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Tjen på det du brænder for
 10 måder du kan tjene penge på din blog eller dit nichesite
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Tænk hvis du kunne opnå økonomisk frihed! 

At du kunne formidle det stof, du brænder for - dagen lang. 

At du kunne gøre dig så uafhængig, så du kan publicere nye artikler fra Blokhus om sommeren og fra 
Bali om vinteren. 

Det kan jeg desværre ikke love dig. 

Men jeg kan inspirere dig til at finde nye indtjeningsstrømme, som kan hjælpe dig på vej. For hvis du 
er som de fleste bloggere og redaktører, kan du bare godt lide at formidle – at begrave dig i et emne 
og fortælle om noget du og dit publikum er optaget af. 

Det er et hårdt og vedholdende arbejde at bygge et nichesite op. Det kan jeg skrive under på efter 
mere end 5 års fast blogskriveri, der har resulteret i over 200 artikler, 1 bog og 2 mindre e-bøger 
om content marketing. Det er fedt at opleve at ramme plet, når en artikel bliver delt og læst meget. 
Kommentarer og feedback fra trofaste læsere motiverer enormt. 

Uheldigvis kan man ikke betale husleje med likes og rugbrød med rygdunk. Dit arbejde skal give 
penge i kassen. 

Danske indholdsproducenter kan godt tjene penge

Amerikanerne taler om at ”monetize” indholdet. Altså at finde forskellige muligheder for indtjening 
afledt af det indhold du udgiver. 

Måske er du stødt på den digitale iværksætter Pat Flynns idéer om Smart Passive Income, eller du 
har læst om ”The 4-hour Workweek” af Tim Ferriss? Idéerne fejler ikke noget, men udgiver du ind-
hold på dansk, er det svært at skaffe et tilstrækkeligt stort publikum, hvis du vil tjene penge efter 
deres metoder. Desuden er det heller ikke alle de smarte teknikker fra USA, der falder i danske 
læseres eller juristers smag. 

Men det kan lade sig gøre at tjene penge på indhold i Danmark. Også selvom du ikke er mode- eller 
livsstilsblogger, som er kendt fra et reality-show. I min research har jeg talt med over 25 redaktører 
og bloggere, der har bygget et site op fra bunden og enten lever af indtægterne fra det eller er på 
vej til det. 
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Forudsætninger for at kunne tjene penge

Denne e-bog er til dig, der gerne vil finde nye måder til at tjene penge på dit indhold. Ideelt er du 
allerede godt i gang og har: 

BLIV KLOGERE PÅ FACEBOOK
Som læser får du endnu mere ud af e-bogen ved at melde dig ind i Facebook-gruppen 
“Nichesites Danmark”. Her diskuterer vi indtjeningsmetoder og deler resultater og over-
vejelser. Find gruppen på: 
facebook.com/groups/nichesitesdk

Et website med god og stabil trafik, som du selvfølgelig husker at gøre til abonnenter via 
e-mail, nyhedsbreve eller sociale medier. 

En fast kerne af engagerede læsere, som støtter op ved at kommentere, like eller komme med 
forslag.

Eksperimenteret med forskellige indtjeningsmodeller. Måske bruger du display annoncering 
eller laver sponserede artikler?

Fornemmelsen af, at du kunne tjene flere penge på det arbejde, du allerede gør.

Ambitioner og lyst til at udvikle dit site og gøre det til mere end bare en hobby.

Har du notesblokken og to-do listen klar? Så lad os komme i gang med at undersøge, hvordan du kan 
tjene penge på det fede indhold, du udgiver på dit nichesite eller din blog. 

Rigtig god læselyst
 
Joakim Ditlev
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Sådan læser du denne e-bog
En læsevejledning? Det lyder lige vel pædagogisk. Men med disse tips får du endnu mere ud af at 
læse e-bogen. 

Der er to formål med denne e-bog: 

1. 
Jeg vil gerne inspirere dig til at finde nye måder at opnå indtjening på dit indhold. Både afprøvede 
måder, som du kan læse om i de 5 cases. Men også for at eksperimentere med nogle af de nye 
muligheder, der giver et nichesite som dit nye måder at tjene penge på. 

2. 
Jeg vil hjælpe med at finde den svære kommercielle balance. Der er mange blogs og nichemedier, 
der har oplevet læserflugt, fordi det blev for tydeligt for læserne, at nogen skulle tjene penge på 
indholdet. Men der er endnu flere, der har startet et populært site og senere måtte lukke det foran 
et skuffet publikum, fordi det krævede for stor en indsats – især tidsmæssigt men også økonomisk. 
Så mit ærinde er, at det ikke er så farligt at trække i en mere kommerciel retning. Så længe du ikke 
slår plat på publikum.

Hver indtjeningsmetode slutter af med en vurdering, så du hurtigt kan danne dig et overblik over 
indsats og udbytte. Du finder 3 forskellige barometre i hver sin farve - rød er dårligst, grøn er bedst. 

Hver metode er vurderet på 5 ting:
Kendskab blandt annoncører: Stort kendskab = lettere for dig at tjene på metoden
Værdi for læserne: Høj værdi = mindre risiko for dig
Velegnet til nichepublikum: Meget egnet = kræver ikke kæmpe publikum for at gå i gang
Indtjeningspotentiale: Stort potentiale = flere penge i kassen på lang sigt
Tidsforbrug: Stort udsving på tidsforbrug = let at gå i gang med og vedligeholde 

Undervejs finder du ord der er markeret med kursiv. Dem kan du slå op i ordlisten på side 54. Bagerst 
i e-bogen finder du også en samling af alle relevante links og kilder. 

Husk også at du kan spørge om yderligere råd og dele erfaringer på den lukkede Facebook-gruppe, 
som alle registrerede læsere af e-bogen har adgang til. Find den på: 
facebook.com/groups/nichesitesdk

Så læs, lær, tag noter og prøv én eller flere metoder af, så du kan tjene 
penge og lave endnu federe indhold til dit publikum.
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3 fejl som de fleste nichesites begår
I mit arbejde som content marketing-konsulent ser jeg normalt en hel anden udfordring, end den 
du oplever. Jeg taler med marketingafdelinger, som gerne vil nå deres potentielle kunder med en 
content marketing-tilgang. Som regel vil de starte en blog eller bygge et publikum op på LinkedIn, 
Facebook eller et nyhedsbrev. De har produkterne, men ikke noget publikum. 

Men mange virksomheder har svært ved at se ud over produktet. Så indholdet kommer til at blive 
indadvendt og navlepillende, og de kæmper med at få publikum. De investerer i søgemaskineop-
timering. De hiver kreditkortet frem og trykker på boost-knappen for at få flere besøg. Men det 
bliver aldrig rigtig godt, hvis indholdet ikke er i top.

Din udfordring er stik modsat. Du har et interesseret publikum og godt indhold, som bliver delt 
og læst. Men du har ikke noget produkt. Og sandsynligvis har du ikke haft nogen kommercielle 
bagtanker, da du skrev din første artikel.

Paradoksalt nok er det årsagen til, at du har haft held med at bygge et publikum. Læserne opfatter 
dit indhold som rent. Du bliver opfattet som troværdig, fordi du udgiver indhold uden bagtanker. 
De ved, at de ikke risikerer at blive jagtet af en sælger, hvis de angiver navn og e-mail for at mod-
tage dit nyhedsbrev. 

Det er en enorm styrke at kunne udarbejde indhold, som interesserer folk og får dem til at vende 
tilbage. Tænk på, hvor mange opslag du selv ignorerer i dit Facebook-feed eller i din indbakke! At 
folk aktivt vælger at bruge deres kostbare tid på lige netop dit indhold er et privilegium. 

Fejl 1: Ubegrundet frygt for at skræmme publikum væk

Indsatsen skal gerne kunne betale sig. Så kunsten er at drysse kommercielle aktiviteter, ned over dit 
publikum uden at skræmme dem væk. 

Rejste hårene sig i nakken på dig ved ordene ”kommercielle aktiviteter”? Mange redaktører bryder 
sig ikke om at blive koblet sammen med noget kommercielt, for det var ikke formålet fra starten. 
Måske har du endda startet dit site, fordi du selv var træt af at der ikke fandtes et uafhængigt medie 
på dit felt? 

Og du har gjort en dyd ud af at fortælle om, at dit site er clean. 

Så skridtet til at skabe indtjening, vil føles som at alliere sig med de mørke kræfter. 

Du er nervøs for, at du vil skræmme mange af dine læsere væk.
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Den første fejl er: 
Det er en forestilling i dit hoved. Dit publikum kan tolerere flere kommercielle aktiviteter end du tror. 
Det afgørende er, at du introducerer indtjeningsmodellerne på en elegant måde, og at dine trofaste 
læsere ikke føler sig snydt. Realistisk set slipper du nok ikke helt for negative kommentarer – nogen 
vil ikke bryde sig om tilgangen, og du vil måske miste nogle få læsere. 

Men spørg dig selv: 
Hvis alternativet er, at du mister gejsten, fordi kontoen med tidsforbrug er gået i overtræk, er det så 
ikke værd at risikere en mindre procentdel af dit publikum?

Fejl 2: Banner-annoncer redder ikke dagen

De fleste andre i din situation er kommet til den konklusion, at den fine balance mellem et trofast 
publikum og indtjening er brolagt med banner-annoncer. Det er logisk, for det er den mest synlige 
måde, du selv bliver eksponeret for reklamebudskaber på, når du besøger nyhedssites. Og i nogle 
tilfælde kan det være en god idé – det kan du læse mere om i kapitlet Display-annoncering.

For mange nichesites springer den kommercielle uskyldighed med reklamebannere. Det tager kun 
10 minutter at opsætte Google AdSense, så du kan tjene penge ved at vise virksomheders reklame-
bannere på dit website. Og du skal ikke bruge en masse tid på at sætte det op, lave aftaler med an-
noncører og alt muligt andet praktisk. 

Men blot fordi det er en synlig reklameform, betyder det ikke, at det er en god indtjeningskilde. 
Hovedparten af danske medievirksomheder kører med røde tal. På trods af at de har salgsafdelinger, 
et kendt brand og en stor kundedatabase, har de svært ved at lave penge digitalt. Meget af deres 
indtjening er baseret på display-annoncering og den trafik, de kan skabe til annoncørers websites. 
Det giver bare ikke penge nok i kassen. 

For folk har fået banner blindness. De er blevet så vant til at færdes online, at et spraglende banner 
ikke længere fanger opmærksomheden. Og når kun få klikker, bliver værdien for annoncøren mindre 
og prisen for at få et banner på websitet, ryger ned. 

En del er blevet så trætte af bannere, at de installerer ad-blockere for helt at undgå dem. I Danmark 
havde 37% af alle internetbrugere i 2015 installeret en ad-blocker i deres browser. Blandt de unge 
mellem 15-25 år er det endnu mere udpræget - i Skandinavien bruger over halvdelen i det segment 
ad-blockere. Intet tyder på, at den tendens vil stoppe fremover (Kilde: emarketer).

Forretningsmæssigt er display-annoncering baseret på antal visninger og er dermed volumen-
baseret. Du bliver afregnet per tusind visninger (CPM) eller for antal klik (CPC), der oftest bliver 
afregnet i promille. Derfor kan det give en rimelig indtjening for store nyhedssites eller de aller-
største kendisser. 

