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If we cannot explain how 
communication creates effect 
- We will have a though future



We humans are complex and 
irrational and busy beings



How to measure the effect can be 
frustrating with different methods and 

models



Increase your odds to create 
valuable effect



One thing is certain: 
Communication creates 

”business” effects
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THE 
EFFECTIVENESS-
PRINCIPLES



Define the benefit of the 
communication



What is the real problem, 
or opportunity? 



Prioritize 
– one activity can not solve every problem



Prioritize 
– one activity can not solve every problem



FOCUS OBJECTIVE WHO MAIN KPI SUPPORTING KPI

Brand 
Attract new customers, on a 

long term basis
New customers 

18-65 y.o
Preference

LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM

Activation
Drive short term sales, with 

clear offers.
People who are in the 

market/category
Visits

LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM 

Loyalty Get existing customers to buy 
more by using cross sales.

Existing customers Re-purchase
LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM



Isolate the role of communication 
– what it can and cannot do!



Draw up an  
effectiveness chain



Business 
effect

Behavioural 
effect

Attitudinal 
effect

Communication  
activity



Business 
effect

Direct financial business effects
Sales, market share, turnover,  profit,  
profitability, margins etc

Indirect financial business effects
Employer attractiveness for a company, negotiation power 
for a union, increased public health for a municipality.



Business 
effect

Behavioural 
effect

Purchase behaviors
Get more buyers 
Get people to buy more often 
Get buyers to pay more 

Other behaviors 
Get more membership applications 
Get people to drink less alcohol  
Get more Americans to visit Sweden 



Business 
effect

Behavioural 
effect

Attitudinal 
effect

Awareness 
Knowledge 
Interest 
Associations 
Emotions 
Opinions 
Intentions



Exposure 
Processing

Business 
effect

Behavioural 
effect

Attitudinal 
effect

Communication  
activity



Business effectBehavioural effectAttitudinal effectCommunication activity

Increased market 
volume share

Get more people to 
consider and chose 
the operator

Change the perception 
of the operator as 
being unreliable, 
frivolous, and silly,

Telecoms operator X

Repositioning  
campaign 



Inspirers a cause and  
effect approach

Förenkla tills du får till det!



Simplify until you have it
Tvingar fram ett  

orsak-verkan-tänk



Define the current  
situation and set  
prioritized objectives



Conduct a zero measurement to  
put numbers on the current situation



Look back to set realistic 
objectives



Consider both short-term 
and long term effects



Long temr: build attiudes 
which generate behaviour 
and business effect in the 
future,  after six month or 

longer.

Short term: trigger behavior 
or business effect directly, 
during the activity period. 



E
ff

ec
t

Time

Short tema  
activities

Long term  
activities

Källa Binet & Field (2013)



Align the role of  
communication through 
out the organisation



Spend time listening to  
people in different functions  

in the organisation



”Drive top of  
mind awareness”

”Become more  
well known”



Tell what activities are  
being done and why



Match  
The effectiveness 
measurements to 
the activities



Every brief should clearly specify 
the desired type of effect



Evalute the effect 
considering the 
prerequisites



When presenting the result, also 
present the resources invested



Calculate Extra Share of Voice 
(ESOV), if possible



Sh
ar

e 
of

 v
oi

ce

Share of market

ESOV+
Brand will most certain take market 

shares

ESOV-
Brand will most certain loose market 

shares

Källa IPA (2009), Nielsen (2009), Hansen & Bech Christensen (2005)



What has and hasn’t been done - 
what have we actually change?



Measure the right things 
and measure  often



Use several methods to make an 
overall assessment of the effect 



Evalute the results in a smaller team and 
summarize conclusions and actions 
before presenting to a larger group



Widen the perspective



Define the benefit of the communication

Draw up an effectiveness chain

Define the current situation and set prioritized objectives 

Consider both short term and long term effects 

Align the role of communications in the organisation

Match the effectiveness measurements to the activity

Evaluate the effect considering the prerequisites 

Measure the right things and measure often

1
2
3
4
5
6
7
8

The Check List



Don’t forget to celebrate 
your achievements.  
Best of luck!



All documents available at 
komm.se/komms-effektprinciper

• Ta hänsyn till vilka förändringar som gjorts – eller inte gjorts – på det stora hela. Det är 

lätt hänt att vi tror att en enskild förändring ska få väldigt stor effekt, särskilt om vi lagt mycket 

tid på att planera och genomföra just den förändringen. Som när vi tar fram ett nytt kommuni-

kationskoncept eller huvudbudskap. Men, om alla andra delar av kommunikationsstrategin är 

oförändrade bör vi kanske inte förvänta oss så mycket större effekt än tidigare. Om vi till ex-

empel vänder oss till samma målgrupp som vi alltid gjort, med samma kanalmix och på samma 

tidpunkter.        

