
Bloggernes  arbejde og dilemmaer 

– alt det du ikke ser! 

#SMWCPHBLOGS



− Wifi: DJGUEST / kode: stranden46

− #SMWCPHBLOGS

− @DJintweets

Velkommen
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4. Produktionsfasen

5. Blogindlægget

6. Efter udgivelsen 

Bloggernes arbejde og dilemmaer – alt 

det du ikke ser



− Dorte Bak, bolig og livsstil, 

www.by-bak.dk

− Camilla Stemann, mad og livsstil, 

www.copenhagenbyme.com

− Lisbeth Kiel, mode og livsstil, 

www.itsfashionbaby.dk

− Anders Sevel, Juridisk konsulent, DJ

Præsentation

http://www.by-bak.dk/
http://www.copenhagenbyme.com
http://www.itsfashionbaby.dk/


1. Den første kontakt

• Bloggeren kontakter en mulig annoncør for at foreslå samarbejde

• Bloggeren modtager en henvendelse fra en mulig annoncør, der 

ønsker at indgå en samarbejdsaftale

• Tilbydes opgave via agent

• Mediebureau henvender sig vedr. samarbejde



Sådan skabes et blogsamarbejde

1. Kontakt 
& aftale

2. 
Research 

& foto

3. 
Produktion

4. Indlæg 
online



Det, du ikke ser…

Mail & dialog 
(50%)

Foto

Skrivearbejde

Teknik

Events og 
pressemøder



Uafhængig blogger

• Opsøger og tilrettelægger selv sine samarbejder

• Fakturerer selv for samarbejdet, herunder eventuel afrapportering

• Kan udarbejde mere unikke og målrettede kampagner

• Sværere at få store kampagner via mediebureauer, der gerne køber 

ind hos flere blogs samtidigt for at spare tid

• Bliver tilbudt kampagner fra agent

• Bredere kampagner, der rulles ud på flere blogs og platforme

• Mindre indflydelse på opgaven

• Deler indtægten med agent (ofte op til 65% til agent)

Tilknyttet agent

Bloggeres ansættelsesform



1. Aftalen – agent eller ej –

juridisk set

Har du en agent?

Du skal få din kontrakt set i gennem og forhandle den

Agentkontrakten

Hvad skal bloggeren?

Hvad skal agenten?

Eksklusivitet

Minimumsindtjening

Royalty-grundlag

Opsigelse

Voldgiftsklausul

Aftaleret



Eksempler på henvendelser



Opsummering på den gode

henvendelse

Vær personlig

• Brug navn i stedet for ”kære blogger eller XX”

• Ram plet i forhold til relevans

Vær konkret

• Hvad vil du have?

• Hvad giver du til gengæld?

• Hvad er den gode historie?



Hvor tjener bloggere deres penge?

• Sponserede indlæg

• Ambassadørskaber

• Eksterne samarbejder

• Affiliate

• Bannere

• Designsamarbejder

• Bogudgivelser



PR eller marketing?



2. Aftalen – juridisk set

• En aftale er en aftale

• Løbende aftaler kan opsiges

• Skriftlighed – kontrakt eller ordrebekræftelse

• Tydelighed om hvad du skal

• Tydelighed om hvad kunden må og ikke må

• Linking er ofte OK

• Tidsfrister, godkendelsesprocedurer, betaling, osv.

• Aftaleret



2. Aftalen

Uafhængig blogger:

• Aftale indgås per mail, hvor der skriftligt aftales deadline, pris, 

antal indlæg, links osv.

Agent:

• Kampagnens vilkår aftales mellem annoncør og agent

• Blogger har en gældende kontrakt med agent

• Blogger får brief fra agent, så han/hun ved, hvad der forventes



3. Produktionsfasen

• Relevant vinkel på budskabet

• Research af fakta

• Lave foto eller film

• Billedbehandling eller klipning af film

• Tekstforfatning

• SEO



3. Produktionsfasen – juridisk set 

• Regler for offentliggørelse af billeder af andre

• Forbud mod brug af billede af andre i reklame

• Andres tekst, billeder og video

• Har du fået tilladelse af rettighedshaver?

• Gælder også produktbilleder fra kunden

• Persondataret, personlighedsret og andres ophavsret



4. Blogindlægget

Hvad er kendetegnende for en blog

• Personlig stemme

• Man følger bloggeren og ikke bloggen

• Opdateres ofte 

• En tæt dialog med læserne via kommentarfeltet; Bloggeren

er indenfor rækkevidde

• Kort produktionstid

o Ift. fx magasiner kan blogs hurtigt komme ud med 

produktnyheder og tendenser

Forskellige vinkler på kommercielle blogindlæg

• Branding

• Salg

• Longtail

• Produktkendskab

• Affiliatelinks

• SEO



4. Blogindlægget – juridisk set

• Krav om mærkning af reklame

• Særlige produkter

• Reklamedefinition

• Aftale om omtale

• Ny markedsføringslov

• Markedsføringsret



Markering af reklame







5. Efter udgivelsen 

• Deling på sociale kanaler

• Ophavsret



5. Efter udgivelsen 

• Deling på sociale kanaler

• Ophavsret

• Effekt af indlægget

o Hvordan måles det?

o Forskellige former for effekt

− Branding 

− Produktkendskab

− Longtail med søgemaskiner

− Salg



Effekt: Branding

https://www.youtube.com/watch?v=LZUtP7qh3Xs
https://www.youtube.com/watch?v=LZUtP7qh3Xs


Effekt: Salg



Effekt: Longtail



5. Efter udgivelsen 

• Deling på sociale kanaler

• Ophavsret

• Effekt af indlægget

o Hvordan måles det?

o Forskellige former for effekt

− Branding 

− Produktkendskab

− Longtail med søgemaskiner

− Salg

Uenighed omkring det leverede

• Hvad ligger inden for aftalen?

• Har annoncør redigeringsret?



5. Efter udgivelsen – juridisk set  

• Hvad må andre bruge dit indhold til?

• Har kunden særlige rettigheder?

• Tidsbegrænsning

• Forbud mod spam

• Krav til klart, tydeligt og aktivt samtykke

• Bloggerens ophavsret og 

markedsføringsloven



Gode råd til dig der vil samarbejde

med bloggere

• Research ordentligt

• Find hellere 5 end 25, der passer til dit brand; reach er ikke alt!

• Vær personlig. Skriv gerne til den udvalgte blogger, hvorfor du 

har valgt netop at gå den vej

• Ude efter PR? Kontakt bloggeren som du ville kontakte en 

journalist og tag ingenting for givet

• Ude efter et decideret samarbejde/marketing? Så skal der 

findes ordentligt budget til opgaven og der kan/skal 

forventningsafstemmes

• Hav tillid til bloggeren

• Eksekveringen er afgørende. Sørg for at den går begge veje



Gode juridiske råd

• Gennemgå din agent-kontrakt meget nøje

• Lav dine aftaler på skrift

• Brug kun din eget materiale

• Husk markedsføringsloven



Kontaktinfo

Dorte Bak – hello@by-bak.dk

@bybak

Camilla Stemann – private.camilla@gmail.com

@copenhagenbyme CamillaStemann

Lisbeth Kiel – info@itsfashionbaby.dk

@itsfashionbabydk itsfashionbaby

Anders Sevel - ASJ@Journalistforbundet.dk

anderssevel

mailto:hello@by-bak.dk
mailto:private.camilla@gmail.com
mailto:info@itsfashionbaby.dk
mailto:ASJ@Journalistforbundet.dk


Ses vi på torsdag?



…fredag?