Men du har ikke en redaktion som TV2 News, og der står ikke Mascha Vang på din postkasse. 
Derfor vil banner-annoncer kun hjælpe dig marginalt til at opnå en god indtjening. 
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Fejl 3: Mangel på indtjeningsstrømme

Dermed ikke sagt at banner-annoncer ikke kan bruges overhovedet. Men det skal i højere grad 
tænkes som et supplement frem for at stå alene. Mange nichesites begår nemlig den fejl, at de ikke 
tænker i flere indtjeningsstrømme. De har ikke en plan for, hvor stor en del af indtjeningen, der skal 
komme fra direkte og indirekte aktiviteter. Det kan der være mange årsager til, og måske kan du 
genkende nogen af dem: 

Inden du bliver introduceret nærmere til de forskellige måder at skabe indtægter gennem dit ind-
hold på, skal du være klar over én ting: 

Der findes ikke nogen skabelon for, hvordan du bedst tjener penge på lige netop dit website. Sandsyn-
ligvis vil de bedste muligheder opstå som en kombination af flere fremgangsmåder, og det er i virke-
ligheden også det sundeste. Ved at bygge flere indtjeningsstrømme, bliver du mere uafhængig. Og 
i et lille marked som Danmark vil det i langt de fleste tilfælde også være nødvendigt at finde flere 
måder at lave penge på for at få en fornuftig samlet indtjening på dit indhold. 

Men det kræver, at du investerer tid og er klar til at risikere, at ikke alle dine læsere vil være tilfredse. 
Og du vil måske lave nogle fejlskud undervejs. 

Så lad os se på de ti måder, du kan tjene penge på dit indhold på.

Du kender ikke til andre muligheder for at skabe indtjening end via bannere. 

Du har ikke tid til at afprøve andre taktikker. 

Du er fokuseret på at gøre dit indhold bedre og engagere dit publikum – ikke på at udvikle 
forretningen. 

Du får sure opstød, når du hører ord som ”indtjeningsmodel” og ”forretningsudvikling”. 
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Direkte eller indirekte indtjening?
Overordnet kan du bryde metoderne til at tjene penge på indhold ned i to: 
Indirekte og direkte metoder. 

Ved indirekte indtjening er indholdet en adgang til at skabe opmærksomhed på dine ydelser eller 
produkter, så du kan tjene penge på andre måder. Indholdet er i sig selv ikke værdisat. Det er blot 
en døråbner til øget synlighed og kundekontakt. 

Ved direkte indtjening tjener du penge, fordi dit indhold er så værdifuldt at nogen vil give penge 
for det. Eller fordi indholdet skaber trafik og opmærksomhed, som andre er villige til at betale for. 
Du skaber indirekte indtægter, ved at du formidler indhold om emner, som du ved noget om. Du 
opbygger et kendskab i markedet eller et personligt brand og kan sælge relaterede ydelser. Der 
findes en lang række eksempler på indirekte indtjening – her er de mest almindelige:

Indirekte metoder

1. Konsulenttjenester
Du demonstrerer ekspertise inden for et bestemt område og bliver hyret ind af en virksomhed til at 
udføre projekter eller rådgive. 

2. Freelanceopgaver
Stilen og kvaliteten af dit indhold er et udstillingsvindue, der vækker interesse, og en virksomhed 
hyrer dig til at lave noget lignende indhold for dem.

3. Partnerskaber med virksomheder
Enkelte virksomheder hyrer indholdsproducenter ind til at lave det nøjagtigt samme indhold, men 
på virksomhedens website. 

4. Foredrag
Du får betaling for at holde foredrag for en virksomheds kunder eller en organisations medlemmer. 

5. Events
Du arrangerer egne events eller kurser for dine trofaste følgere mod betaling. 

6. Salg af produkter
På klassisk content marketing-vis, har du produkter du vil sælge, som er relevante for den mål-
gruppe, du henvender dig til. 

Ved direkte indtjening arbejder du på samme vilkår som etablerede medier. Indholdet er produktet 
i sig selv. Du kan være heldig, at dit indhold er så unikt, at du kan tage penge for det. Større danske 
nyhedsmedier eksperimenterer med forskellige former for betalingsmure, hvor dele af indholdet 
kun er tilgængeligt for abonnenter eller mod en enkelt betaling. 
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At kunne tage penge for adgang til indholdet er en luksus, som er forbeholdt de få og er ofte ikke 
en gangbar forretningsmodel. Derimod er der følgende måder, du kan skabe direkte indtjening på 
indholdet på. De er stillet op efter, hvor lette de er at gå til.

Direkte metoder 

1. Annoncer i nyhedsbreve
Hvis du har opbygget en liste med nyhedsbrevsmodtagere, kan du tilbyde en del af pladsen i dit ny-
hedsbrev til annoncører. 

2. Affiliate aftaler
Du omtaler produkter eller events og får returkommision for hvert salg, du skaber. 

3. Display-annoncering på websitet
Du tilbyder annoncører annoncering på dit website, som enten bliver styret af annoncenetværk, el-
ler som du selv kontakter og forhandler med.

4. Sponserede artikler
Du laver redaktionel omtale af produkter mod betaling eller viderebringer artikler, andre har skrevet 
mod betaling. 

5. Sponserede opslag på sociale medier
Du laver et opslag fra en annoncør til dine følgere på sociale medier mod betaling.

6. Syndikeret indhold
Du sælger dit indhold til andre medier, som genbruger indholdet med din byline. 

7. Anbefalingswidgets
Du leder en del af trafikken til andre relevante websites, hvor du får betaling pr. klik. 

8. Premium indhold
Du tilbyder forskellige former for indhold, som du tager penge for som fx en bog eller et trænings-
forløb.

9. Facebook Instant Articles
Brug Facebooks annonceplatform til at vise annoncer til mobile brugere.

10. Donationer og opfordringer
Du gør det muligt for dit trofaste publikum at støtte dit projekt gennem kontante donationer eller 
opfordringer til at besøge annoncørerne. 

For de fleste er første stop display-annoncering, fordi det er sådan, de etablerede medier gør det. 
Men i marketing handler det om at skille sig ud. Du skal gøre noget andet, end de sites og blogs du 
sammenligner dig med. Og du skal kende dit publikum, så de ikke løber skrigende væk, når du intro-
ducerer nye annonceringsformer. Jo bedre du kender dem, og desto mere nicheorienteret du kan 
være, desto mere målrettet kan dine kommercielle tiltag blive. 
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10 
 direkte indtjeningsmetoder
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1

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Mulig indtjening

De vigtigste faktorer til indtjening er, hvor mange abonnenter du har, og hvor flittige de er til at klikke 
i dine nyhedsbreve. Hvis du selv står for annoncesalget, vil det være en fordel at tilbyde annoncer 
i nyhedsbreve som en del af pakken. Din annoncør har allerede materialet klart, så du kan tilbyde 
eksponeringer og trafik på dit website eller dine sociale medier, uden at det kræver ekstra arbejde 
for annoncøren. 

Risiko

Med annoncer i nyhedsbreve løber du ingen stor risiko. Generelt er email-formatet mere accepteret 
at indrykke enkelte reklamer i. Har du ingen former for display-annoncering i dag, vil du genere færre 
læsere ved at lægge annoncer i e-mail-nyhedsbrevet frem for på websitet. 

Du skal være opmærksom på at have annoncer, der matcher dit publikums interesser. Ellers risikerer 
du faldende klikrater og flere afmeldinger. Hvis din liste med nyhedsbrevstilmeldinger først lider af 
”subscriber burn” og mange framelder eller angiver som spam, kan det være meget svært at rette 
op på, og du får svært ved at trænge ind til dine almindelige læseres indbakker. Så undgå at trykke 
for hårdt på.

Annoncer i nyhedsbreve
Annoncer i nyhedsbreve forudsætter at du har bygget en liste med nyhedsbrevsabonnenter, som 
du selv udsender med jævne mellemrum. Her kan du gøre plads til et annoncebanner. 

Som ved bannerannoncer på websites, kan du selv lave aftaler med annoncørerne eller du kan 
koble dig på annoncenetværk. Der findes en del udenlandske annoncenetværk, men de fleste er 
mindre interessant for et nichesite, som ofte kun har få tusinde abonnenter på nyhedsbrevet. Af-
filiate marketing netværk kan også være en indgang til at skabe indtjening på nyhedsbreve, da du 
gennem affiliate links får den nødvendige teknik og rapportering til kommercielle samarbejder. 

Indtjeningsmodellen på nyhedsbreve kan skrues sammen på flere måder: Det kan være klik-
baseret, en enhedspris per udsending eller baseret på, hvor mange leads (CPL) eller kunder (CPA) 
du kan skaffe annoncøren. I afsnittet om affiliate aftaler kan du læse mere om de forskellige in-
dtjeningsformer. 
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2

Mulig indtjening

Indtjeningen på affiliate marketing er afhængig af, hvilken kommissionsform du går efter. Ved CPA 
bør din procentvise kommission være to-cifret, men det kan også være en god forretning med en 
mindre andel. Mange udenlandske bloggere benytter sig af Amazon Associates, der ofte ikke giver 
mere end 4 % pr. henvist salg. Men det kan stadig være en god forretning med en stor mængde trafik 
henvist til produkter, der ikke kræver så meget overvejelse. Digitale produkter som spil, musik og 
e-bøger er velegnet her.

Hvis du promoverer dyrere eller mere komplicerede produkter, bør din kommission være væsentligt 
højere. Her vil afregning på CPL-basis oftest være bedst. 

CPC er mest relevant, når du har en stor volumen af trafik. 

Hvilken indtjeningsform du vælger, vil oftest være dikteret af, hvilken type produkt du promoverer. 
Hvis det er noget man normalt vil købe online, er CPA en mulighed. Handler dit site om privatøkono-
mi, og din annoncør formidler boliglån, vil CPL være det eneste rigtige. 

Affiliate aftaler
Affiliate marketing er et e-handelsfænomen, som hastigt breder sig på blogs og nichesites. Prin-
cippet er simpelt: Du sender trafik videre til et site, hvor læseren kan tilmelde sig eller købe et 
produkt. Forskellen på almindelig annoncering og affiliate marketing er, at det er knyttet op med 
et unikt link, der sporer præcis hvor meget trafik og hvor mange salg, du genererer. Det kan kobles 
på et website, men er også effektivt i forbindelse med e-mail nyhedsbreve.
 
Med affiliate marketing kan du i højere grad selv styre, hvilke produkter du promoverer, og du er 
ikke afhængig af at skulle have tusinder af læsere forbi hver dag for at tjene penge. 
Der findes tre forskellige måder affiliate partnere tilbyder kommission på:

CPA (Cost per acquisition) – Du får en kommission for hvert direkte salg, du genererer.

CPL (Cost per lead) – Du får en kommission for hvert lead eller tilmelding, du skaffer. 

CPC (Cost per click) – Du får kommission for den trafik, du sender til annoncørens website. 

Affiliate marketing findes også i manuel form i form af rabatkoder eller vouchers. Du giver eksem-
pelvis en rabatkode væk til en relevant event. Når din læser taster rabatkoden ind ved bestilling, 
får læseren en rabat, og du får en kommission af salget. 
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Risiko

Affiliate aftaler er baseret på kvalitetstrafik, og derfor skal de annoncer og tilbud, du promoverer, 
være superrelevante. Der findes mange eksempler på sites, der er gået i graven ved at blive for des-
perate efter kliks. Når dine læsere får færten af, at det handler for meget om penge, står de af. 

Desuden kan du med affiliate links gøre det næsten usynligt, at du reklamerer for et produkt. Den 
eneste måde dit publikum kan se det på, er at linket til annoncøren oftest er længere end normalt 
eller henviser til affiliatenetværkets domæne. Det kræver lidt onlineteknisk indsigt at regne ud. Der-
for kan dit publikum let føle sig snydt, hvis de finder ud af det, og du bør gøre opmærksom på, at du 
tjener penge via salg fra denne annoncør. 

