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H VA E R A M E C?

AMEC står for International Association for Measurement and Evaluation of
Communication.
AMEC er verdens største fagorganisasjon for medieanalyse og -innsikt,
og representerer organisasjoner og fagfolk innen medieevaluering og
kommunikasjonsforskning. AMEC har mer enn 160 medlemmer i 86 land.
AMECs arbeid omfatter blant annet utvikling av Barcelona-prinsippene,
Barcelona-prinsippene 2.0 og den nye 3.0-versjonen som presenteres i
denne e-boken, så vel som lanseringen av AMEC rameverk for evaluering av
kommunikasjon og Measurement Maturity Mapper.
AMEC tenker og opererer internasjonalt. De setter sammen arbeidsgrupper fra
ulike land som sammen jobber frem nye initiativer, støttet av de internasjonale
avdelingene i Asia-Stillehavsregionen, Nord-Amerika og Europa.
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Hvorfor og hvordan bør
du måle kommunikasjonen
din?
Kommunikasjon er avgjørende for å fremme de strategiske
målene organisasjonen din har satt seg. Effekten og resultatene av
kommunikasjonsarbeidet fortjener derfor å dokumenteres og å vises i store
bokstaver. Derfor er måling av kommunikasjon så viktig.
Når kommunikasjonsstrategien og kommunikasjonsmålene er knyttet til
virksomhetens overordnede mål, og du kan dokumentere forholdet mellom
investering og resultat, vil kommunikasjon anerkjennes som en strategisk
funksjon og bli verdsatt av hele organisasjonen.
«Målsetting» er nøkkelordet for evaluering og måling. Uten klare mål har

Heldigvis finnes det syv universelle prinsipper for måling av kommunikasjon,
som alle kommunikasjonsfolk kan benytte og implementere i sin egen
målingspraksis. Disse prinsippene kalles Barcelona-prinsippene og
fungerer som de høyest rangerte internasjonale standardene for måling og
evaluering av kommunikasjon og PR.
Fagfolk fra 33 land møttes i Barcelona, Spania i 2010 til et toppmøte
arrangert av AMEC, International Association for Measurement and
Evaluation of Communication, og Barcelona-prinsippene ble lansert.
Prinsippene har siden vært oppdatert to ganger, i 2015 til versjon 2.0 og i
2020 til den nyeste versjonen av Barcelona-prinsippene 3.0. Prinsippene
oppdateres regelmessig for å holde tritt med de raske endringene i
kommunikasjonsbransjen.
I denne boken presenterer vi den nyeste versjonen, Barcelona-prinsippene
3.0. Disse prinsippene er en veiledning for å lykkes med måling og
evaluering, på tvers av bransjer, organisasjoner og land. Les denne boken
for å gjøre deg kjent med prinsippene og med hvordan du kan måle ditt
kommunikasjonsarbeid.

du ikke noe å jobbe mot. Først når du vet hva du vil, er det mulig å evaluere
resultatene. Hvis du tenker måling også når du planlegger kommunikasjon,
har du de beste forutsetningene for å dokumentere resultater gjennom
eksponering, respons og effekt.
Det finnes ikke noe universelt måltall for evaluering av kommunikasjon.
Kommunikasjonsmål varierer avhengig av målgrupper, tidsperspektiv og
strategiske mål for virksomheten, og det er ikke mulig å bruke de samme
målene for alle.
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Prinsipp 1 - Å sette mål er en absolutt forutsetning for
planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon
Uansett hva du skal måle, må du ha en klar formening om hva du
ønsker å oppnå med kommunikasjonen din.
Noen selskaper har velutviklede strategier og planer for hvordan
kommunikasjon best skal støtte virksomheten og om hvordan

Hvordan setter du kommunikasjonsmål i praksis? Start med
noen spørsmål:

kommunikasjon skal evalueres. Andre mangler godt strukturerte planer,

Hva ønsker du å oppnå med kommunikasjonen din? Hva mener

men har en klar idé om hva de ønsker å oppnå. Uansett utgangspunkt er det

du er vellykket mediedekning for virksomheten din? Hva vil du at

mulig å fastsette mål og å måle kommunikasjon.

målgruppen din skal tenke, føle eller gjøre når de leser om dere i

Mål hjelper oss også til å planlegge tiden vår, prioritere når tidsperspektivet
er avgjørende, bli enige om hva som er viktigst og vite når du har gjort
det som forventes av deg. Listen over argumenter for å jobbe med mål
kunne vært mye lengre, poenget er at argumentene også gjelder for
kommunikasjonsmål.
En viktig forutsetning for å sette mål for kommunikasjonen din er å starte
med SMART-modellen, hvilket betyr at målene skal være spesifikke,
målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede.

sosiale eller tradisjonelle medier?
Hvem ønsker du å nå?
Hvilke ressurser har du tilgjengelig? Eksempler på dette er tid, penger,
spesifikke kommunikasjonskanaler, ressurs til å skape innhold,
partnere og lignende.
Hvilken respons og effekt ønsker du å oppnå med å være tilstede
i ulike medier? Ønsker du å være mer synlig i redaksjonelle medier
eller sosiale medier generelt, eller være mer synlig i visse medier
spesielt? At publisitetens innhold skal handle om noe spesifikt, å øke
engasjementet rundt et varemerke i sosiale medier, å tiltrekke lesere
til nettstedet ditt, få kunder til å teste produktene dine, få målgruppen
til å endre adferd, eller kanskje noe helt annet?
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Når du reflekterer rundt disse spørsmålene – prøv å også vurdere om det du
kommer frem til støtter virksomhetens overordnede mål, enten det er salg,
pengeinnsamling, medlemsmasse, opinionsdannelse, adferdsendring eller
noe annet.
Uansett hva du ønsker å oppnå med kommunikasjonen din, finnes det måter
å måle resultatet på. Hvis du har data fra tidligere målinger, er disse et godt
utgangspunkt for å sette målene. Hvis du mangler data, kan du foreta en
grunnlinjemåling, eller benchmark, som gir deg et kart du kan navigere etter.
Ambisjon og kunnskap om hvilke ressurser som er tilgjengelige, er nyttig
når målsettingene og KPIene settes.
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I N T E R VJ U - E S S I T Y

