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Informasjon om undersøkelsen

I samarbeid med ANFO, har MBL sett nærmere på annonsørenes forhold til innholdsmarkedsføring. Undersøkelsen 
gir innblikk i viktigheten av innholdsmarkedsføring for norske annonsører, og hvilke kanaler annonsørene mener kan 
levere trygge annonsemiljøer for innholdsmarkedsføring samt hvilke som anses som best på å skape effekt. 

I tillegg tar undersøkelsen for seg in-housing av innholdsmarkedsføring, bruk og erfaringer med mediehusenes egne 
Content-satsninger på dette området, og annonsørenes holdninger og forventninger til videre arbeid med 
innholdsmarkedsføring. 

Resultatene ble først lagt frem på Mediaforums høstkonferanse 24.oktober 2019.

Feltperiode: Uke 39-42 2019 

Antall intervju: 136

Målgruppe: Norske annonsører

Metode: CAWI-intervju. Respondentene er hentet fra medlemsbasen til ANFO



Oppsummering

• Innholdsmarkedsføring har høy oppmerksomhet hos annonsørene. Hele 9 av 10 annonsører sier at det er viktig 
for de å være synlig med denne typen markedsføring.

• Tradisjonelle medier som aviser og magasiner scorer, sammen med egne kanaler, høyest på å tilby trygge miljøer 
for innholdsmarkedsføring. 

• Flest har, i tillegg til egne kanaler, stor tillit til at magasiner, Google og Facebook kan skape effekt gjennom 
innholdsmarkedsføring, og riks- og regionsavisene ligger her omtrent på linje med Instagram/ Snapchat og 
Youtube. 

• 71 % av de spurte svarer at de har benyttet seg av mediehusenes egne Content-byråer. 

• Mediehusenes Content-byråer benyttes først og fremst til produksjon av innhold, men rundt 3 av 10 annonsører 
bruker også disse byråene til tjenester som dokumentasjon av effekt og valg av distribusjonskanaler. 

• Annonsørene er godt fornøyde med leveransen fra mediehusenes Content-byråer, og 1 av 4 sier at de vil styrke 
samarbeidet det neste året.

• Flertallet av de spurte annonsørene vil anbefale andre å jobbe direkte med mediehusenes byråer når det kommer 
til innholdsmarkedsføring (54 %), og like mange anbefaler å bygge in-house kompetanse på området. 

• Annonsørene planlegger å øke budsjettene (43 %) til innholdsmarkedsføring det neste året. 9 av 10 vil enten 
beholde dagens nivå eller øke budsjettene.



Viktigheten av innholdsmarkedsføring
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Hvor viktig er det for din virksomhet å være synlig med innholdsmarkedsføring/ Content Marketing?

Base: 136

9 av 10 (88 prosent) synes det er 

viktig å være synlig med 

innholdsmarkedsføring, og 

arbeidet med Content ser ut til å 

være like viktig uavhengig av 

størrelse på annonsørenes 

markedsbudsjetter. 



Tillit til
trygt miljø



7 av 10 annonsører ville heller brukt 

pengene på innholdsmarkedsføring hos 

redaktørstyrte medier enn på 

internasjonale plattformer

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 

Alt annet likt ville jeg heller brukt pengene mine på innholdsmarkedsføring/Content Marketing hos redaktørstyrte medier enn via internasjonale plattformer. 

Base: Alle: 136. Andel “helt enig” eller “litt enig”. 



Trygt miljø – stor tillit eller noe tillit
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Hvilken tillit har du til at følgende kanaler for innholdsmarkedsføring/Content Marketing kan tilby  et trygt miljø  for din virksomhets produkter og tjenester?

Base: Alle: 66. Andel «Stor tillit» eller «noe tillit».

Tradisjonelle medier som aviser 

og magasiner scorer, sammen 

med egne kanaler, best på å tilby 

trygge miljøer for 

innholdsmarkedsføring. 

Lavere kjennskap til, og historisk 

bruk av, innholdsmarkedsføring 

på TV og radio, kan være med å 

påvirke vurderingen av disse 

kanalene. 



Tillit til trygt miljø i egne kanaler, aviser og magasiner
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Hvilken tillit har du til at følgende kanaler for innholdsmarkedsføring/Content Marketing kan tilby  et trygt miljø  for din virksomhets produkter og tjenester?

Base: Alle: 66



Troen på
effekt



8 av 10 mener det viktigste er at 

innholdsmarkedsføring treffer de 

riktige menneskene og gir 

resultater, ikke hvor den er 

plassert

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 

Det viktigste er at innholdsmarkedsføring/Content Marketing treffer de riktige menneskene og gir resultater, ikke hvor den er plassert.

Base: Alle: 136. Andel “helt enig” eller “litt enig”. 



Best effekt – stor tillit eller noe tillit
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Hvilken tillit har du til at følgende kanaler for innholdsmarkedsføring/ Content Marketing kan skape effekt  for din virksomhets produkter og tjenester?

Base: Alle: 136. Andel «stor tillit» eller «noe tillit».

Flest har, i tillegg til egne kanaler, 

tillit til at søk, sosiale medier og 

magasiner kan skape effekt gjennom 

innholdsmarkedsføring.

Lavere kjennskap til, og historisk 

bruk av, innholdsmarkedsføring på 

TV og radio, kan være med å påvirke 

vurderingen av disse kanalene. 



Best tillit til effekt i egne kanaler, magasiner og søk
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Hvilken tillit har du til at følgende kanaler for innholdsmarkedsføring/ Content Marketing kan skape effekt  for din virksomhets produkter og tjenester?