Ekspertens tip

Jeg har talt med Thor Thomsen fra Smart Response, der er et af de mest udbredte affiliate netværk 
til indholdsproducenter i Danmark. Her er Thors tip til alle, der overvejer affiliate marketing. 

Vi ser langt den bedste effekt på kampagner i email nyhedsbreve. Så sørg for at have ind-
samling af nyhedsbreve på plads på dit site, så du har sikret retten til at sende mails til 
dine brugere. Hvis du er i tvivl om, hvordan dit publikum reagerer, så lav en split-test eller 
flere. Send et nyhedsbrev med kampagner ud til et segment af dine abonnenter og en an-
den version til resten - forsøg gerne med forskelligt layout, tekst/bannere og kampagner. 
Bagefter måler og sammenligner du klik, konverteringer og framelding på de to varianter 
af nyhedsbrevet for at sikre optimalt resultat.”

“

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  
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CASE 

Hvem: Lisbeth Kiel Bjerrum
Hvad: Mode- og livsstilsblog for mødre
Hvornår: Siden 2009
Hvor henne: itsfashionbaby.dk
Hvor mange: over 40.000 besøgende / måned
Hvordan: sponserede indlæg, affiliate og konsu-
lentopgaver

Hvad skal man lave, når man går på barsel? Så 
skal man selvfølgelig starte en blog, som Lisbeth 
Kiel Bjerrum gjorde tilbage i 2009. Modeblogger-
fænomenet var blevet stort i Sverige. Det var be-
gyndt at tage fart i Danmark. Så Lisbeth startede 
bloggen itsfashionbaby.dk op med et emne, der 
optog hende meget på det tidspunkt – mode til 
småbørn og deres mødre. 

Tænkte kommercielt fra starten

Bloggen er i dag en solid syvårig, der har udviklet sig både i størrelse og på indholdssiden. Lisbeth 
skriver ikke længere om babysko – temaer som bryllup, huskøb og rejser med børn kommer i kærlig 
behandling. Lisbeth er bevidst om, at publikum spejler sig i hende og derfor skriver hun om det, hun 
er optaget af. Men hun har også fra starten haft en strategi om, at bloggen skulle være en forretning: 

Bloggen er tænkt kommerciel helt fra starten. Dengang var der ingen, der betalte for ind-
læg i Danmark, men jeg har haft fokus på produktomtaler og mit publikum har hele tiden 
været klar over, at sponsoreret omtale er en del af præmissen”.
- Lisbeth Kiel Bjerrum, itsfashionbaby.dk



Forsiden på itsfashionbaby.dk som den så ud i starten af december 2016. Bemærk teaseren til ar-
tiklen med Black Friday tilbud, der var med til at sikre rekordindtjening ved hjælp af affiliate links

“
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Mange af indlæggene omhandler specifikke produkter. For det er der, de bedste kommercielle mu-
ligheder findes. Den mest efterspurgte type blogsamarbejde på itsfashionbaby.dk er sponsorerede 
indlæg. En virksomhed betaler for at få omtale, men Lisbeth kan selv bestemme, hvad hun skriver 
inden for de rammer, som er aftalt med virksomheden. Indlægget bliver markeret med ”REKLAME”, 
så læserne ikke er i tvivl.

Lisbeth understreger, at hun nøje udvælger samarbejdspartnerne, så hun kun omtaler produkter, 
hun kan stå inde for. Den type samarbejde fungerer så godt for Lisbeth, at hun i dag lever af ind-
tægterne på bloggen. Men hun undrer sig over, at annoncørerne ikke er mere interesserede i søge-
maskineoptimering, linkbuilding og effektmåling: 

Underligt nok bliver jeg sjældent bedt om at afrapportere ved sponserede indlæg. Det er 
også de færreste, der beder om at få indsat en tracking pixel eller ønsker bestemte søgeord 
nævnt i artiklen. Det foreslår jeg dem somme tider selv. Det handler nok om, at feltet sta-
dig er nyt, så de fleste annoncører ved ikke, hvad de skal forvente – udover selve omtalen 
på bloggen”. 
- Lisbeth Kiel Bjerrum, itsfashionbaby.dk

Gode resultater med affiliate og sponseret indhold
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At bloggen er et kraftfuldt medie, der kan skabe direkte afledt salg til et købeklart publikum, er Lis-
beth ikke i tvivl om. Da hun selv står for at håndtere aftalerne med annoncørerne, får hun god indsigt 
i resultaterne, når hun følger op hos annoncørerne. Et af de bedste eksempler var en annoncør med 
en online shop. De udbød en rabatkode via et sponseret indlæg på itsfashionbaby.dk og den direkte 
afledte trafik resulterede i en omsætning på 250.000 kr. på to dage. 

Affiliate er også en solid indtægtskilde på itsfashionbaby.dk. Det er både i ren klikafregning, hvor 
Lisbeth tjener penge på den trafik hun sender videre via til affiliate partnere. Det kan være en rigtig 
god forretning. Under Black Friday i november 2016 omsatte hun på 24 timer for mere end 155.000 
kr. på affiliate links alene. 

Derudover udvikler nogle af disse samarbejder sig også til ambassadørskaber, som skaber indirekte 
indtjening. Fx har Lisbeth været med i en reklamekampagne hos Electrolux i sin rolle som ”mommy-
blogger”. Her leverer hun indhold eksklusivt til virksomheden som en del af aftalen. 

Annoncører er bange for juraen

Lisbeth oplever dog flere faktorer, som holder annoncørerne tilbage. Uheldige episoder fra andre 
bloggere og Forbrugerombudsmandens fokus på annoncørsamarbejde har gjort, at en del annon-
cører og bureauer tøver med at kaste sig ud i samarbejde med bloggere. Det er i hvert fald Lisbeths 
erfaring og som uddannet jurist, er juraen i annoncørsamarbejde blevet en hjertesag for hende. Hun 
har bl.a. været med i høring, da Forbrugerombudsmandens seneste version af retningslinjerne blev 
udarbejdet. Det er dog stadig ikke helt klart, hvad man må og ikke må, og hvad konsekvenserne ved 
et fejltrin i et kommercielt blogsamarbejde kan være. 

Og det ærgrer Lisbeth: 

Retningslinjerne har ikke den ønskede effekt. De gode råd er ikke klare nok, og jeg oplever, 
at brands og PR-bureauer er ekstra påpasselige i forhold til skjult reklame, fordi der nu 
er fokus på det. Bureauerne har heller ikke juridisk viden nok til at rådgive kunderne om 
blogsamarbejde”.
- Lisbeth Kiel Bjerrum, itsfashionbaby.dk

Men samarbejde med bloggere er slet ikke så farligt. Det handler primært om, at det skal være 
gennemsigtigt for læserne, når bloggeren har modtaget et produkt eller betaling i modydelse. Som 
regel er det nok, at bloggeren markerer det i indlægget ved at skrive ”Reklame” eller ”Sponseret 
indlæg”. 

Til gengæld giver Lisbeths store juridiske indsigt hende ofte indirekte indtjening. Det sker gennem 
rådgivningsopgaver for reklame- og kommunikationsbureauer, der kontakter hende for at få helt styr 
på, hvordan man skaber et gunstigt og lovligt blogsamarbejde. Det giver et supplement til de spon-
serede indlæg, som er Lisbeths primære indtjeningskilde. 
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Giv ikke køb på troværdigheden

Sociale medier er derimod et område som Lisbeth kun nødigt bruger kommercielt. Deres formål er 
at supplere bloggen. På både Facebook og Instagram har hun over 5000 følgere. Instagram er adgang 
til ekstra kig bag facaden for hendes publikum. Hendes læsere reagerer derfor ikke så positivt på 
reklamer der, fordi de ikke forventer at finde det. Hun har en gang imellem sponsorerede opslag på 
Facebook, men det er heller ikke noget, der sker ofte.
”For det må ikke blive for kommercielt”, understreger Lisbeth i sit bedste råd til dig, der gerne vil 
skabe en indtjening via din blog eller nichemedie: 

Du må aldrig give køb på din troværdighed. Hvis du begynder at anbefale produkter, der 
ikke er i tråd med din egen stil, så mister du dine følgere – og dermed hele grundlaget for 
din forretning. Vær helt gennemsigtig omkring kommercielle samarbejder. Hvis du selv kan 
stå inde for dem – og de passer ind hos dig – så vil dine læsere heller ikke reagere negativt 
på det, og derfor er der ingen grund til at skjule noget. Det er desuden også i strid med 
markedsføringsloven.”
- Lisbeth Kiel Bjerrum, itsfashionbaby.dk
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3
Display-annoncering 
Eller banner-annoncer, som det også bliver kaldt. Display-annoncering er nettets mest kendte re-
klameform, så nærmere præsentation er overflødig. 

Som indholdsproducent kan du bruge display-annoncering på to måder. 

1. 
Du kan tilmelde dit site til et eller flere annoncenetværk, så du ikke selv skal opsøge annoncører 
og forhandle priser. Det er hurtigt at sætte op, men kræver stadig arbejde, når annonceblokke skal 
sættes op og skiftes ud, overvågning af, at de rigtige typer reklamer bliver vist og lignende. Indtje-
ningen er baseret på CPC (cost per click). 

Det mest udbredte annoncenetværk er Google AdSense. Du åbner op for, at annoncører kan vise 
annoncer på dit website. Hvilke annoncer det er, styrer Google, så det er både kontekstuelt og 
personaliseret. Det vil sige annoncer, der relaterer til de ord Googles robotter kan finde på dit 
site, eller en insisterende sko-annonce, hvis en af dine besøgende har været et smut på Zalando 
forinden.

2. 
Du kan selv skaffe annoncører og lave aftaler. Det kan give en langt større enhedspris, men betyder 
også mere arbejde. Indtjeningsmodellen er også fleksibel: Du kan tilbyde en fast CPM-pris, som 
annoncørerne kender og kan sammenligne med, du kan tilbyde en annoncør visninger i bestemte 
perioder eller du kan tilbyde det som en del af en større annoncepakke. Det sidste er en fordel, da 
det er en almindelig opfattelse blandt annoncører, at den største effekt opnås ved at eksponere til 
den samme målgruppe på tværs af kanaler. 

Mulig indtjening

Uanset om du kører med annoncenetværk eller selv skaffer annoncører, er display-annoncer først 
interessante, når du har meget trafik. Her kan det til gengæld blive en god indtægtskilde. Samtlige 
adspurgte bloggere og nichesites med mindst 50.000 besøgende pr. måned angiver bannerannoncer 
eller AdSense som den største kilde til indtjening.  
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Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Risiko

Display-annoncer er ikke den store risiko. Dine besøgende undlader bare at klikke, hvis det ikke er 
interessant. Men det kan lede til irritation hos publikum, du kan sænke hastigheden på dit site og 
du udstråler med stor tydelighed, at du er reklamefinansieret. Så hvis strategien med dit indhold 
er at skabe indirekte indtægter via eksempelvis konsulenttjenester eller salg af egne produkter, vil 
display-annoncerering modarbejde og give et useriøst indtryk af din forretning. 
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Mulig indtjening

Indtjeningen ved sponserede indlæg er meget afhængig af din læserskare. Mindre blogs tager sig til 
takke med at beholde produktet, de anmelder, mens større blogs tjener op imod 20.000 kr. for et 
sponseret indlæg. 