Alt starter med å sette mål
Hvorfor er det viktig for Essity å sette
kommunikasjonsmål?

Hvem setter målene for presseavdelingen?

"Hvis du ikke har mål, er det ikke noe behov for å måle - og ting som ikke måles,

Da jeg ble ansatt i Essity for tre år siden, hadde de gjennomtenkte,

har en tendens til å ikke bli gjort” sier Per.

selskapsdekkende mål for kommunikasjon og merkevarespørsmål. De

Dette er det korte svaret. Det er ikke mulig å drive en virksomhet som oppnår
troverdighet og legitimitet hvis man ikke har satt seg mål. Hvordan vet du om
det du har gjort er godt nok, hvis du ikke har definert hva godt nok er?
Kommunikasjonsmålene bør være knyttet til forretningsmålene eller
virksomhetens overordnede mål. For Essity er kommunikasjonsfokuset både å
pleie og å utvikle merkevaren.
Velbegrunnet og nøyaktig arbeid med mål gir organisasjonen selvtillit.

hadde kommet langt i arbeidet med gode resultater, men av ulike grunner
hadde de ikke virkelig bestemt seg for hva de skulle gjøre med målene
knyttet til media. Spesielt ble de tradisjonelle målingene av positiv/negativ
publisitet og annonseverdi brukt.
Jeg identifiserte dette som et utviklingsområde på et tidlig stadium, og
samarbeidet med teamet i presseavdelingen for å utforme vår idé og
beskrivelse av hva mediesuksess betyr for oss. Selvsagt var dette knyttet til
varemerket og hva suksess innebærer for Essitys kjernevirksomhet.

For eksempel: Hvis du jobber med PR i et selskap og det blir publisert et
ufordelaktig oppslag, kan det føre til bekymringer internt. Hvis du har etablert
mål og målemetoder, kan du på en enkel måte evaluere om denne publisiteten
bare var en engangsforeteelse eller noe mer alvorlig, nettopp ved å relatere den
til de langsiktige målene dine.

Per Lorentz
Vice President - Corporate Communications
- Essity
Et ledende globalt hygiene- og helseselskap
som står bak globale varemerker som TENA,
Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse og
Lotus.
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Hvordan setter du mål?
Jeg setter målene for presseavdelingen sammen med medarbeiderne mine, og

Noen ganger deler ulike land eller forretningsområder i selskapet mål og
resultater som «best practice».

så er det jeg som har ansvaret for å fastsette målene med sjefen min, som er
ansvarlig for kommunikasjonen for hele konsernet.
Prinsippene for hvordan mål skal formuleres og hva som er viktig å måle
samkjøres selvsagt med de andre avdelingene, med fokus på å pleie og å
utvikle merkevaren. Vi jobber selvfølgelig med SMART-modellen.
Med Retriever diskuterte vi mål og metodikk fram og tilbake gjennom nesten

Hva er de største utfordringene når det gjelder å sette
kommunikasjonsmål?
Å våge å fastsette mål som faktisk samsvarer med, og har en effekt på, det
faktiske operasjonelle arbeidet. Det kan ta tid. Før mål og KPIer kan settes må
du gjerne evaluere over lengre tid.

et år før alt var på plass. Vi hadde fordelen av å kunne prøve oss fram uten at
noen pustet oss i nakken.

Hvor ofte evaluerer du måloppnåelsen?

Finnes det noen fallgruver man må prøve å unngå?
Man bør tenke på hvor avansert analysemodellen skal være. Hvis du gjør

Målene følges opp kvartalsvis i presseavdelingen. Den samlede responsen

den for enkel, betyr ikke målene noe. Hvis du gjør den for vanskelig, blir den

på konsernets ulike kommunikasjonsmål presenteres også regelmessig for

for ressurskrevende. En gang for flere år siden skapte jeg selv et avansert

konsernledelsen. Essity er et stort selskap, og med det kommer også et stort

analysekonsept som var svært omfattende med kontrollgrupper og lignende.

kommunikasjonsnettverk. Også der deles mål og resultater regelmessig på

Dette ble altfor komplisert, og til slutt forsto ingen hva de skulle gjøre med

ulike nivåer.

resultatet. Du må finne din egen «sweet spot» – hva du er komfortabel med,

Noen ganger evaluerer vi ulike tiltak separat. Noen ganger trenger du noe

som skaper verdi og fungerer som en kontrollmekanisme.

konkret for å støtte en hypotese eller et prosjekt du vil gjennomføre. Tall

En annen fallgruve er at du ikke er åpen overfor analysebyrået som hjelper deg

og respons knyttet til målene våre kan da brukes som argumenter det er

med måling. Da blir resultatet at både tid og penger går til spille.

