvad content marketing er, og hvad du får ud af 
at omlægge marketingbudgettet til flere historier og færre reklamer. Du lærer 
at finde frem til kernefortællingen og om betydningen af at kunne kommuni-
kere kundeorienteret.

Andet afsnit zoomer ind på den nødvendige omstilling til content marke-
ting som den bærende kommunikationskultur. Du får serveret argumenter 
til at overbevise din chef eller engagere dine medarbejdere til at arbejde med 
content marketing.

Tredje afsnit arbejder på operationelt niveau. Du får introduceret en række 
metoder til at organisere arbejdet med indhold, så du rammer plet. Du lærer, 
hvad der skal til for at få virksomheden til at tænke mere som et medie. Du 
lærer også, hvordan du sætter produktion af indhold i system og distribuerer 
effektivt.

De fleste kapitler er krydret med eksempler fra danske virksomheder, som 
deler deres erfaringer med at arbejde med content marketing. Efter hvert ka-
pitel finder du en håndfuld punkter, som du skal huske at sætte fokus på i dit 
fremadrettede arbejde med content marketing. Du kan også bruge punkterne 
til at hjælpe dig selv til at holde fokus i din proces. 

Bogen er skrevet af en journalist og en marketingspecialist. Hensigten er at 
blande en cocktail af det bedste fra både den redaktionelle og den kommer-
cielle verden. Støder du på et ukendt ord, kan du slå det op i ordlisten bagerst 
i bogen. 

Forestil dig nu, at du er tilbage til den dovne søndag i efterårsferien i 2012. 
Felix Baumgartner har i flere minutter været på vej hjem fra stratosfæren. 
Han støder på Jordens overflade ni minutter og ni sekunder efter sit afsæt fra 
rumkapslen. Med udslået faldskærm sætter han fødderne ned på landjorden 
i en perfekt landing. Han knæler og knytter næverne mod himlen. Content 
marketing-missionen er fuldført.

God fornøjelse med læsningen og held og lykke med dine content marketing-
planer.



Har du lyst til at læse mere?

Resten af Content Marketing Bogen kan du købe

på shop.contentmarketingbogen.dk - den findes både 

som e-bog og god gammeldags tryk. 

Her kan du blandt andet læse om Aarstiderne, CLC

bio, Dansk Supermarked og en række andre danske

vivirksomheder, som giver et eksklusivt indsigt i hvor-

dan de laver og organiserer deres content marketing.

Har du spørgsmål om bogen, vil du dele dine egne 

erfaring med content marketing - eller bare en god 

læseoplevelse. Så del på dit favorit sociale medie og

tag med #cmbogen   

KØB BOGEN HER!

http://shop.contentmarketingbogen.dk/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=introkap
http://shop.contentmarketingbogen.dk/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=introkap
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