Da mange virksomheder ikke har styr på, hvad de skal forvente af et kommercielt samarbejde med 
bloggere, vil det ofte være trafikken til deres site, der er afgørende. Så for de fleste annoncører ligger 
gevinsten i, hvor mange personer de kan nå ud til – ikke nødvendigvis kvaliteten af trafikken. Derfor 
kræver sponserede indlæg enten en god mængde trafik eller nogle veludvalgte annoncører, der også 
måler kvaliteten af den trafik du kan sende til dem.

Risiko

Juraen har svært ved at håndtere sponserede artikler, og både virksomheder og bloggere er usikre 
på, hvilke regler der gælder. Som tommelfingerregel skal der tydeligt være angivet ”Annonce” eller 
”sponseret” i toppen af en artikel og ved en eventuel teaser til artiklen, så læseren ikke er i tvivl. Det 
er let at ”komme til” at glemme, men det kan udløse bødestraf at vildlede læserne. Forbrugerom-
budsmanden har fokus på området. 

Sponserede artikler
Sponserede artikler er en stadig mere populær indtjeningskilde. Især for bloggere, der fortæller 
om deres oplevelse med et produkt, eller laver en decideret anmeldelse – mod betaling. I denne 
form har virksomheden ingen indflydelse på, hvad der kommer til at stå i den endelige artikel. 
Men når der er penge involveret i at få omtalen, fortæller bloggeren sjældent noget negativt – det 
er jo dumt at bide den hånd, man bliver fodret af. 

Udenfor blogosfæren har sponserede artikler andre navne og formater. Etablerede medier kalder 
det ofte ”Advertorials”, som er en annonce forklædt som redaktionel artikel. I denne version har 
mediet ingen redaktionel indflydelse, men afgiver blot spalteplads. Nyere web-baserede medier 
arbejder med sponserede artikler i form af partnerskaber. Det giver virksomheder adgang til at 
lægge indhold op på deres platform i mere eller mindre uredigeret form. 

Et eksempel på et nichesite, der har succes med denne model, er TrendsOnline. Dem kan du læse 
mere om senere i dette kapitel.

4 
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Derudover er det vigtigt at de omtalte produkter eller virksomheder i sponserede indlæg har rel-
evans for dit publikum, og at dit site ikke flyder over med dem. Ellers lugter det for meget af, at du 
tænker for meget på at tjene penge. Hvor grænsen går, er individuelt, men med velvalgte sponsere-
de indlæg kan du faktisk også gøre dit publikum en tjeneste. 

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  



En niche af en niche af et erhvervsmedie

Daniel startede TrendsOnline som en blog. Hver aften skrev han et blogindlæg på dansk om iværk-
sætteri, mens han passede sit fuldtidsjob om dagen. I dag er Daniel direktør for 4 fastansatte og har 
yderligere 4 freelancere tilknyttet. TrendsOnline er et mindre mediehus og kendt som go-to place for 
digital iværksætteri i Danmark.

TrendsOnline er kommet dertil, fordi Daniel har tænkt det kommercielle ind fra starten og ikke 
fokuseret på trafiktal. Han betragter digital iværksætteri som en niche af en niche af et erhvervsme-
die, så trafiktal har aldrig været tænkt som noget, der kan sikre indtjeningen. I stedet har han trukket 
på sine erfaringer som iværksætter:
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CASE 

Hvem: Daniel Laursen
Hvad: Nyheder og baggrund om 
digital iværksætteri
Hvornår: Siden 2010
Hvor henne: trendsonline.dk
Hvor mange: 35.000 besøgende / måned
Hvordan: Native advertising i form af 
partnerskaber

Erhvervsmedier skiller sig så meget ud fra ny-
hedsstrømmen, at de har deres helt egen lak-
serøde farve avispapir. Du kender det fra Børsen 
eller Jyllands-Postens erhvervssektion.

Men som iværksætter er det svært at fange inter-
essen hos de traditionelle danske erhvervsmedier. 
Samtidig blomstrede der udenlandske websites 
som TechCrunch op, der udelukkende fokuserede 
på digital iværksætteri. ”Der er et hul i markedet,” 
tænkte Daniel Laursen tilbage i 2010, som forin-
den selv havde prøvet eventyret som iværksætter.
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Som noget af det første i mine kommercielle planer med TrendsOnline skulle jeg ud og 
finde en stor og markant kunde, som folk ser på dendigitale motorvej. Det får mediet til at 
se større ud, end det er. Jeg lavede en bruttoliste og fandt frem til, at Microsoft vil være den 
ideelle kommercielle partner. De havde på det tidspunkt lige sat gang i BizSpark program-
met og havde masser af fokus på digital iværksætteri”. 
- Daniel Laursen, trendsonline.dk

Så lille TrendsOnline der kun havde været i gang i få måneder, og som dengang havde under 50 
besøgende om dagen, mødte mægtige Microsoft. Daniel mødte den ansvarlige for Microsoft’s Biz 
Spark program alle steder i iværksætterverdenen. Han byggede efterhånden en god relation op, og 
sammen fik de formet en model for samarbejdet.

Jeg solgte idéen om, hvor sitet er på vej hen – ikke hvad det var nu og her. Det handler om 
at finde en partner og spørge, om de vil med på rejsen. Trafiktal er ligegyldigt. Derudover 
var der allerede i 2011 dystre udsigter for bannerannoncer. Så det var ikke inde i billedet 
som indtægtskilde, og jeg måtte tænke i andre baner”. 
- Daniel Laursen, trendsonline.dk

Lavede native advertising, inden det blev ”en ting”

I stedet for traditionelle bannerannoncer slog Daniel sig fast på native advertising som forret-
ningsmodel. Den første aftale med Microsoft gik ud på, at TrendsOnline forpligtede sig på at omtale 
nogle projekter under Microsoft’s Biz Spark program. De havde frie redaktionelle rammer og kunne 
også behandle projekterne kritisk, men Microsoft havde indflydelse på, hvilke historier de skulle 
fortælle om. 

Eksempel på indhold på TrendsOnline, som er udarbejdet i samarbejde med Microsoft BizSpark
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Samarbejdet kørte fint, og Microsoft er stadig partner. Det samme er ca. 50 andre virksomheder, der 
har adgang til at publicere sponseret indhold på trendsonline.dk. Forretningsmæssigt fungerer det 
godt, men det giver en redaktionel udfordring, fortæller Daniel:

Den største udfordring ved native advertising er, at det kan virke for købt. Jeg gider heller 
ikke selv læse om badesandaler, når jeg læser Tipsbladet. Vores sponserede indhold skal 
være noget, man som læser synes er interessant. Vi er blevet mere kommercielle og har 
faste folk på lønningslisten. Så vi rammer somme tider noget content, der er på kanten af, 
hvad vi vil være bekendt. Så minder det for meget om det betalte indhold, man kan læse 
på Børsen eller andre af de gamle mediers websites.”
- Daniel Laursen, trendsonline.dk

Undervejs har Daniel afprøvet andre indtægtskilder. Inspireret af TechCrunch’s events satte han sig 
for at lave en stor årlig event for danske tech-iværksættere. Tech BBQ blev født i TrendsOnline regi, 
men til det fjerde event i 2016, hvor over 2000 deltagere mødte op i Operaen i København var 
TrendsOnline kun med som mediepartner. ”For det er ikke primær forretning”, som Daniel forklarer 
i vanligt iværksættersprog.

Erfaringen med events bruger de dog stadig. Men det er tilpasset deres forretningsmodel. Trends-
Online tilbyder mindre meetups forskellige steder i landet under navnet Tech HotDog. Partnerne kan 
tilkøbe et sponsorat af eventet, der også giver dem få minutters taletid. På den måde oplever de, at 
de får endnu mere ud af samarbejdet med TrendsOnline.

Så Daniels rejse med TrendsOnline har haft et kommercielt spor fra første dag. Det er også indkapslet 
i hans råd til andre, der vil leve af nicheindhold:

Hold dig væk fra Google Analytics og lad være med at kigge på trafiktal i starten. I stedet 
skal du kigge på forretningsmodellen og finde den indtjeningsform, der passer til din mål-
gruppe.”
- Daniel Laursen, trendsonline.dk
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Mulig indtjening

Ligesom ved almindelige sponserede artikler er sponserede opslag meget volumenafhængige. Jo 
større reach du kan skaffe via din side på Facebook eller Instagram, desto mere interessant er du 
rent kommercielt. 

Laver du selv aftalerne, bestemmer du selvfølgelig også selv prisen pr. opslag. Hvis du indgår aftale 
med en distributionsplatform, vil de typisk vurdere efter hvor mange likes du har. Regn med at du 
mindst skal have 5000 følgere på hver profil, før det er økonomisk interessant at sætte i gang. 

Risiko

Connie Lagergreen Schmidt fra Aniston.dk fortæller senere i dette kapitel om, hvor kort vejen er til 
unfollow-knappen på sociale medier. Så risikoen for at virke for kommerciel med sponserede opslag 
på sociale medier er større end med almindelige sponserede artikler. Til gengæld skal du nok få at 
vide i kommentarsporet, hvis du er gået over stregen. 

5 
Sponserede opslag på sociale medier
Sponserede opslag på sociale medier er i familie med almindelige sponserede artikler. Det foregår 
oftest på Instagram eller Facebook, hvor en virksomhed betaler for omtale i et opslag på en blogs 
eller et nichesites profil. Ligesom med almindelige sponserede indlæg skal det være markeret 
tydeligt, at opslaget er sponseret. 

Sponserede opslag bliver ofte udbudt af bloggere som en tillægsydelse til almindelige sponserede 
indlæg. Men det kan også være separate opslag fra virksomheder, der eksempelvis ønsker at pro-
movere en konkurrence til et bredere publikum. Virksomheden er altså kun interesseret i omtalen 
på de sociale medier. 

Aftaler til sponserede opslag kan enten komme i stand ved, at du selv formidler aftaler med an-
noncøren. Eller du kan tilmelde dig distributionsplatforme som Native Avenue, som forhandler 
aftaler og forbereder opslagene på dine og andre mediers sociale kanaler. Så du skal ikke gøre 
andet end at stille dine sociale platforme til rådighed. Inden et sponseret opslag bliver sendt ud, 
skal du godkende det, så du kan fravælge en annonce, hvis den skyder forbi dit publikums smag. 



“

27

Derudover er du stadig ansvarlig for selv at anføre, at opslaget er sponseret. Forbrugerombuds-
manden har ikke samme fokus på sponserede opslag på sociale medier som på sponserede artikler 
på sites. Det er dog et tiltagende problem, at afsenderen ”glemmer” at skrive, at opslaget er spon-
seret. Det er særlig udbredt på Instagram, hvor opslagene bliver slettet få timer efter de er slået op, 
eller hvis nogen fatter mistanke til at opslaget er sponseret. Den fremgangsmåde kan bestemt ikke 
anbefales.

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Ekspertens tips

Jeg har talt med Trine Buus, der er nordisk partner hos Prettysocial Media, der står bag distributions-
tjenesten Native Avenue. Her er hendes råd, hvis du overvejer at gå i gang med at tjene penge på 
sponserede opslag. 

Gør din nyhedsstrøm attraktiv for annoncørerne ved at vise, at du har en aktiv og engage-
rende fanbase. Annoncører vil gerne se deres brand i professionelle content miljøer, hvor 
de får value for money. En visning er sjældent nok. De skal se kliks, likes eller kommentarer 
og derfor skal dine brugere være involverende.

Sørg for at poste et godt mix af forskellige typer indhold: Video, billeder, konkurrencer, 
de gode historier, fis og ballade. Det er vigtigt at dit eneste formål med at poste på fx en 
facebook side ikke er at få brugerne til din hjemmeside, men tænk på, hvordan du får dem 
til at involverer sig i indholdet. Det er de sociale mediers største styrke.”