vanskelige å stille spørsmål ved.
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Per Lorentz’ tips til andre som vil sette mål for
kommunikasjonen sin
Begynn enkelt, og få gjerne hjelp fra noen med kunnskap. Da jeg
begynte å interessere meg for dette for over 16 år siden, hadde jeg en
kunnskapsrik og interessert analytiker på samme arbeidsplass som jeg
kunne foreslå idéer for.
Uavhengig av selskapets størrelse eller fokus bør du begynne å jobbe
med klare, målbare og relevante mål som har en sterk tilknytning til
kjernevirksomheten, og deretter finjustere dem kontinuerlig. Ikke vent
på at strategier skal utvikles eller perfeksjoneres først.
Du har alt å vinne på å jobbe med en ekstern analyse- og
dataleverandør. Det vanlige er å bruke ekstern hjelp, i dette tilfellet
Retriever, som har mer kunnskap om målinger. Jobb i et åpent
samarbeid med leverandøren din, da går det raskere og produktet blir
bedre.
La arbeidet mot målet ta sin tid! Data og analyser kan være utenfor
komfortsonen for mange kommunikatører, så det kan ta tid å forstå
hvordan målene bør utformes og hvilke KPIer som er relevante.
Belønningen er at du får en modell som varer!
Når du jobber aktivt med analyse og oppfølging, må du være forberedt
på at det koster tid og penger.
Ta det med ro – syklusene i pressearbeid er lange. Våg å holde på
målene.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Prinsipp 2 - Måling og evaluering bør identifisere
eksponeringer, respons og effekt
Målet med kommunikasjon er som regel å bidra til en endring eller
en handling.
Derfor er det ikke nok å bare måle eksponeringer, som hvor mange

• Førte den økte synligheten i nøkkelmedier til økt
merkevarekjennskap eller et bedre inntrykk av produktet blant
potensielle kunder?

artikler pressemeldingen din genererte, eller hvor mange nye følgere du

• Økte salget av produktet?

fikk etter et innlegg. Forsøk å gå lengre i å vise hva slags respons denne

• Har relasjonene til journalistene som skriver om selskapets

publisiteten førte til for organisasjonen din, og hva den langsiktige effekten
av den var. Når du lykkes i å vise dette, viser du den konkrete verdien

produkter blitt bedre?

kommunikasjonsarbeidet gir organisasjonen din.

En organisasjon som prøver å redusere trafikkulykker, gjennomfører en

Kort sagt, gav kommunikasjonen ønsket respons og effekt i tråd med

unngå kjøring i alkoholpåvirket tilstand. For å fastslå respons og effekt, kan de

virksomhetens overordnede mål?

se på:

kommunikasjonskampanje for å påvirke holdninger og endre folks adferd for å

• Ble holdninger til kjøring i alkoholpåvirket tilstand endret som følge

Eksempler på identifisering av respons og effekt

av en vellykket offentlig informasjonskampanje?

• Førte endret holdning til en reell adferdsendring, som færre
rapporterte tilfeller av kjøring i alkoholpåvirket tilstand?

Gjennom en planlagt kommunikasjonskampanje oppnår et møbelselskap økt
positiv dekning av en ny sofaserie i interiørdesignmagasiner. På denne måten

Man bør også huske at når man måler respons eller effekt av

oppnår de målet om økt synlighet for dette produktet i nøkkelmedier. For å

krisekommunikasjon, håper man ofte på det motsatte – at hendelsen ikke

fastslå respons og effekt, kan de se på:

endret oppfatningen av selskapet på lang sikt.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Som du ser av eksemplene ovenfor, krever måling av respons og effekt
ofte at man kombinerer ulike typer data for å se om eksponeringer, faktisk
gjenspeiles i endrede holdninger eller adferd i «den virkelige verden».
Én måte å dokumentere effekten av kommunikasjon er å kombinere
medieanalysedata, som for eksempel data fra dine egne kilder, i
kombinasjon med for eksempel salgsdata eller omdømmeundersøkelser
i ett og samme dashbord. Dashbord kan for eksempel spore hvordan
aktiviteten til et museum i tradisjonelle og sosiale medier korrelerer med
nettstedsbesøk, og hvorvidt denne aktiviteten overføres til billettsalg.
Vurder hvilke andre data organisasjonen din har tilgjengelig og om de kan
brukes for å måle respons og effekt. Hvis organisasjonen din forsøker å
skape samfunnsendringer, kan data (som tall på kjøring i alkoholpåvirket
tilstand, eller hvor stor andel plastflasker som resirkuleres) også hentes inn
fra eksterne kilder, f.eks. fra samarbeidspartnere eller myndigheter.
Et annet poeng er å være konsekvent – å måle langsiktig effekt kan kun
gjøres over lang tid, og kun hvis du vet hvor du var da du startet.
Som du lærte i forrige kapittel, må du også vite hvor du skal, eller med andre
ord: knytte tiltakene dine til SMART-mål og organisasjonens overordnede
mål. Det neste kapittelet drøfter hvordan man kan måle effekt utover
finansielle KPI-er som teller kroner og ører.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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CASE - IF

Forsikringsselskapet Ifs kommunikasjon støtter
forretningsmål

«Kommunikasjonsmålingene er baserte på Ifs kommunikasjonsmål,
som igjen er basert på Ifs strategi og forretningsmål. Vi vil være et

Forsikringsselskapet Ifs mediekommunikasjon planlegges i henhold
til forretningsmål og i nært samarbeid med eksperter.
Det brede spekteret av aktiviteter inkluderer proaktive kontakter med

forsikringsselskap som står ved din side. Å fremheve dette standpunktet
står sentralt i mediekommunikasjonen vår», sier Ainomaija Pippuri, Ifs
kommunikasjonsdirektør.

nøkkelmedier, reaktiv pressehåndtering og tradisjonelle pressemeldinger.

