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Vad roligt att se 
dig här idag 



Upplevelsen av ett 
varumärke täcker 
alla kontaktytor. 



Önskad 
effekt



6

38,6 41,2

55,9

2008 2014 2018

Andelen som undviker reklam i media
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Så, ingen du känner 
tittar på tv längre?!

Tittar bara 
på vanlig 
TV

16%

Tittar mest på vanlig 
TV

35%
Tittar lika 
mycket

14%

Tittar mest på 
playtjänster

24%

Bara på 
play

11%



Från kommunikation

Unga når man bäst via sociala medier
16-24 år och bor i storstad

16 54

1712

Lågt
engagemang i sociala kanaler

Hög
digital 
påverkan

Låg 29%

28%

Högt



Vad är köpt, förtjänat, sponsrat 
och eget idag?

 Kanalerna glider
 Budskapet regerar
 Den önskade effekten är viktigast
 Den mäts i affärsnytta



Affärsnyttan! 
Ge mig ett

nyckeltal, tack! 
/mvh VD

Undersökningsföretaget mäter

PR-byrån mäter

Mediebyrån mäter

Webbyrån mäter

Contentbyrån mäter

Medierna mäter (Google, FB, tv, tidningar …)

Kunden mäter

#
£
$
€
?
+
%



Önskad 
effekt Ett dussin tidlösa, 

etablerade och 
kanalöverskridande
mått som kopplar till 
affärsnytta. 

De är strategiska, 
legitimerande mått, 
och därför viktiga.

De flesta mått mäter 
era förutsättningar
för önskad effekt. 

De är taktiska, 
lärande mått och 
därför viktiga.

KännedomAttityd
Kunskap

Varumärkesstyrka
Varumärkesvärden

Consideration

Preferens

Lojalitet

Rekommendation

Penetration

Fler kunder
Anseende
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Anseende mäter både känslomässig samhörighet och prestation



IKEA Nordea

74

20



Anseende
= önskad effekt 

som visar på 
affärsnytta

Nyhetsbrev
Tjänsten
Sajten
Kundtjänst
FB, Tw, Insta
Mediebild
…



Anseende
= önskad effekt 

som visar på 
affärsnytta

Tillgänglig
Pålitlig
Kompetent

74%
62%
55%



Reality check:
räckvidd + attityd

långsiktighettouch points
- always on

buzz

Kampanj: 
budskap, tonalitet, 
uppmärksamhet

Helheten: effekt av 
all kommunikation 
på affärsnyttan



Vad roligt att se 
dig här idag 
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Vi måste koppla det vi gör 
och det vi lär oss om vad som 
funkar, med vad som händer 
inuti dem vi vill nå.

Där finns svaret på affärsnyttan. 



Separata 
avdelningar

Konkurrerande 
budgetar

Syftestonalitet

Enstaka nedslag

Medie- och 
kanalfokus

Synkade & enade 
avdelningar

Kompletterande 
budgetar

Varumärkes-
tonalitet

Konstanta flöden

Målgruppsfokus

#kantarsifo



22

1. Vilka mått använder ni idag för att
bygga expertis och skapa rätt förutsättningar?
skapa legitimitet och mäta affärsnytta?

2. Vad triggar dem ni vill nå? 
3. Hur omsätter ni det i respektive kontaktyta? 
4. Hur säkrar ni samma känsla i all kommunikation?

#kantarsifo

Frågor att ta med tillbaka



Vi gör skillnad. Var med och påverka framtiden.

Tack för nu – vi hörs!
sonja.von.lochow@kantarsifo.com
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