28

CASE 

Hvem: Conni Lagergreen Schmidt
Hvad: Livsstilsblog til kvinder i alderen 28-48 år.
Hvornår: Siden 2002 – Conni overtog i 2009
Hvor henne: aniston.dk
Hvor mange: 30.000 besøgende / måned
Hvordan: Kombination af bannere, sponserede 
indlæg på blog og sociale medier, SEO-indlæg og 
affiliate.

Hvor stort et kommercielt tryk kan en blog holde 
til? Springer de besøgende fra, hvis der både er 
bannere, affiliate links og sponserede indlæg? 
Livsstilsbloggen aniston.dk er drevet kommercielt 
med et firma i ryggen til at tage sig af salgsdelen. 
Men Conni Lagergreen Schmidt formår at gøre 
siden interessant og troværdig for læserne ved 
hjælp af nogle klare principper.

Da Conni i 2009 overtog aniston.dk var sitet som 
en teenager efter en druktur. Sitets popularitet 
havde været dalende, og interessen for et af lan-
dets første online livsstilsmagasiner var på retur. 
Det var skabt af folkene bag connery.dk – et livs-
stilssite for mænd. Tanken var at lave en kvindelig 
pendant. Conni kom ind og overtog det 6 år gamle 
site med en mission om at arbejde det op igen og 
give det et mere personligt præg. I dag er teenag-
eren blevet en voksen kvinde. 

Aniston.dk har fundet sin plads blandt de mere 
modne blogs i den danske blogosfære. Det er sup-
pleret med et solidt følgeskab på Instagram og Fa-
cebook.



“

“
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Flere supplerende indtægtskilder

Conni står for driften, men får sommetider assistance fra andre, fortæller hun:

Det er ingen hemmelighed, at det er hårdt at producere nye indlæg hver dag i mere end 
7 år. Det meste af tiden har jeg selv stået for at skrive alle indlæg, men jeg har lige fået 
en blogger mere ind, der hjælper på den del. Derudover er jeg på salgsdelen bakket op af 
drengene fra connery.dk, men jeg modtager stadig selv mange direkte henvendelser fra 
virksomheder, der ønsker omtale på bloggen.”
- Conni Lagergreen Schmidt, aniston.dk

Da Conni overtog aniston.dk var der en meget lille indtjening. Hun overvejede mulighederne og var 
klar over, at der skulle supplerende indtægtskilder til. Så aniston.dk har i dag en række forskellige 
muligheder for at give annoncørerne trafik og omtale. Det kan være gennem bannerannoncer, affili-
ate links, SEO-indlæg eller sponserede indlæg på enten bloggen eller Instagram.

Paletten af forskellige annonceringsformater er nødvendig, mener Conni:

En blog i Danmark kan ikke leve af én indtægtskilde alene, medmindre du har en enorm 
mængde trafik. Der er ikke mange bannerkliks i danskerne længere, og det har aldrig rigtig 
battet på aniston.dk. Kigger vi sponserede indlæg er indtægten ok, men slet ikke på niveau 
med eksempelvis svenske mode- og livsstilsbloggere. Men det går fremad. Virksomhederne 
forventer ikke længere, at blogomtale er gratis, som de gjorde i starten. I dag sætter flere 
og flere virksomheder budget af, fordi de anerkender en god blogs værdi.”
- Conni Lagergreen Schmidt, aniston.dk

Blandt de kommercielle tiltag, der fungerer bedst på aniston.dk er sponserede indlæg og SEO-ind-
læg. Et sponseret indlæg kan enten være den kendte model, hvor bloggeren får betaling for at omtale 
et produkt. På aniston.dk er det koncept udvidet til at lave indlæg målrettet søgemaskinerne. På den 
måde kan annoncøren få trafik via sider på aniston.dk, der er optimeret til bestemte søgetermer. 
Men de får også links med høj autoritet fra aniston.dk til deres egne produktsider. Det hjælper an-
noncøren til selv at opnå bedre placeringer på Google.



“
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Kort vej fra inspiration til køb på Instagram

Men et sponseret indlæg kan også foregå udenfor aniston.dk’s website. Conni får en del henvendel-
ser om at omtale produkter på hendes sociale medier. Specielt på Instagram, hvor Conni har opbyg-
get en profil med knap 12.000 følgere, er der succes med at få betaling for produktomtale:

På Instagram er der kort vej fra inspiration til køb. Når jeg som blogger viser et produkt, 
skriver folk ofte, at det må de have. Forretningsmæssigt fungerer det på samme måde som 
sponserede indlæg, men de fleste er enten interesseret i blogomtale eller et sponseret op-
slag på Instagram. Det er også to forskellige medier, der kan to forskellige ting. Så for mig 
fungerer Instagram som separat inspirationsunivers.” 
- Conni Lagergreen Schmidt, aniston.dk

Conni nævner desuden, at Instagram-henvendelser ofte er knyttet sammen til en virksomheds kam-
pagne eller konkurrencer på sociale medier.

Aniston.dk har en aktiv og populær Instagram-profil med knap 12.000 
følgere. Instagram fungerer som seperat inspirationsunivers og giver en 
ekstra kanal til indtjening.



“

“
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Hun understreger også, at hun er varsom med, hvor meget sponseret indhold bloggen og Instagram 
kan bære. Der er ingen tommelfingerregler for, hvornår publikum får for meget, så fordelingen af 
sponseret indhold kører på mavefornemmelsen. Men specielt på Instagram er Conni forsigtig - det er 
meget let at trykke unfollow, hvis indholdet bliver for påtaget eller ikke passer ind i det øvrige feed 
og det æstetiske univers, der kendetegner profilen.

Så den kommercielle del af aniston.dk er velsmurt og gennemtænkt. Alligevel har Conni et job ved 
siden af i et PR- og kommunikationsbureau, som hun er medejer af. Hun vurderer, at der er poten-
tiale til mere på aniston.dk, men ikke uden omkostninger:

Jeg lever ikke af aniston.dk, men det kunne jeg godt, hvis der blev skruet op for salget. Men 
jeg er drevet af lyst, og den ville sikkert blive kvalt, hvis jeg skulle bruge en masse ekstra 
tid på at lave sponserede indlæg, og alt indhold skulle være mere eller mindre købt. Det 
ville kunne mærkes på kvaliteten af indholdet, og så ville læserne ikke kunne mærke mig i 
den anden ende.”
- Conni Lagergreen Schmidt, aniston.dk

Vær specialiseret og spil på flere heste

Skulle Conni starte en ny blog, ville hun i dag kigge mere efter en bestemt niche. Det ville ikke kræve 
den samme mængde trafik, før det kunne skabe indtjening.

Kvaliteten af trafikken er vigtig at vurdere, inden man starter ud kommercielt. Det handler 
om fokus. Jo mere specialiseret du kan være, desto hurtigere, tror jeg, du kan komme i 
gang med at tjene penge. På den kommercielle del vil jeg råde andre til at spille på flere 
heste og tænke over, hvordan blogindlæggene bliver præsenteret. Du skal vise, at du også 
mestrer det kommercielle indhold og kan få det passet ind i din personlige stil.”
- Conni Lagergreen Schmidt, aniston.dk
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Syndikeret indhold
Når det samme indhold bliver offentliggjort på forskellige medier, er der tale om syndikeret ind-
hold. Det er kendt blandt traditionelle medier – når du kan grine af en Wulffmorgenthaler-stribe i 
Politiken, er det fordi parterne har indgået en aftale om levering af indhold. Mediet betaler for at 
få en populær tegneserie trykt eller genudsendt.  

I Danmark er det ikke unormalt, at syndikeringen foregår som bytte-købmand mellem medier. Et 
website får kvalitetsindhold mod at sende trafik retur til den oprindelige indholdsudbyder. For 
eksempel i denne artikel hvor en Femina-artikel er genoptrykt på tv2.dk med byline og link retur 
til sitet og relaterede artikler. 

Har du et nichesite, er syndikeret indhold en mulighed, hvis det er udarbejdet efter journalistiske 
principper. De sites, hvis tekster primært er personlige præferencer og anekdoter, egner sig ikke 
til at tjene penge på syndikeret indhold. Men er stilen mere ovre i et nyhedsmedie eller har et 
bestemt branchefokus, er der gode chancer for, at andre medier eller virksomheder, der arbejder 
med content marketing, vil finde dit indhold interessant nok til, at de finder muldvarpen frem. 

Mulig indtjening

Som nichesite kan dit indhold også blive en del af en udvekslingsaftale. Du kan eksempelvis lave en 
fast aftale med et relevant medie om at genoptrykke x artikler per måned - det kan du læse om se-
nere i dette kapitel i casen med Smag Aarhus. 

Du kan også tilbyde dit indhold på syndikeringsplatforme. Den mest udbredte i Norden er Media 
Lounge, der også har en oversættelsestjeneste tilknyttet. Det betyder, at dine danske artikler vil 
kunne dukke op i oversat version i svenske og norske medier, men med din byline og reference til dit 
website på. 

Prisen er markedsreguleret og kan svinge fra alt mellem 500-3000 kr. afhængig af kvalitet, efter-
spørgsel, artikellængde mm. Sælger du artikler via syndikeringsplatforme, går der 10-25% i provision 
til platformen. Du vil som regel ikke kun sælge enkelte artikler, men indgå i en rammeaftale, så et 
medie aftager flere artikler pr måned. 

6
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Risiko

En myte i indholdssyndikering er frygten for at blive straffet af Google for dublikeret indhold. Hvis 
den originale artikel er publiceret på dit website, er der dog ikke noget at være bekymret over på din 
side. Aftageren af indholdet kan i sjældne tilfælde opleve problemer, men hvis den partner du syn-
dikerer indholdet til, inkluderer et link (gerne et no-follow link) tilbage til kildeartiklen, er problemet 
væk. Det er dog ikke alle syndikeringspartnere, der er interesseret i at linke.

Går du ind i syndikeret indhold, skal du have et redaktionelt setup, der sikrer levering af indholdet. 
Det kræver en vis mængde af nye artikler, og du risikerer at skuffe aftageren, hvis det ikke er på 
plads. Syndikeret indhold er mest interessant, hvis du har freelancere til at hjælpe med at skrive nye 
artikler. 

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

“
Ekspertens tips

Jeg har talt med Henriette Hedløv, som er medstifter af syndikeringsplatformen Media Lounge. Hen-
des tip til dig, der overvejer indholdssyndkering lyder: 

Vores erfaring er, at salg eller syndikering af kvalitetsjournalistik kan være en god for-
retning for nichemedier. De kan syndikere til både etablerede medier eller brands de vil 
identificere sig med og som arbejder med content marketing. 

Der er også et stort internationalt marked for kvalitetsjournalistik, hvor indholdet bli-
ver oversat, inden det publiceres. Siden vi startede Medialounge i 2013, har vi set en 
opadgående trend for at mediehusene øger deres budgetter til indkøb af indhold. Men 
for at komme i betragtning skal indholdet være unikt. Kvalitetsstof, som befinder sig bag 
en betalingsmur eller i et arkivskab, har højere værdi, end hvis indholdet ligger åbent på 
nettet. 

Medialounge er den eneste aktør i Skandinavien, som kobler købere og sælgere af kvalitet-
sindhold. Som nichemedie kan du gratis prøve vores platform af og se, om der er marked 
for netop dit unikke indhold.” 
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Tænker ”social first”

Fra starten havde Mikkel klare mål med sitet: Det skulle være uafhængigt, passioneret, bruger-
fokuseret og hylde en ”social first” tankegang. Forstået på den måde, at indholdet på sitet skulle 
være i så høj kvalitet, at folk fik lyst til at dele og kommentere det på Facebook og andre sociale 
medier. Hvis ikke indholdet kan fungere på Facebook, fungerer det ikke på smagaarhus.dk. På In-
stagram er Smag Aarhus også stærkt profileret – her er det dog primært for at få branding og bygge 
community, da mediet ikke egner sig til at generere trafik.