«I kommunikasjon knyttet til skadeforebygging understrekes sikkerhet i

Resultatene måles i medieanalyserapporter som utarbeides av Retrievers

hverdagen og aktuelle saker, for eksempel ved å ta ulike årstider i betraktning.

medieanalytiker månedlig og kvartalsvis.

Undersøkelser og forskning spiller en viktig rolle for å knytte budskap til
holdninger og hverdagsliv. I tillegg har vi som mål å fremheve standpunktet
vårt om å være «ved din side». Dette gjør vi gjennom å få frem Ifs temaer,
serviceutvikling og våre eksperters kompetanse», forklarer Pippuri.

Mål for mediekvalitet
Synlighet i mediene er en måte for If å
drive skadeforebygging..

Måling av Ifs synlighet i mediene fokuserer blant annet på de viktigste
nyhetshendelsene i den siste perioden, ekspertenes synlighet og hvordan
publisiteten fordeles mellom temaene som er viktige for If. Mål for
mediekvalitet er avgjørende. Denne typen mål vekter gjerne omtale basert på
tendens, eller tonen i dem, hvor synlig man er i omtalen, samt det potensielle
publikummet omtalen har – i ett og samme måltall.

Det gjør det enkelt å lese, enkelt å følge, samtidig som det tar målingen
fra kvantitet til kvalitet.
B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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«Vi er en målorientert organisasjon, og det er viktig at vi også kan vise
resultatene av kommunikasjonsarbeidet vårt på en klar og målbar måte. Med
mål for mediekvalitet kan vi vurdere resultatene av kommunikasjonen vår
på ulike måltall og emner, og vurdere synligheten av ekspertene våre på en
lettfattelig, men samtidig kvalitativ måte.»

Tilbakemeldinger gjennom konkrete tall
Medieanalyse er tilbakemelding - ikke bare til kommunikasjonsavdelingen, men
også til alle i virksomheten som fra tid til annen uttaler seg i mediene, eller
jobber for økt eksponering.
«Vi går gjennom analyserapportene hvert kvartal sammen med ledelsen og
eksperter på mediekommunikasjon. Å vise effekten av kommunikasjonen
gjennom tall inspirerer også ledelsen og øker kommunikasjonsverdien internt.
Det er også en måte å vise talspersonene for selskapet hvor viktig dette
arbeidet er, og å takke dem for det», understreker Pippuri.

Ainomaija Pippuri
Kommunikasjonsdirektør - IF
forsikring, FInland

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Prinsipp 3 - Respons og effekt bør identifiseres både for
målgrupper, samfunnet og virksomheten
Det nye Barcelonaprinsipp 3 tar inn en viktig dimensjon knyttet til
måling av kommunikasjonens effekt.
Den oppdaterte versjonen oppfordrer til å identifisere og evaluere

Slike målinger kan inkludere opinionsanalyser av kanalene dine på sosiale
medier, omdømmeundersøkelser, internundersøkelser, dybdeintervjuer og
fokusgrupper med målgruppene dine.

effekten kommunikasjonen har på målgrupper, effekten den har på

Effekten av kommunikasjon på ulike nivåer er en viktig del av prinsipp 3.

samfunnsmessige forhold og effekten den har på organisasjonen.

Ved måling av effekt, kan datatilgjengeligheten være en utfordring. For å

Effekten kommunikasjon har på samfunnsmessige forhold går langt utover
effekten på målgrupper og organisasjonen.

Hvordan måle potensiell effekt
• Utvikle en hypotese om hvordan arbeidet ditt vil ha en effekt

oppnå målet ditt må du være forberedt på å bruke både interne og eksterne
datakilder. Der det er mulig foreslår AMEC at du velger målinger som legger
vekt på kvaliteten, ikke bare kvantiteten av kommunikasjonen.

Endret adferd i egen organisasjonen eller i samfunnet
kan begge være relevante responser og effekter

• Se tilbake på hypotesen din og vurder resultatene du har fått – dette bør
gå utover salg og tjenester som er levert

• Endret adferd innen organisasjonen og i samfunnet
AMECs rammeverk for evaluering av kommunikasjon legger vekt på
hvordan kommunikasjon kan og bør ha en effekt på merkevarens
omdømme. For å forstå denne effekten er det avgjørende å gjøre både
kvantitative og kvalitative målinger.

Bruk av mediedata for å måle effekt på
samfunnsnivå
Noen organisasjoner arbeider for strukturelle samfunnsendringer, og slike
effekter kan være vanskelige å måle. Spor av hendelser, holdninger og
endring finnes imidlertid godt bevart i mediedata. Som et eksempel på
hvordan prinsipp 3 kan gjennomføres, vil vi vise hvordan to Retriever-kunder
bruker mediedata til å måle effekten på samfunnsnivå.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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C A S E - N O R S K S Y K E P L E I E R F O R B U N D (N S F )

Kommunikasjonseffekt på heltids sykepleierstillinger
Norsk Sykepleierforbund (NSF) ivaretar sykepleiernes interesser når
det gjelder lønn og arbeidsforhold.
Et av de viktigste organisatoriske målene deres er å løse en utfordring
sykepleiere står ovenfor: mangel på heltidsstillinger.