Base: Alle: 136
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Har din virksomhet eget in-house Brand studio/Content byrå som jobber med innholdsmarkedsføring?

Base: Alle: 136

Annonsørene bygger in-house kompetanse

45 prosent av de spurte annonsørene 

har egne in-house Brand Studio/ 

Content- byrå, og annonsørene som 

mener det er viktigst å være synlig med 

innholdsmarkedsføring har også i større 

grad bygget opp avdelinger internt. 



Mediehusenes
content-satsninger



1 av 3 annonsører jobber direkte med 
mediehusene på innholdsmarkedsføring
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Har din virksomhet benyttet seg av mediehusenes egne Brand studios/ Content byråer, enten direkte eller via samarbeidspartner/byrå?

Base: Alle: 136

7 av 10 har brukt mediehusenes 

Content-byråer, og nesten like 

mange velger å jobbe direkte med 

mediehusene som via byrå. 



Hvilke av mediehusenes Brand studios/Content byråer har din virksomhet benyttet seg av siste 12 måneder?

Base: Har benyttet mediehusenes Brand Studios/Content byråer: 96
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TV2 Konsept

Redink (Aller)

DNX (Dagens Næringsliv)

Schibsted Brand Studio (Abonnementsavisene og E24)

VG Partnerstudio

Flest jobber med Schibsted sine byråer

Schibsteds byråer dominerer 

markedet, etterfulgt av Aller Media 

med byråene RedInk og Aller 

Concept Store. Mange benytter 

også byråene til Dagens Nærlingsliv, 

TV2, Egmont, Amedia og lokale 

Content-byråer. 

Listen er ikke uttømmende, og 

stadig flere aktører kommer til. 
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Hvilke tjenester benytter du fra mediehusenes egne Brand studio/Content byrå?Base: 

Base: Har benyttet mediehusenes Brand Studios/Content byråer: 96

Byråene benyttes til flere tjenester

Mediehusenes Content-byråer benyttes 

først og fremst til produksjon av innhold, 

og 8 av 10 annonsører svarer at de har 

benyttet mediehusenes byråer til dette. 

Men byråene har også et bredere 

tjenestespekter. Rundt en tredjedel 

benytter de til tilpassing av egenprodusert 

innhold, og nesten like mange bruker 

tjenester som dokumentasjon av effekt og 

valg av distribusjonskanaler. 



Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med leveransen totalt sett?

Base: Har benyttet mediehusenes Brand Studios/Content byråer: 96
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3 av 4 er fornøyde med leveransen

75 prosent av annonsørene som har 

benyttet mediehusenes egne Brand 

Studios/ Content byråer er fornøyde 

med leveransen. 

Nærmere 1 av 4 er svært fornøyde 

og bare fem prosent er svært 

misfornøyde.



Ser du for deg at din virksomhet vil øke eller redusere samarbeidet med mediehusenes egne Brand studio/Content byrå de neste 12 månedene?

Base: Har benyttet mediehusenes Brand Studios/Content byråer: 96
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1 av 4 vil styrke samarbeidet

Samarbeidet med mediehusenes 

Content-byråer ser ut til å fortsette, 

og dette med økt kraft.

3 av 4 blant de spurte annonsørene 

svarer at de enten vil beholde 

samme nivå som i dag eller øke 

samarbeidet de neste 12 månedene. 



Veien videre 



Holdninger til innholdsmarkedsføring og aktørene
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 

Base: Alle: 136



51 % har tillit til at mediehusenes egne byråer 
er fri for bindinger til egne kanaler

63 % har tillit til at mediebyråene leverer fri for 
bindinger til ulike medier og 
teknologileverandører

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 

Jeg har tillit til at mediehusenes egne Brand studio/Content byrå gir meg de beste løsningene fri for bindinger til egne kanaler.

Jeg har tillit til at mediebyråene gir meg de beste løsningene fri for bindinger til ulike medier og teknologileverandører.

Base: Alle: 136. Andel «helt enig» eller «litt enig».



Hvilke fagmiljøer ville du anbefalt andre annonsører å jobbe med ved gjennomføring av innholdsmarkedsføring/ Content Marketing i det norske markedet.

Base: Alle: 136

Flest anbefaler å jobbe direkte med mediehusene
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Over halvparten vil anbefale andre 

annonsører å jobbe med 

mediehusenes Content-byråer, og 

en like stor andel råder andre til å 

bygge in-house kompetanse. 

1 av 3 vil også anbefale å jobbe 

med mediebyrå eller reklamebyrå, 

mens 1 av 4 trekker frem PR- og 

kommunikasjonsbyråene som 

anbefalt samarbeidspartner på 

innholdsmarkedsføring.



Ser du for deg at din virksomhet vil øke eller redusere budsjettene til innholdsmarkedsføring/Content Marketing de neste 12 månedene?

Base: Alle: 136
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9 av 10 vil enten beholde samme 

nivå som i dag eller legge mer 

penger i potten de neste 12 

månedene. Samtidig er det en 

svært lav andels om sier at de vil 

redusere budsjettene til 

innholdsmarkedsføring. 



Hvem har besvart undersøkelsen?
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Base: Alle: 136
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Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til: 

MBL: Bente Håvimb bente@mediebedriftene.no

ANFO: Håvard Bakken havard.bakken@anfo.no

Innholdsmarkedsføring er viktigere enn noen gang, og det 
forventes fortsatt vekst i markedet.

Det finnes stadig flere tilbydere og mange velger i tillegg å in-house 
tjenester for innholdsmarkedsføring. 

Mediehusenes Content-satsninger ser ut til å lykkes, og 
annonsørene vil styrke samarbeidet i nær fremtid.
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