Social-tankegangen fylder også i måden, Mikkel organiserer produktionen på. Allerede en måned 
efter lanceringen var de første freelance-skribenter klar. Der er i dag mere end 10 freelancere tilknyt-
tet og for dem er smagaarhus.dk primært en platform til at komme ud med deres indhold, viden og 
kulinariske oplevelser.

CASE 

Hvem: Mikkel Krogh
Hvad: Webmagasin om madscenen i Aarhus
Hvornår: Siden 2014
Hvor henne: smagaarhus.dk
Hvor mange: 70.000 besøgende / måned
Hvordan: bannerannoncer, sponserede indlæg, 
syndikeret indhold og konsulentopgaver

Det kan være farligt at holde ferie. Man kan få nye 
idéer, der kan bringe ens karriere i helt nye ret-
ninger. Det har Mikkel Krogh erfaret, efter han en 
julidag i 2014 sad i sit sommerhus og funderede 
over, hvorfor der ikke fandtes et dedikeret me-
die med rendyrket fokus på den opblomstrende 
aarhusianske madscene. Mikkel, der selv er er-
klæret ”foodie”, startede smagaarhus.dk op som 
en hobby i august 2014. Det tog hurtigt fart, og 
godt 2 år efter har websitet givet ham så stabil en 
indtjening, at han ikke længere behøver et almin-
deligt job.



Smagaarhus.dk har på kort tid etableret sig som et populært sted for madglade aarhusianere med 
mere end 70.000 besøg hver måned.

“
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Alle der bidrager på Smag Aarhus brænder for mad. Vi er virkelig passionerede omkring 
det, men det er altid fra brugerens synsvinkel. Vi har ikke mesterkokke eller restauratører 
blandt skribenterne, så vi formidler nyheder fra den aarhusianske madscene og om gode 
madoplevelser.”
- Mikkel Krogh, smagaarhus.dk

Hver fjerde aarhusianer kommer forbi

Indholdet rammer plet og har på kort tid gjort smagaarhus.dk til et populært webmagasin. Med 
70.000 månedlige besøgende, der fortrinsvist kommer fra Aarhus-området, besøger i runde tal hver 
fjerde aarhusianer sitet en gang om måneden. Godt hjulpet på vej af et stort fokus på restaurations-
branchen i området. Det kulminerede da aarhusianske restauranter i 2015 for første gang fik uddelt 
Michelin-stjerner.



Smag Aarhus er baseret på en social-first tankegang og byg-
ger community på Facebook og Instagram. Blandt andet 
ved hjælp af billeder af denne lækre hotdog.

“
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Populariteten på området gjorde at Mikkel relativt hurtigt kunne begynde at skabe en indtjening. 
Men først skulle der opbygges et publikum:

År 1 var dedikeret til at bygge sitet op og få følgere på de sociale medier. Det var nødven-
digt for at være interessant for annoncørerne. Da sitet nåede en solid størrelse og der var 
10.000 følgere på Facebook, begyndte jeg med kommercielle tiltag. For mig er det en nød-
vendighed at skabe indtægter for at kunne lave det fede indhold, fordi det ikke er gratis at 
drive og udvikle et site.” 
- Mikkel Krogh, smagaarhus.dk



“
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Kombinerer tre indtjeningsstrømme

Smag Aarhus er baseret på tre direkte indtjeningsstrømme: Bannerannoncer, sponseret indhold 
og syndikering af artikler. Med det stigende antal adblockere er det Mikkels vurdering, at det på 
sigt bliver svært at skabe indtjening fremadrettet alene på bannerannoncer, så derfor har han på 
smagaarhus.dk suppleret indtægterne fra bannerannoncer med sponseret indhold og syndikering 
af artikler. Ofte køber annoncøren ikke kun et banner eller et sponseret indlæg, men en pakke hvor 
flere af produkterne indgår.

Den første af tre direkte indtjeningsstrømme, som Mikkel kastede sig over, var bannerannoncering, 
og i dag udgør det stadig en stor del af indtjeningen. Mikkel startede ud med en ordning, hvor han 
tilbød reklameplads til relevante brands. I starten stod et mediebureau for forhandlingerne af disse 
aftaler. Blev pladsen ikke solgt, blev den brugt på Google AdSense annoncer. Siden har Mikkel fået 
en kommerciel ansvarlig ombord, der forhandler annoncøraftaler. Med færre mellemmænd er ind-
tjeningen pr. salg også steget.

Den anden indtjeningsstrøm er sponserede artikler. Skribenterne skriver artiklerne på baggrund af 
et brief fra virksomheden, så virksomheden kan altså ikke pumpe en pressemeddelelse direkte ud 
på platformen. Det er for at sikre den rigtige form og tone-of-voice. Sponserede artikler bliver taget 
vel imod af brugerne, fortæller Mikkel:

Vi gør et stort nummer ud af at markere indholdet som sponseret og spørger også jævn-
ligt i brugerundersøgelser, hvad brugerne synes om den type indhold. Den overvejende 
respons er positiv: Læserne er vant til sponseret indhold, når de læser blogs. De går op i, at 
indholdet er fedt, så det skal det sponserede indhold selvfølgelig også være.”
- Mikkel Krogh, smagaarhus.dk

Sponseret indhold foregår også i mindre omfang på sociale medier. Oftest køber annoncøren en pak-
ke med et sponseret indlæg, der siden bliver delt på Smag Aarhus’ sociale platforme markeret med 
#SPONSERET. Mikkel er bevidst om, at det ikke må tage overhånd, for ellers vil brandet tage skade. 
Hans smertegrænse ligger ved 10% sponseret indhold på Facebook og Instagram, men der er de ikke 
endnu.



“

“
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Den sidste indtjeningsstrøm er syndikeret indhold. Mikkel har en rammeaftale med et dagblad, der 
genudgiver et bestemt antal artikler hver måned for en fast pris. Artiklerne bliver vist med skriben-
tens byline og Smag Aarhus som afsender. Det er ikke den vigtigste indtjeningskilde, men det giver 
klare fordele for begge parter:

Generelt skærer etablerede medier ned, så syndikering er en effektiv måde for dem at 
sikre kvalitetsindhold på, som vil være dyr at fremstille selv. Vores risiko er også lav. Vi har 
komplementære målgrupper, så vi mister ikke læsere, men kan nå ud til nogen, der ikke 
følger med på Smag Aarhus i forvejen. Men eksponeringen er ikke nok – der skal penge på 
bordet.” 
- Mikkel Krogh, smagaarhus.dk

Mikkel lader det også være en opfordring til andre nichesites, som giver deres indhold væk for 
brandingens skyld. Her er det langt bedre med en fast aftale om levering af x artikler til et medie, der 
finder værdi i indholdet.

Ambitionen er en medievirksomhed

Mikkel har opbygget en solid omsætning på tre direkte indtjeningskilder. Efter han har forladt sit 
faste job, er der også tid til at tage produktions- og konsulentopgaver ind, hvor erfaringerne fra Smag 
Aarhus skaber forskellige slags indirekte indtjening. Det har også givet plads til at udvide med endnu 
et nichemedie - kidsaarhus.dk, der i gang med at blive bygget op efter samme skabelon som Smag 
Aarhus.

Vi har allerede en fjerdedel af Aarhus’ befolkning forbi smagaarhus.dk hver måned, så 
spørgsmålet er, hvor meget større det site kan blive. Ambitionen er derimod at bygge en 
medievirksomhed med udenlandske succeser som Vox Media, Vice Media og Buzzfeed som 
forbillede. De har bygget flere nichemedier med afsæt i en social-first tankegang og leve-
rer det indhold, som brugerne efterspørger. Samtidig bruger de erfaringerne fra at kom-
munikere med målgrupper i en given niche til at lave eksempelvis kampagner for virksom-
heder.”
- Mikkel Krogh, smagaarhus.dk



“
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Han understreger, at vejen dertil er lang, men at det er muligt at gøre noget tilsvarende i dansk skala. 
Det handler frem for alt om, at lade passionen være i fokus. 

”Mit bedste råd til andre nichesites er, at fastholde passionen og engagementet. Der vil 
ikke være penge i sitet det første lange stykke tid, så du skal virkelig brænde for emnet. Og 
så skal du levere indhold, der fungerer godt på sociale medier. Det er vejen til at få trafik, 
der er interessant nok at tappe ind i kommercielt.”
- Mikkel Krogh, smagaarhus.dk
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Mulig indtjening

Når en bruger klikker på et link, sender du brugeren væk fra dit site, mens du opnår en indtjening for 
hvert klik. Det er standard i markedet, at anbefalingswidgets giver halvdelen af omsætningen retur 
til de sites, der leverer klikket, men prisen er ofte nede omkring 1-2 kroner pr. klik.  Der findes ingen 
offentligt tilgængelige tal fra anbefalingswidgets til danske websites. På amerikanske sites er estim-
erede klikrater på ca. 0,5%, hvilket er højere end eksempelvis Google AdSense.

Heldigvis giver tjenesterne på det danske marked væsentlig bedre klikrater og priser. Det gør det 
interessant for nichesites at kigge på som indtjeningsmulighed. Hvis nichen er interessant for annon-
cørerne, kan klikprisen være lukrativ, selvom du kun kan mønstre nogle få tusinde besøg pr. måned. 
Den bedste måde at finde ud af det på er ved at tale med udbydere af de forskellige tjenester til 
anbefalingswidgets og spørge, om de har relevante annoncører til dit indhold.

7
Anbefalingswidgets
Nu bliver det en smule teknisk, så hold tungen lige i munden. Anbefalingswidgets fungerer ved, 
at en anden indholdsudbyder betaler for den trafik du sender videre til deres indhold. Det foregår 
med små teasers med billede og overskrift i bunden af hver artikel, der skal lokke læsere til ind-
hold på relaterede websites eller til sponseret indhold. Du kan kende dem ved, at der står ”Con-
tent from around the web”, ”You may also like” eller ”Mere fra vores netværk”. 

Anbefalingswidgets giver gode muligheder for indtjening, men det er stadig et nyt fænomen i 
Danmark. I udlandet og specielt på engelsksprogede sites er det dog efterhånden standard, og 
der findes mange forskellige udbydere af anbefalingswidgets. Blandt de mest udbredte globalt er 
Taboola og Outbrain, men i Danmark er det mest Strossle og 8bit, der dukker op som tjenester til 
anbefalede artikler i bunden af artiklerne. 

Der er forskel på kvaliteten, og hvor gode de forskellige widgets er til at ramme plet med anbe-
falingerne. De store udenlandske tjenester er baseret på volumen, hvilket betyder at de teasere 
læserne ser i bunden af artiklerne ofte involverer kendisser eller bikinier. Det handler mere om at 
få klikket, end at gøre det relevant for læseren. Tjenesterne på det danske marked er bedre til at 
ramme plet.
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Risiko

Anbefalingswidgets hører til i den lave ende af risikoskalaen. Den eneste omkostning ved anbefa-
lingswidgets er, at du for at kunne tjene penge, må sende brugeren væk fra dit site. Og måske finder 
de en mere spændende blog at følge end din, hvis de følger et link til en virksomheds blog via for-
slaget fra anbefalingswidgeten. 