Effektmålet for NSFs kommunikasjon er derfor en økning i antallet heltid
sykepleierstillinger. Det finnes ingen offisiell statistikk på dette, og Retriever
foreslo derfor å bruke mediedata for å gjøre en egen måling av den potensielle
effekten.
Siden den gang og de siste fem årene har Retriever analysert alle utlyste
sykepleierstillinger i Norge på vegne av NSF. Tallene brukes i en månedlig
indeks som viser den generelle utviklingen, samt regionale og lokale endringer
i andelen heltidsstillinger – presentert i et dashbord. Denne metoden gir NSF
en kontinuerlig måling av hvilken effekt deres kommunikasjon har på dette

Ved å analysere en uvanlig datakilde, utlyste
sykepleierstillinger, får NSF oversikt over
utviklingen i antall heltidsstillinger og innsikt
i hvordan egen kommunikasjon bidrar til
forbundets samfunnsmål.

samfunnsmålet.

Norsk Sykepleierforbund
(NSF)

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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C A S E - AC T I S

Å forstå samfunnseffekten ved å studere influensere
"Daglig følger titusenvis av barn og unge sine forbilder og influensere i
sosiale kanaler."
"Vi som er opptatt av at barn og unge skal beskyttes mot helseskadelig
innhold, ser at alkoholeksponering, ubevisst positiv omtale og normalisering
av bruk i sosiale medier, kan flytte holdninger hos barn og unge. Samtidig har
foreldregenerasjonen for dårlig kjennskap til det som deles i sosiale medier. Det
er uheldig. I denne rapporten viser vi hvor hyppig og på hvilken måte barn og
unge eksponeres for alkoholbudskap. Actis håper rapporten kan bidra til en økt
bevissthet både blant ungdom, foreldre, myndigheter og influensere". Det sier
Pernille Huseby, Generalsekretær i Actis
Organisasjonen Actis ønsket å undersøke hvor ofte og hvordan barn og
unge eksponeres for alkohol gjennom populære influenseres kontoer på
sosiale medier. Det finnes ingen forskning som undersøker dette spørsmålet.
Actis ville derfor ha en rapport som undersøkte det potensielle problemet.
Rapporten skulle brukes til å spre kunnskap blant foreldre, ungdommer, barn
og influensere, samt myndigheter og politikere. Formålet var også at rapporten
kunne fungere som et grunnlag for senere målinger og evaluering av endring
over tid.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Dette gjorde vi
Retriever fulgte 20 influensere i dere sosiale kanaler gjennom 30 dager,
døgnet rundt. Vi samlet inn data om hvordan alkohol ble eksponert og
fremstilt, og i hvilke kanaler. Til sammen registrerte og analyserte vi 13
183 innlegg på Instagram, Snapchat, blogger, YouTube, Facebook og
TikTok. Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse blant ungdom.

Dette fant vi ut
I løpet av de 30 dagene publiserte de 20 influenserne 329 innlegg
som eksponerte alkohol. Dette betyr at det i snitt publiseres 11
innlegg som eksponerer alkohol hver dag. I tillegg fant vi 670 lagrede
Instagram-høydepunkter som eksponerte alkohol.
Ungdommene oppgir at de hovedsakelig følger influensere
på Instagram og YouTube. Det var også her vi fant mest
alkoholeksponering.
8 % av det de 20 influenserne publiserer eksponerer alkohol
Nesten hver andre YouTube-video eksponerer alkohol
Ett av fem blogginnlegg eksponerer alkohol

Disse funnene ga Actis både et verktøy til å drive en
samfunnsendring mer effektivt og et grunnlag for å
spore effekt over tid.

Ett av ti Instagram-høydepunkter eksponerer alkohol
Mannlige influensere eksponerer alkohol oftere enn kvinnelige
influensere (11 % mot 7 %)
9 % av innleggene eksponerer merkenavnet og logoen for
alkoholprodukte

Les mer om projektet her.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Prinsipp 4 - Kommunikasjonsmåling bør inkludere både
kvalitative og kvantitative analyser
Dette prinsippet har vært en del av Barcelona-prinsippene fra
begynnelsen, og selv om formuleringen av prinsippet er endret
noe i den nye utgaven, er hovedpoenget det samme.
Når du måler kommunikasjonen din må du ta for deg konkrete kvantitative og

Det er også viktig å måle og evaluere kommunikasjonen din på en
konsekvent måte over tid for å oppdage trender og endringer både i de
kvantitative og kvalitative målene. Ved å gjøre dette identifiserer du hvilke
kommunikasjonsinitiativ som gir best resultater.

kvalitative mål, men du kan også inkludere publikumsbaserte undersøkelser
eller undersøkelser og analyser på tvers av kanaler. Kombinasjonen av disse gir
deg en full innsikt i resultatene kommunikasjonsarbeidet ditt gir.
De valgte målingene må være relevante for arbeidet du gjør og samsvare
med kommunikasjonsstrategien din. Den riktige kombinasjonen av kvalitative
og kvantitative målinger vil gi deg en bedre forståelse av resultatene

Måling og evaluering, både kvalitativ
og kvantitativ, vil gi full innsikt i
kommunikasjonsarbeidet ditt

kommunikasjonsarbeidet gir.