• För investeringar i köpta medier, räkna ut ESOV (Excess Share Of Voice). Det finns ett fler-

tal forskningsstudier som visar å robusta samband mellan ett varumärkes reklaminvestering 

relativt konkurrenterna (SOV: ”Share Of Voice”) och ett varumärkes marknadsandel i försälj-

ning (SOM: ”Share Of Market”). Särskilt viktig är relationen mellan dessa mått, vilket kallas 

Excess Share Of Voice (ESOV). När ESOV är positivt, d.v.s. om varumärkets reklaminvestering 

är större än den nuvarande marknadsandelen, kommer sannolikt marknadsandelen öka näst-

kommande år. Och tvärtom, när ESOV är negativt kommer marknadsandelen sannolikt minska. I 

praktiken innebär det helt enkelt att det, över tid, kostar att växa och straffar sig att snåla. 

8: MÄT RÄTT OCH MÄT OFTA

Kommunikation kan mätas på en mängd olika sätt. Före eller efter en insats. Kvantitativt eller 

kvalitativt. Baserat på attityder, beteendedata eller ekonomisk data. På varumärkesnivå eller 

kampanjnivå. Bland konsumenter, beslutsfattare eller medarbetare. Sammantaget är vår överty-

18

Faktaruta ESOV

SOV (share-of-voice) är ett mått på hur stor andel av den totala reklaminvesteringen inom en definie-

rad kategori som ett visst varumärke står för. Som grund för beräkningen går det att utgå från siffror 

på antal exponeringar eller, vilket oftast är enklare, investeringarna i kronor och ören som vanligen 

finns att tillgå. 

SOM  (share-of-market) är varumärkets marknadsandel i termer av försäljning. Båda måtten anges i 

procentandel och måste utgå från samma kategoridefinition (tex. ”ketchup”, ”försäkringsbolag”) och 

samma konkurrenter.  

ESOV räknas ut genom att ta SOV-SOM. 

Exempel: 

För ett varumärke som står för 20% av reklaminvesteringarna i en kategori (dvs. har 20% SOV) och 

30% marknadsandel av försäljningen i kategorin (30% SOM) gäller: 

SOV 20% - SOM 30% = -10% ESOV (negativ)

Om samma varumärke istället investerar motsvarande 40% SOV, med samma 30% i marknadsandel av 

försäljningen i kategorin (SOM) gäller istället: 

SOV 40% - SOM 30% = +10% ESOV (positiv)

av hur leverantörens serviceavtal ser ut. Eller att vädret har mycket större påverkan på glass-

försäljningen än kommunikationsinsatserna – hur bra, snygg och distinkt den nya glassförpack-

ningen än är. Eller att kommunikation kan positionera en butikskedja så att det blir attraktivt, 

men utan ett stort butiksnät med bra lägen kommer inte antalet kunder att växa särskilt mycket. 

Att försöka isolera kommunikationens roll är svårt, men är viktigt utifrån ett effektperspektiv. 
2: RITA UPP EN EFFEKTKEDJANågot som ofta är till stor hjälp är att rita upp en egen effektkedja, dvs. en enkel modell som vi-

sualiserar en koppling mellan kommunikationsinsatsen och nyttan för uppdragsgivaren. Modell-

ritandet fyller två funktioner. Dels tvingar det fram ett orsak-verkan-tänk som är centralt för att 

kunna planera, och i efterhand mäta, effekter. Och dels är kedjan ett bra diskussions- eller argu-

mentationsunderlag. Det har till exempel visat sig att marknadschefer som på ett pedagogiskt 

sätt kan förklara hur deras insatser bidrar till företagets framgång får mer inflytande och större 

mandat. 

Det finns många olika modeller som kan användas som mall för en effektkedja. Modellerna har 

lite olika indelningar och rubriker, men det gemensamma är den grundläggande tanken om att 

tydliggöra hur en insats leder till ett visst mål. Så här kan en kedja till exempel se ut:

Det är viktigt att alltid börja med affärseffekten och sist landa i vad kommunikationens roll är, 

inom ramen för ett uppdrag som helhet eller en specifik insats. Det finns avancerade analysmeto-

der att förlita sig på för att förstå vad som leder till vad, men ibland räcker också sunt förnuft. 

Den som har en tydlig effektkedja framför sig kommer ha mycket lättare att planera, diskutera, 

och mäta, effekterna av kommunikation. Det går också att se kedjan som ett bra självtest. Om du 

inte lyckas rita upp en enkel effektkedja beror det antingen på att du inte tänkt klart kring hur 

kommunikationen ska skapa affärseffekt, eller på att sambandet du har i huvudet är så komplext 

så att det inte kan ritas upp på ett enkelt sätt – och då sannolikt kommer vara obegripligt för andra. 

Börja alltid med att definiera vilken affärseffekt kommunikationen kan bidra med till upp-

dragsgivarens organisation.
Vi använder här begreppet affärseffekt som en rubrik på olika typer av effekter som relaterar 

till de övergripande målsättningar uppdragsgivarens organisation har. De flesta organisationer 
9

http://www.komm.se/komms-effektprinciper

