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Benchmarkrapport for influencermarketing på Instagram

Succesfuld kommunikation starter  
med en god indsigt

STEP er et kommunikations
kollektiv, hvor vi arbejder i kryds
feltet mellem hardcore data og 
bløde indsigter. For mennesker er 
jo ikke bare potentielle leads med 
mail adresser, medievaner og  
MobilePay. De er også emotionelle 
individer. 
 
Vi kan skabe værdi for din for
retning, blandt andet fordi vi har 
adgang til anonymiseret første
partsdata fra over 80 % af alle 

danskere over 12 år. Herunder 
også arketypisk data, som for
tæller noget om dine kunders 
emotionelle drivers og motiva
tionsfaktorer. Både adfærdsdata og 
emotionelle data er vi specialister 
i at omsætte til intelligente for
brugerindsigter.
 
Det er de indsigter, vi bruger,  
når vi skaber fx kampagner, 
budskaber, brandudvikling eller 
influencermarketing.

Og lad os zoome ind på influencer
marketing. Her indsamler vi 
nemlig data på influencers i hele 
Europa ved hjælp af et tredje
partsdataværktøj. På den måde 
kan vi matche dit brand med de 
rette influencers på et intelligent 
grundlag – samtidig med at vi  
løbende kan analysere og optimere 
på kampagnerne ud fra, ja … data.  

Skal vi tale sammen?
Vi kan rådgive dig i forhold til at gøre din influencermarketing mere 
databaseret. Eller til overhovedet at komme i gang på markedet. 

Du er meget velkommen til at kontakte os.  

Spørgsmålet er, hvor man finder sådan én?
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Hvad vi mener, når vi  
siger ‘benchmarkrapport’
5 % engagement? Er det godt eller 
skidt? Det kan du sådan set kun 
vurdere, hvis du har et markeds
gennemsnit at sammenligne med. 
Det er derfor, denne rapport vil 
blive din bedste ven hver gang,  
du skal afrapportere.

Med benchmarkrapporten for 
influencermarketing i Danmark, 
hjælper STEP dig med at vurdere 
dine influencersamarbejder. Helt 
konkret trækker vi gennemsnittet 
ud af 200 opslag på Instagram 
markeret med ‘reklame’ og 

opsummerer derefter kort på hver 
influencerkategori. Vi udgiver rap
porten en gang i kvartalet, så du 
altid er ajour med det nyeste data.

  =  positiv ændring siden sidste benchmarkrapport 

  =  negativ ændring siden sidste benchmarkrapport
  
    =  uændret siden sidst 
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 Micro
1.0009.999 følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på 169 
danske Instagrambrugere med mellem 1.000 og 
9.999 følgere, og som har brugt ordet ‘reklame’ i 
deres opslag i perioden 01.07.2130.09.21.

Brugere

9.809 
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal 
microinfluencers i DK er 35.905

67 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

80 %

    200 posts (markeret som reklame)

    169 danske Instagrambrugere

    01.07.2130.09.21

Følgere

4.400 
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 743.000 

20 %
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

1.757
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikkeunikke visninger

40 %
Impression rate

 5,98 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 15 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 200
Likes
Pr. influencer i perioden

 63
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

427
Til

3.983

Micro
opsummering
I micro-influencer-
kategorien ser vi nu 
en billigere CPMi, da 
antallet af gennemsnitlige 
visninger pr. Influent er 
steget med 20%. 

Det er forsat den billigste 
kategori at få content 
fra til brug på egnet 
medier. Desuden er det 
også forsat den kategori 
(sammen med mega-
influencerne), hvor 
brugerne interagere mest 
med influenceren.
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 Mini macro
10.00049.999 følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på  
149 danske Instagrambrugere med mellem 
10.000 og 49.999 følgere, og som har brugt  
ordet ‘reklame’ i deres opslag i perioden 
01.07.2130.09.21.

Brugere

1.823
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal  
mini macroinfluencers i DK er 1.823

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

78 %
22 %

    200 posts (markeret som reklame)

    149 danske Instagrambrugere

   01.07.2130.09.21 Følgere

22.929 
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 3.416.389

68 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

7.280
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikkeunikke visninger

32 %
Impression rate

 3,51 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 11 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 693
Likes
Pr. influencer i perioden

 112
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

962
Til

 2.472

Mini macro
opsummering
Mini-macro-kategorien 
har ikke ændret sig meget 
siden sidste kvartal. Vi ser 
forsat en lille stigning på 
gennemsnittet af totale 
antal følgere, men eyeballs 
på content er forsat lavt. 
Det betyder også at CPMi-
prisen for denne kategori 
stadig er den højeste af de 
fire segmenter. 