Eksempler på publikums- og

Eksempler på kvantitative mål

Eksempler på kvalitative tiltak

• Visninger eller rekkevidde blant målgrupper

• Negativ, positiv eller nøytral omtale

• «Share of Voice» i forhold til konkurrenter eller
sektor

• Synligheten og spredningen av et spesifikt
budskap

• Engasjement knyttet til fortjent/eid/betalt

• Synligheten til konkrete talspersoner

• Assosiasjonsmålinger

• Synlighet i ulike kanaler

• Kjennskapsmålinger

innhold på tvers av kanaler

• Antall delinger av fortjent/eid/betalt innhold på
tvers av kanaler

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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• Meningsmålinger
• Innbyggerundersøkelser

• OmdømmeundersøkelseAdferdsundersøkelser
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C A S E - S TAT E N S V E GV E S E N

Interaktiv måling for bedre forståelse
Statens vegvesen er en av Norges mest omtalte bedrift i
redaksjonelle medier, med rundt 60 000 omtaler i norske medier per
år.
Ett av Statens vegvesens kommunikasjonsmål handler om at ledere og
fagpersoner i selskapet skal være proaktive og tilgjengelige for media. De har
også klare mål om hva slags budskap de skal formidle.
Formålet med Statens vegvesens måling er derfor å gi en oversikt over
medieeksponeringen og respons. Dette gjøres ved å kombinere kvalitative og
kvantitative målinger i analysen.
Analysen leveres i et interaktivt dashbord som gir Statens vegvesen mulighet

Med en interaktiv og nettbasert analyse kan Statens vegvesen evaluere eget
kommunikasjonsarbeid løpende, og samtidig gi dem mulighet til å lære av
tidligere målinger og å handle basert på fakta – heller enn magefølelse.
De kvantitative målingene gir Statens vegvesen innsikt om volum, rekkevidde
og i hvilke medier og fylker de nevnes. Dette gir dem muligheten til å granske
de spesifikke tilfellene i de ulike fylkene og å vurdere hvordan de kan nå
målgruppene sine med spesifikk kommunikasjon.
De kvalitative målingene gir Statens vegvesen muligheten til å måle
proaktivitet når de bruker talspersoner, og å måle synlighet og rekkevidde av
nøkkelbudskapene.

til å både måle og evaluere kvalitative og kvantitative data. Dashbordet
kombinerer ulike kategorier, variabler og nøkkelmålinger, og det er mulig å
sammenligne ulike tidsperioder.
Den kvantitative målingen gjør det mulig for Statens vegvesen å både fokusere
på eksponeringen deres i media, slik som volum og rekkevidde, og på
målgruppene deres, slik som mediekanaler og fylker.
Den kvalitative målingen gir Statens vegvesen mulighet til å måle positive,

Statens Vegvesen

nøytrale og negative omtaler, de mest aktive talspersonene og hvordan
nøkkelbudskapene deres blir mottatt.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Prinsipp 5 - Annonsepriser er ikke det samme som
verdien av kommunikasjon
H VA E R A N N O N S E V E R D I (AV E )?

Annonseverdi (AVE, «Advertising Value Equivalent», «tilsvarende

Fra et kommunikasjonssynspunkt er fortjent medieplass den mest
ettertraktede typen synlighet.

annonseverdi») viser til kostnaden for å kjøpe plasseringen der et fortjent

Annonseverdi (AVE) er imidlertid et måltall for kjøpt medieplass, og sier

kostet dersom oppslaget skulle erstattes av en betalt annonse. I noen tilfeller

ingenting om oppnåelse av de virkelige målene for kommunikasjon.

kan det også brukes en multiplikator, for eksempel for å vekte inn tonen i

Derfor er et tall som viser hva den fortjente medieplassen ville kostet som

publisiteten eller kildens troverdighet.

oppslag er publisert. Måling av annonseverdi vil normalt måle størrelsen og
plasseringen av oppslaget, og beregne hva den samme plasseringen ville ha

annonseplass, en misvisende måte å måle kommunikasjon på. Barcelonaprinsippene fraråder bruk av annonseverdi, og med god grunn.

Reklame kan styres. Det kan ikke kommunikasjon

Det er seks viktige svakheter ved å bruke
annonseverdi som en kommunikasjonsmåling

En reklamekampanje er nøye planlagt, og varigheten og kanalene
for den kan velges. Kommunikasjonsaktiviteter har som mål å få
medienes oppmerksomhet, men kommunikatøren kan ikke selv
bestemme hvilken tilnærming journalister har til emnet – formatet,

Annonsepriser tar ikke hensyn til forskjellen mellom fortjent og betalt

vinklingen og kanalene bestemmes av utgiveren, hvis det i det hele

medieeksponering

tatt blir noen publisering.

Når kommunikasjonstiltak (slik som pressemeldinger og
arrangementer) fører til nyheter om organisasjonen, snakker vi
om fortjent mediesynlighet. Når det kjøpes plass i media for en
reklamekampanje, oppnås publisiteten med penger – dette er ikke
fortjent, men kjøpt medieeksponering. Hva slags publisitet tror du
krever mest innsats og hva tror du har størst troverdighet?

Annonseverdi er ikke et kvalitativt mål, og forteller oss ikke noe om
kvaliteten på innholdet
Annonseverdi tar ikke tonen i publisiteten i betraktning eller hvordan
publisiteten er knyttet til strategiske mål, for eksempel om å få frem
prioriterte budskap. I verste fall gis negativ publisitet samme verdi
som positiv publisitet.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Annonseverdi fungerer ikke i dagens digitale verden
Annonseverdi er tilgjengelig for reklame i trykte medier, på radio og
TV, og for begrensede typer formater for nettbaserte annonser. De
faktiske kjøpsprisene for disse medieplattformene forhandles ofte
frem i hvert enkelt tilfelle. Annonseverdi som mål er imidlertid basert
på antatt listepris, og påliteligheten tallene har er derfor tvilsom.