Omvendt er indtjeningen for de fleste nichesite ikke enorm, så en anbefalingswidget vil være en sup-
plerende indtjeningskilde.  

“

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Ekspertens tips

Jeg har talt med Claus Østerby fra Strossle, hvis anbefalingswidget er blandt de mest udbredte i Nor-
den. Claus giver et godt råd til alle, der overvejer at skabe indtjening gennem anbefalelingswidgets:

Kig ikke kun på det som indtjening, men også som en måde at få indekseret dit eget website 
på. Du kan starte ud med udelukkende at have anbefalinger til dit eget indhold, så widget-
en kan servere de mest interessante artikler fra dit bagkatalog for den enkelte bruger. Det 
resulterer næsten altid i længere user sessions, flere sidevisninger og større sandsynlighed 
for, at brugerne vender tilbage. Har du allerede sat eksempelvis bannerannoncer eller af-
filiate links op, vil anbefalingerne være med til at sikre mere indtjening på de kanaler. 

Når det virker for dig og du kan måle effekten, kan du slå eksterne anbefalinger til og få 
en direkte indtjening gennem anbefalingswidgets. Er der brancher eller brands, du ikke 
ønsker skal fremstå på dit website, har du mulighed for at fravælge det på kampagne- eller 
brancheniveau.” 
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Mulig indtjening

Her er der frit slag i bolledejen. Du bestemmer selv, om du vil lave en simpel guide til en halvtredser, 
eller du vil samle en pakke med videoer, læringsmateriale og træningsforløb til kr. 2000,-. Men husk 
at prisen afspejler værdien og det unikke i det, du tilbyder. Og rent psykologisk er det en god idé at 
have flere versioner af dit premium indhold. Måske tilbyder du endda en gratis version med et ud-
drag, så dine læsere får lyst til at købe den fulde version?

Den store fordel er, at du opnår en passiv indtjening. I det mindste i en periode, indtil dit indhold skal 
genopfriskes. Selve processen med at sætte eksempelvis en e-bog op, bør ikke være et uoverskueligt 
projekt for dig, hvis du allerede har mange artikler på samvittigheden inden for din niche. Den svære 
del er at få gjort indholdet så interessant og sætte en platform op, så folk vil betale for det. 

8
Premium indhold
I begyndelsen af denne e-bog blev du opfordret til ikke at gøre som de etablerede medier, som sta-
dig forsøger at tage penge for selve indholdet. I nogen tilfælde kan det dog lade sig gøre at skabe 
indtjening gennem premium indhold, hvor dit publikum betaler for at få adgang. Det kræver, at du 
virkelig har gjort dig umage og at indholdet ikke er noget, læseren kan smutte over og finde gratis 
på et andet website. 

Online materiale egner sig særligt godt til premium indhold, da der ikke er nogen distributions-
omkostninger. E-bøger, træningsforløb og kurser er nogle af de indholdstyper, du kan bruge. Ved 
e-bøger kan du også selvudgive og sælge direkte på saxo.com, så du slipper for at opsætte en 
webshop.

En fysisk bog går heller ikke af mode, men det kræver aftaler og en masse praktisk arbejde for at 
distribuere bøgerne, hvis du selvudgiver. Alternativt kan du lave en aftale om tryk og distribution 
med et forlag, som i sidste ende tager en stor del af fortjenesten. 
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Risiko

Den største risiko ved premium indhold er tidsspilde. Du kommer til at investere en del timer i at få 
gjort materialet klar og forberedt salgskanaler til salg af dine premium produkter. Du vil sandsynlig-
vis også have nogle udgifter til opsætning af betalingsløsning, produktion af materiale og andre ting, 
der kommer snigende. Så hvis du sætter høje forventninger til dit premium indhold, kan du let ende 
i en masse udgifter, før du har solgt et eneste eksemplar af dit premium indhold. Og du har ingen 
garanti for, at publikum rent faktisk vil betale for det. 

Derudover er det ikke så sjældent, at selv rutinerede skribenter går i baglås, når de ikke længere 
blot skal skrive artikler. En e-bog er en mere uoverskuelig proces og fremkalder præstationsangst. En 
måde at undgå det på er, at tage udgangspunkt i dine 10 bedste artikler i et bestemt emne og lade 
dem være kernen i en e-bog. 

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Tip: 
Den mand, der ved mest om premium indhold i Danmark, hedder Tue Lindblad. Han deler ud af 
sine erfaringer med at sælge digitale produkter på www.onlinebijobber.dk
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Mulig indtjening

Instant Articles er rullet ud i løbet af 2016, og der er derfor endnu få historier om, hvor meget et 
nichemedie reelt kan tjene. Flere udenlandske eksempler melder dog om CPM, som er op mod 
dobbelt så høj, som på deres eget website, samt at læserne bliver hængende i længere tid (kilde: 
Digiday.com). 

Er du udfordret på at få indtjening fra mobile brugere, fordi dit website ikke er mobiloptimeret, bliver 
Instant Articles mere interessant. Du har ikke så meget at miste. Det samme gælder, hvis du kæmper 
med at få engageret publikum på Facebook, så de besøger dit website via de teasere, du lægger ud 
som links på din Facebook-side. Din arbejdsindsats er lav, da det ikke tager lang tid at sætte op, og 
danske annoncører allerede er massivt til stede på Facebook. Så det kan være et forsøg værd.

Er du derimod godt kørende med henvisningstrafik fra Facebook og giver dit website gode læseop-
levelser for mobile brugere, skal du modregne de indtægter, du ellers ville have opnået, med den 
trafik. 

Facebook Instant Articles 

Langsomme sider på mobilen er en udfordring, som nettets giganter Google og Facebook arbej-
der på at løse. Facebook’s løsning hedder Instant Articles og giver lynhurtig visning af artikler på 
mobilen, når brugerne tapper på det i feedet. Det bliver belønnet med længere tidsforbrug på 
indholdet og op til 70% lavere bounce rate fra mobilen, når publikum ikke længere mister tålmo-
digheden. 

Du kan kende en Instant Article ved, at der er et lille symbol med et lyn på artiklen, når du ser den 
i feedet på din smartphone.

I Instant Articles er det muligt at tjene penge ved at vise annoncer fra Facebooks eget annonc-
esystem. Det kan kobles på bl.a. WordPress og sættes op på en halv time, hvorefter Facebook skal 
godkende nogle eksempler på dit indhold. Herefter bliver de artikler, du distribuerer fra din Face-
book side vist lynhurtigt direkte på Facebook, uden at læseren skal vente på at åbne dit website i 
browseren på sin smartphone.

Flere danske medier eksperimenterer med formatet og andre overvejer. For al indholdet bliver set 
og afviklet på Facebook, så den mobile læser kommer aldrig ind forbi dit website. Nogen kalder 
det en trussel mod det åbne internet. Andre er kritiske i forhold til, at medier kommer til at blive 
underleverandører til Facebook. 
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Risiko

Instant Articles lyder tillokkende, men det store ”aber dabei” er, at alt foregår på Facebook. Du 
mister trafikken til dit website og du mister kontrol, så du fungerer reelt som underleverandør af 
indhold i Facebook’s lukkede økosystem. Det kan sikkert sikre en god indtjening, men du er 100% i 
Facebook’s vold. Du skal gøre op med dig selv, om det er pengene værd. 

Omvendt bliver kampen om brugernes opmærksomhed i feedet stadig sværere, og den organiske 
reach skrumper. Instant Articles vil gøre dit indhold mere synligt i feedet og spørgsmålet er, om det 
bliver en nødvendighed i fremtiden.  

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Tip: 
Vil du have en komplet guide på dansk til at sætte Facebook Instant Articles op, har Mikael Lem-
berg lavet en glimrende introduktion her: 
http://klub100.org/lemberg/saadan-faar-du-instant-articles-med-wordpress
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Mulig indtjening

Jeg er i min research ikke stødt på danske nichesites, der skaber en solid indtjening på donationer og 
opfordringer alene. Men taktikken kan være fin til at forstærke de andre kommercielle aktiviteter, du 
allerede har gang i. Hvis du eksempelvis kan få 10% flere til at klikke på dine affiliate links alene ved 
at du opfordrer til det, kan du selv regne på, om det kan betale sig.

En anden tilgang er, at tænke donationer sammen med premium indhold. I stedet for at forlange 
penge for dine digitale produkter inden de bliver downloadet, gør du indholdet frit tilgængeligt. I 
indholdet indsætter du påmindelser til publikum om, at de kan donere, hvis de synes om indholdet. 
På den måde prikker du til deres samvittighed og modtageren vil selv kunne fastsætte, hvor meget 
indholdet er værd i kroner og ører. Og du kan få et større publikum, end hvis du forlangte penge for 
indholdet up-front.

Donationer og opfordringer
En indtjeningstaktik, som ofte er overset hos nichesites, er aktivt at fortælle publikum, hvad de 
kan gøre for at støtte op økonomisk. Mind dem om, at de kan støtte dig ved at klikke på et af dine 
sponserede links. Hvis produktet, du reklamerer for, er relevant for publikum og du har opbygget 
en høj grad af loyalitet hos dit publikum, vil de også gerne betale tilbage. Men de har brug for, at 
du fortæller dem, hvordan de skal bære sig ad. 

Det er præcis sådan René Frederiksen gør, når han i bunden af sine indlæg opfordrer sine læsere til 
at leje bil til kommende USA roadtrips via hans udvalgte affiliate links. Ham skal du møde senere 
i kapitlet.

Du kan også tage hatten helt i hånden og bede om donationer via eksempelvis MobilePay eller 
10er.dk, der også tilbyder en abonnementsordning. Den tilgang er smartest at vælge, hvis dit site 
ikke er plastret til med annoncer, og det kræver naturligvis, at du selv har det fint med at bede 
publikum om penge. 

Og nej, der stod ikke noget om, at du skulle ned og tigge på dine grædende knæ. Det kan sagtens 
formuleres elegant ved at fortælle, at donationerne gør det muligt at producere gratis indhold. Så 
gem din stolthed væk og husk på, at selveste Wikipedia holder sig reklamefri med denne taktik. 

10
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Risiko

Der er en lille risiko for, at du kommer til at lyde desperat, hvis du er for aggressiv i måden, du op-
fordrer på. Du skal have godt tag på dit publikum og fornemme, hvor meget du kan trykke på med 
disse opfordringer.

Har du i forvejen 4-5 tydelige indtjeningskilder, bør du også være varsom med at bede om dona-
tioner. Publikum vil kunne få indtryk af, at det handler mere om penge end om indhold, så brug det 
til at forstærke en af de indtjeningsmåder, der allerede fungerer. 

Indtjeningspotentiale 

Tidsforbrug 

Kendskab blandt annoncører 

Værdi for læserne  

Velegnet til nichepublikum  

Uaktuel
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CASE 

Hvem: René Frederiksen
Hvad: Tips og inspiration til bilferie i USA 
og Canada
Hvornår: Siden 2008
Hvor henne: renefrederiksen.dk
Hvor mange: 20.000 besøgende / måned
Hvordan: Affiliate aftaler og events

Hvis du googler ”Roadtrips i USA”, dukker 
renefrederiksen.dk op øverst. René elsker at rej-
se og inspirere andre, hvilket han har gjort på sin 
egen blog i en del år. Men indtil 2008 var bloggen 
en blandet landhandel. Det var først efter at han 
havde publiceret et par sider med gode råd til 
roadtrips i USA, som han i forvejen havde skrevet 
til et par venner, at bloggen fik sit fokus. 

I dag hjælper renefrederiksen.dk mange rejse-
lystne danskere med at forberede deres drøm-
merejser til USA og Canada. Omkring 20.000 
besøg om måneden bliver det til, og det har givet 
René en solid indtjening. 