For at få mest ud af 
aktiveringen af mini-
macro-influencers, er 
det vigtigt at lave en 
god screening og sikre, 
at indgå aftaler hvor 
influenterne levere nok 
content for pengene. 

Kategorien er stadig en 
vækstkategori, som vi ser 
anvendt i højere grad. 



Benchmarkrapport for influencermarketing på Instagram

8

 Macro
50.00099.999 følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på  
93 danske Instagrambrugere med mellem  
50.000 og 99.999 følgere, og som har brugt 
ordet ‘reklame’ i deres opslag i perioden  
01.07.2130.09.21.

Brugere

288
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal 
macroinfluencers i DK er 801

    200 posts (markeret som reklame)

    93 danske Instagrambrugere

    01.07.2130.09.21. Følgere

70.940
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 6.597.455

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

75 %
25 %

64 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

27.021
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikkeunikke visninger

38 %
Impression rate

 5,26 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 14 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 3.517
Likes
Pr. influencer i perioden

 211
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

666
Til

 1.850

Macro
opsummering
I macro-kategorien ser 
vi at den gennemsnitlige 
impression rate er faldet 
siden sidste kvartal. 

Dette resulterer også i, 
at CPMi for kategorien er 
højere nu. Dog er macro-
kategorien forsat den 
kategori, hvor du får mest 
eksponering for pengene. 

Macro-influencers er 
også stadig en kategori, 
som har en høj andel 
af danske følgere, 
hvilket stadig viser os, 
at virksomheder som 
prioriterer at arbejde med 
de store influenter, også 
forstår vigtigheden af at 
screene for god data. 
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 Mega
100.000+ følgere

Dataramme
Dataet stammer fra 200 posts fordelt på  
92 danske Instagrambrugere med 100.000+ 
følgere, og som har brugt ordet ‘reklame’ 
i deres opslag i perioden 01.07.2130.09.21.

Brugere

192
Antal bedst performende influencers i 
kategorien (i DK)
Tallet er sammenholdt med benchmark for 
antal danske følgere. Det samlede antal 
megainfluencers i DK er 715

De analyserede reklameopslag i perioden 
er primært blevet set af kvinder

73 %
27 %

    200 posts (markeret som reklame)

    92 danske Instagrambrugere

    01.07.2130.09.21

Følgere

199.507 
Gennemsnitligt antal følgere pr. influencer
Den totale mængde af kombinerede følgere 
er 18.354.634

51 %
Gennemsnittet for  
andelen af danske følgere
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Andelen af personer, der har set opslaget 
sammenholdt med antallet af følgere

Performance

62.016
Gennemsnitlige impressions pr. opslag i perioden
Impressions er ikkeunikke visninger

31 %
Impression rate

 6,25 %
Gennemsnitlig engagement rate pr. influencer
Likes + Kommentarer / Følgere

 20 %
Interaction score
Likes + kommentarer / Impressions

 11.937
Likes
Pr. influencer i perioden

 533
Kommentarer
Pr. influencer i perioden

CPMi i DKK
Gennemsnitligt spend pr. 1.000 visninger 
pr. influencer 

 

Fra

806
Til

3.225

Mega
opsummering
Datagrundlaget i denne 
kategori er mere usikker, 
da der ikke er mange 
danske mega-influencers. 

Fra sidste kvartal til nu er 
impression raten faldet 
og CMPi er dermed blevet 
højere. Det koster nogle 
penge at arbejde med de 
helt store influenter, da 
man i højere grad betaler 
influenten for at blive 
associeret med deres 
brand. 

Kategorien er dog forsat 
meget effektiv, når det 
kommer til engagement 
og interaction. Dette 
kan skyldes, at mega-
influenterne er de profiler, 
som vi føler os mest 
inspireret og fascineret af 
som forbrugere.



STEP er et kommunikatios 
kollektiv, som tror på data og på 
mennesker. At kombinationen 
af hardcore data og indsigt i  
individet er vejen til menneskers  
hjerter og kundernes vækst.  
Fra hovedsædet i Odense og 
kontoret i København arbejder  
+140 specialister med at 

skabe kreativ, strategisk og 
databaseret kommunikation 
gennem hele kunderejsen. 
 
Det hele er baseret på indsigter 
og dybdegående research, og 
bureauet gør en dyd ud af at 
være på forkant med markedets 
nyeste tendenser og teknologier.

A lot of people are 
afraid of data 

Se mere på step.dk