Kommunikasjonsmåling er utfordrende, og det finnes ingen universalløsning
som kan brukes på tvers av mål, tiltak eller kanaler. Når du velger
målemetode vil du kanskje snakke samme språk som selskapets ledelse,
da gjelder det å fokusere på den virkelige betydningen kommunikasjonen
har for organisasjonens virksomhet og resultater. Nøye utvalgte
kvantitative og kvalitative indikatorer samkjørt med de strategiske målene
for hele organisasjonen, vil være en bedre rettesnor enn en hypotetisk
kostnadsindeks som annonseverdi.

Vellykket krisekommunikasjon er noen ganger usynlig
Innen krisekommunikasjon kan den virkelige suksessen være lav eller
ikke-eksisterende nyhetsdekning, der man har gjort et omfattende
kommunikasjonsarbeid for å forhindre at omdømme skades. Hvis
man derimot gjør målinger med annonseverdi, er mangelen på
publisitet verdiløs.

Annonseverdi beskriver kun den hypotetiske utgiften, ikke
sluttresultatet
Det kan ikke påvises at annonseverdi på noen måte er relatert til hvor
godt målgruppen nås eller hvilken effekt publisiteten har hatt på
målgruppen. Samtidig er endringer i målgruppenes oppfatning eller
adferd ofte de faktiske målene for kommunikasjonen.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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Prinsipp 6 - Helhetlig kommunikasjonsmåling inkluderer
alle relevante kanaler, både digitale og analoge
Nye prinsipp 6 reflekterer mulighetene sosiale og digitale medier
gir kommunikatører.
Fra å fokusere på sosiale medier spesielt, omfatter det nye prinsippet online
og offline kanaler generelt, og oppfordrer til måling av alle relevante kanaler,
uavhengig av kanalenes natur.
Målsettingen din bør være å måle helhetlig på tvers av kanaler, i et forsøk
på å følge publikum- og kundereisen. Alle kanaler som er tilgjengelige og
relevante for at du skal nå dine mål burde også måles.
Kort fortalt: alle kanaler du bruker i din kommunikasjon bør også måles

S LI K E K A N A L E R K A N I N K LU D E R E:

• Online og offline fortjent omtale
• Egne sosiale kanaler
• Egen(e) nettside(r)
• Organisk og betalt søk/SEO
• Betalt reklame (programmatisk, display etc.)
• Undersøkelser og intervjuer
• Arangementer
• Influensere
• E-postmarkedsføring
• Ecommerce, salg og CRM
AMECs rammeverk for måling av kommunikasjon fremmer tydelighet
på tvers av fortjente, eide, delte og betalte kanaler for å sikre en
konsekvent tilnærming. Dette rammeverket kan brukes til å planlegge

I Retriever bygger vi interaktive dashbord og
rapporter som inkluderer alle relevante kanaler.
Dashbordene og rapportene er skreddersydd
til virksomheters KPIer og kombinerer alle
resultatene på ett sted.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0

kommunikasjonsaktiviteter og målinger på tvers av kanaler.
Ved planlegging av målingene som skal gjøres, bør du forsøke å inkludere
mer enn kun kvantitative målinger og «forfengelighetsmålinger» som «likes»
eller «visninger». Prøv å forstå målgruppen din ved å analysere engasjement
og konvertering.
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Prinsipp 7 - Måling og evaluering av kommunikasjon
baseres på integritet og åpenhet for å fremme læring og
innsikt
Definer kildene og tidsrammen for analysen. Dersom du velger å

kun se på noen uker, må du vurdere om disse er de mest relevante

Dette prinsippet tar utgangspunkt i at kommunikasjonsmåling skal
gjøres på en åpen og objektiv måte.

og/eller representative ukene. Burde du utvide søket ditt til en
lengre tidsperiode og heller kutte ned på antall kilder? Er kildene
representative for det du ønsker å undersøke?

Prinsippet vektlegger at metodikken skal være transparent og tydelig.
Resultater og konklusjoner skal ikke være personlige eller variere avhengig
av analytikeren eller situasjon – men reflektere en konsekvent og pålitelig

Definer nøkkelparametere, som tendens eller tone, før du starter.

metode.

Hva er et positivt eller negativt oppslag – og hva skiller dem fra

La oss si at du ønsker å måle medieeksponering. Hvordan vil du sikre at
medieevalueringen din gjøres på en objektiv måte?

hverandre?
Prøv et lite testutvalg på for eksempel 50 oppslag, og gå gjennom
dem. Hvilke andre parametere vil være nyttige for å måle de

Her er fem tips til hvordan du kommer i gang
Definer hva du vil evaluere. Er det en person, et selskap, en bransje
eller en kampanje? Dette er viktig å tenke på når du leser gjennom

overordnede målsetningene dine? Tema, budskap og nøkkelaktører
er viktige parametere å bruke når du skaper en kodestruktur. Er det
en stor andel av meningsytringer i omtalen? Vurder å sette opp en
artikkeltypekategori.

materialet. Hvis du veksler mellom ulike perspektiver, blir analysen
din inkoherent. Tenk også på hvordan medieomtalen er samlet inn.