”Jeg kan ikke leve af bloggen alene, men den dæk-
ker mere end min husleje. Så der var plads til at 
jeg kunne sige mit faste job op og tage flere ture til 
USA i løbet af sommeren,” fortæller René, der dog 
ikke har planer om at leve af bloggen. For ham er 
det et hobbyprojekt, der har vokset sig stort og 
profitabelt. 
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Biludlejere sikrer indtjeningen

Den største del af indtjeningen kommer direkte fra bloggen. René har en række affiliate partnere i 
form af biludlejningsfirmaer i USA, som afregner på CPA-basis. Det krævede en del overvejelser at 
komme i gang, husker René: 

Jeg arbejder med online marketing, så jeg var i en tidlig fase klar over, at jeg kunne tjene 
penge på min blog. Jeg var dog omhyggelig med at finde en indtjeningsform jeg kunne stå 
inde for over for mine læsere. Jeg havde i forvejen undersøgt og fundet de billigste biludlej-
ningstjenester og omtalt dem på bloggen, så det gav mening at gøre det til et formelt sam-
arbejde – både økonomisk og overfor mit publikum.”
René Frederiksen, renefrederiksen.dk

Via sit job kendte René allerede til forskellige affiliate netværk, men biludlejningstjenesterne var ikke 
koblet på. Derfor krævede det ekstra benarbejde at komme i gang med udlejningsfirmaernes egne 
affiliate programmer. Da det var på plads, var resten et spørgsmål om publikums respons. 

René toner rent flag overfor sit publikum ved at have denne disclaimer, der fortæller hvem han har 
økonomisk samarbejde med.
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Jeg valgte at tone rent flag overfor mit publikum ved at udgive en disclaimer, hvor jeg 
skriver hvem jeg har et økonomisk samarbejde med. Det havde en positiv effekt – flere un-
drede sig faktisk over, hvorfor jeg ikke havde gjort det noget før. Jeg har ikke oplevet noget 
negativ feedback, efter jeg gjorde sitet kommercielt.”
René Frederiksen, renefrederiksen.dk
 

René minder jævnligt sit publikum om, at de skal huske at leje bil via hans links. De fleste har så 
meget glæde af den information, de finder på sitet, at de ikke har problemer med at give tilbage. 

Et stærkt community driver indtjening gennem meetups

På hans Facebook-side Road Trip i USA har han med tiden bygget et community med omkring 8000 
danskere, der enten har eller snart skal udleve drømmen om at cruise på Route 66, Highway 1 eller 
andre gode steder. Der bliver stillet mange spørgsmål og René griber ekspertrollen i svarene. Det 
er med til at bygge et stærkt community, hvor publikum deltager aktivt med deres erfaringer eller 
billeder. 

Men folk skulle ikke kun mødes online, mente René. Derfor arrangerede han i foråret 2016 to meet-
ups om roadtrips. De blev afviklet på amerikanske restauranter i henholdsvis Aarhus og København. 
René inviterede herboende amerikanere ind som gæstespeakere, havde frivillige i gang med regi-
strering og teknik. Så rammerne var sat for en god aften med 3 timers rejseinspiration. 

Det er selvfølgelig spændende at se, hvordan et helt nyt initiativ bliver taget imod. Der 
endte med at komme hele 125 mennesker på de to dage. Da jeg bagefter gik postnumrene 
igennem på tilmeldingerne kunne jeg se, at nogen havde kørt 2 timer fra Sydfyn til Aarhus 
for at være med. Når folk bruger så meget tid, er jeg også forpligtet på at levere værdi til 
dem.”
René Frederiksen, renefrederiksen.dk

Ambitionen var, at René skulle have dækket sine omkostninger på de to meet-ups. Det gav et over-
skud på nogle få tusinde kroner, men med den værdi deltagerne oplevede, overvejer René at skrue 
prisen moderat op næste gang. 
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Professionelt fritidsprojekt

Når René ikke malker deltagerne, når de tilmelder sig hans meet-ups og når det kun er få udvalgte 
samarbejdspartnere han samarbejder med, er det et udtryk for, at Roadtrips i USA og Canada er pas-
sion før forretning. ”Et professionelt fritidsprojekt” kalder René det på sin blog. Den seriøsitet, han 
angriber det med, vil let kunne blive udhulet, hvis han plastrede bloggen til med bannerannoncer 
eller mindre relevante affiliate links.

Jeg er meget opmærksom på, at det ikke bliver for påtaget. Jeg har defineret et ”why” for 
siden, som handler om at hjælpe andre til gode rejseoplevelser i USA og Canada på egen 
hånd. Så hvis en mulig indtægt kun hjælper mig – og ikke mit community – er det ikke no-
get, jeg vil beskæftige mig med.” 
René Frederiksen, renefrederiksen.dk

Så René har over årene drevet en stabil indtjening og ser stadig masser af muligheder for at udvikle 
endnu mere indhold på både blog og Facebook. Han balancerer samtidig et godt stykke fra kløften af 
utroværdighed, som andre bloggere er faldet i, når udtrykket blev for kommercielt. René har et godt 
tip til, hvordan du holder den balance:

Jeg er ikke den eneste danske rejseblogger, der skriver om roadtrips. Men jeg har gjort det 
klart, hvad jeg står for og publikum genkender min stil og metode. Så vær skarp på, hvad 
dit formål med sitet er – så er det lettere at vælge indtjeningsformer, der ikke bliver for 
påtaget.”
René Frederiksen, renefrederiksen.dk
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Sæt i værk!

- Du har fået en gennemgang af 10 forslag til direkte indtjening på din blog eller nichesite. 

- Du har fået et overblik over forskellige måder, du indirekte kan tjene penge på. 

- Du har mødt 5 ihærdige bloggere og redaktører, som helt eller delvist kan leve af deres indhold.r 
delvist kan leve af deres indhold. 

Så hvad venter du på?

Inden du kaster dig ud i at afprøve de forskellige metoder, får du et råd til en fremgangsmåde: 

Det er ikke sikkert, at alt klapper første gang, du sætter et nyt kommercielt initiativ i søen. Publikum 
skal vænne sig til det. Du skal forstå, hvilke mekanismer der er i spil, og hvordan budskaberne bedst 
skal formes. Det kan du ikke læse dig til i denne e-bog. Det skal erfares. Så find den indtjeningsme-
tode, der har størst potentiale for dig, i stedet for at kaste dig over flere på en gang.

Jeg håber, du en dag kommer til at leve af det, du brænder for. Hvis denne single kan få bare én af 
de mange passionerede bloggere og redaktører til at sikre en månedsløn, er min mission med denne 
e-bog lykkes. Hvorfor skulle det ikke være dig?

Tak fordi du læste med!

Joakim Ditlev

Husk at du kan dele erfaringer, overvejelser og spørgsmål i 
Facebook-gruppen Nichesites Danmark. 

Prøv én ting ad gangen.

Giv det tid til at modne.

Lav eksperimenter.

Mål effekten.

Find ud af, hvad der virker og ikke virker.

Optimér til næste gang.
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Nyttige links og referencer

Nyheder om online medier og forretning:

Digiday.com

Mediawatch.dk

Emarketer 
– Internet Users in the Nordics Turn on Ad Blockers https://www.emarketer.com/Article/Internet-
Users-Nordic-Countries-Turn-on-Ad-Blockers/1013781

MonetizePros 
– How Much Can Publishers Make from Taboola and Outbrain https://monetizepros.com/display-
advertising/which-sponsored-content-network-is-best-taboola-outbrain/

Forbrugerombudsmandens vejledning: Bloggere og skjult reklame
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Vejledning/Ofte-stillede-spoergsmaal/Bloggere-og-
skjult-reklame

ProBlogger Podcast 
http://problogger.com/podcast/

Gode råd til at arbejde med premium indhold
www.onlinebijobber.dk

Guide til opsætning af Facebook Instant Articles
http://klub100.org/lemberg/saadan-faar-du-instant-articles-med-wordpress/

Nyttige tjenester til at skabe indtjening:

Syndikeret indhold 
Medialounge.com

Affiliate marketing 
Smartresponse.dk 

Anbefalingswidgets 
Strossle.com

Sponseret indhold på sociale medier 
Prettysocialmedia.com
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Ordliste

Ad-blocker. 
Et plugin til browseren eller app til smartphones, der gør at læseren slipper for at se bannerannoncer 
og andre former for reklame.

Affiliate aftaler. 
Provisionsbaseret aftale mellem en annoncør og et website, der giver annoncøren en fast procentdel 
af enten et salg (CPA), en registrering (CPL) eller et klik (CPC).

Affiliate marketing netværk. 
Tjenester der samler affiliate annoncører og websites, så du som blogger ikke skal indgå aftaler med 
alle annoncører enkeltvis.   

Amazon Associates. 
Et populært affiliate netværk til promovering af produkter på Amazon. 

Anbefalingswidgets. 
En liste med anbefalede artikler, som er placeret i bunden af en indholdsside og giver læseren forslag 
til videre læsning. 

Blogosfæren. 
Det samlede netværk af blogs og bloggere.

Byline. 
Linjen i en artikel, hvor skribentens navn fremgår. 

CPA. 
Cost Per Acquisition. Angiver prisen på, hvad en ny kunde koster.

CPC. 
Cost Per Click. Angiver klikprisen.

CPL. 
Cost Per Lead. Angiver prisen for en henvendelse fra en potentiel kunde.

CPM. 
Cost Per Mille. Måleformat i digital annoncering, der angiver prisen pr. tusinde visninger.

Hvis du er stødt på underlige marketingbegreber, mens du læste e-bogen, får du her en kort forkla-
ring af, hvad de mest kryptiske ord betyder.
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Display annoncering. 
Et samlet begreb for forskellige typer af bannerannoncer.  

Facebook Instant Articles. 
Facebooks løsning til mobile brugere, der indlæser indholdet hurtigt.

Google AdSense. 
Googles partnerprogram, der giver websites en indtjening mod at vise display- og tekstannoncer til 
deres læsere.

Kontekstuelt. 
En metode til at skabe relevante reklamer eller indhold til læseren, der er baseret på at scanne en side 
på websitet og finde bestemte ord. 

Lead. 
En kundehenvendelse. Oftest ensbetydende med en udfyldt kontaktformular.

Native advertising. 
At betale for at få publiceret redaktionelt indhold på andres websites.

No-follow link. 
Et link, der fortæller søgemaskinerne, at dette link ikke er vigtigt.

Personaliseret. 
En metode til at skabe relevante reklamer eller indhold til læseren baseret på kendskab til læserens 
præferencer og adfærd.

Sponserede artikler. 
En form for native advertising, hvor websitet bringer en artikel eller omtaler et produkt eller virksom-
hed mod betaling.

Subscriber burn. 
Et begreb fra email marketing, der beskriver stigende antal frameldinger på listen med nyhedsbrevs-
tilmeldinger. 

Syndikeret indhold. 
Indhold der systematisk bliver viderebragt på andre websites – oftest mod betaling.

Tracking pixel. 
Facebooks teknik, der husker adfærd om personer andre steder end på Facebook med henblik på at 
annoncere målrettet på Facebook. 

Tak for tid og feedback til: 
Claus Østerby, Conni Lagergreen Schmidt, Daniel Laursen, Henriette Hedløv, Lisbeth Kiel Bjerrum, 
Maria Erica Jensen, Mikkel Krogh, Nanna Ploog Ditlev, René Frederiksen, Thor Thomsen og Trine 
Buus 

Grafisk opsætning: 
Thomas Dam Lauritsen, Damgraphics 