Vær klar over hvilke begrensninger kildene dine har. For sosiale

Hvis du bruker en søkestreng, bør du tenke over hva som utelukkes fra

medier er det for eksempel ikke mulig å overvåke hva som skjer i

søket.

private grupper eller på private sider. Tenk på dette når resultatene
analyseres.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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I N T E R VJ U - VÅ R E A N A LY T I K E R E

Retriever-metoden
Sofia Cottman og Jenny Wikstrand jobber som medie- og
dataanalytikere i Retriever. Å jobbe med en klart definert metode er
både en styrke og en stor hjelp for dem.

imidlertid helt nødvendig å også se på det store bildet: overskriften, ingressen
og bildevalg. Målet er å finne en slags objektiv sannhet: Hvordan ville den
gjennomsnittlige medieforbruker oppfatte oppslaget? Min erfaring er at kunden

«En felles metodikk gir resultatene troverdighet. Det

setter pris på at vi har dette eksterne perspektivet på publisiteten. Kunden har

er ofte svært vanskelig å vurdere tendensen, eller

ofte inntrykk av at det er mer negativ publisitet enn hva som faktisk er tilfelle,

tonen, i artiklene – spesielt for kunden selv. Metoden

og Retriever kan komme med gode nyheter!» sier Jenny Wikstrand.

gir sammenlignbare resultater, både på tvers av egne

Når det gjelder metodikk og åpenhet, er det viktig å ha svært klare parametere

analyser og andre Retriever-kunder», sier Sofia Cottman.
«Hos Retriever er analytikerens integritet en viktig

«Først og fremst ser vi på hvordan objektet for analysen fremstår. Det er

Sofia Cottman

del av jobben. Vi har regelmessige kalibreringtester,

og metoder for kvantitative rapporter. Målet er å være i stand til å reprodusere
undersøkelsen med det samme datasettet og få identiske resultater.

der vi alle leser de samme artiklene og sammenligner tolkningene våre.

«I de kvantitative rapportene våre er det viktig å være

Målet er å komme frem til en felles forståelse. Vi har også en løpende dialog

tydelige om tidsrammen for rapporten, hvilke kilder som

om metodikken vår og om hvordan vi vurderer oppslag. Når du leser mye

er inkludert, og betydningen av ulike KPI-er. Retriever-

pressedekning om ett spesifikt emne, finnes det en risiko for at vurderingen din

databasen er så omfattende at det er viktig å være

av hva som er et negativt oppslag endres. Du kan bli blind for hva som faktisk

tydelig når det gjelder valg av kilder, for eksempel om

er negativt. Vi hjelper hverandre til å holde riktig fokus, det er en slags ‘daglig

kringkastingsmedier eller omtaler i sosiale medier skal

kalibrering’», sier Jenny Wikstrand.

være med. Det er også viktig å være tydelige på hva

Retrievers metode for å vurdere tendens er inspirert av tekst- og diskursanalyse,
hvilket betyr at man både ser oppslaget som helhet og de ulike delene av
den når man skal fastslå tonen. I tillegg vurderer vi virksomhetens synlighet,

Jenny Wikstrand

som måles. For de fleste kundene våre er det selskapets
navn som er gjenstand for analysen, men for noen kunder kan det også være
undermerker, talspersoner eller konkurrenter», sier Jenny Wikstrand.

troverdighet og budskapsformidling.
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Å sette mediedekningen i et større perspektiv er til stor nytte for kunden.
Retriever har data fra hundrevis av kunder som bidrar til å bygge opp Retrievers
indekser og komparative statistikker. Retriever har komparative data for flere
KPI-er, for eksempel mediekvalitet, proaktivitet, talspersoner, utforming av
dagsorden og bærekraft.
«Med støtte fra Retriever-indeksen kan vi sette kundens resultater i en bredere
kontekst. Vi kan også sammenligne resultatene med andre aktører i samme
bransje. De fleste kundene synes dette er svært nyttig», sier Sofia Cottman.

Hvorfor Jenny og Sofia anbefaler kommunikasjonsmåling
gjennom Retriever:
Retriever er en uavhengig og objektiv aktør som kan evaluere
publisiteten på en troverdig måte.
Retriever har en transparent måte å jobbe med både metodikk og
kilder.
Alle Retriever-analytikerne i de fire nordiske landene følger en felles
metodikk.
Analytikerne blir jevnlig «kalibrert» for å sikre at alle vurderer oppslag
likt
Ved å bruke Retriever-indeksen og andre komparative data, kan
resultater enklere settes i kontekst.

B A R C E LO N A P R I N S I P P E N E 3.0
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KO N K L U S J O N

Bruk prinsippene i praksis
Du har nå lest deg gjennom flere sider med veiledning, «best practice» og anbefalinger. Kanskje tenker
du nå at organisasjonen din virkelig er fremme i skoa når det kommer til kommunikasjon, evaluering
og målinger. Eller kanskje føler du deg overveldet - hvordan i all verden kan jeg gjøre alt dette når vi ikke
måler noe i dag!? Hvordan kan jeg leve opp til alle disse standardene, og planlegge og utføre alt dette på
riktig måte?
Hvis du er i den første gruppen: Bra jobba, fortsett sånn! Hvis du ikke allerede har sett det, vil du etter hvert
oppdage at det å følge Barcelona-prinsippene faktisk gjør kommunikasjonstiltakene dine mer effektive –
sannsynligheten for å nå målene dine øker – og du får mer ut av hver krone brukt på kommunikasjon.
Hvis du er i den andre gruppen: du ikke er alene! Det tar tid å legge planer og å gjennomføre evaluering og
måling av kommunikasjon. Det tar tid å innføre gode rutiner og metoder. Ikke tenk at du skal gjøre alt på
én gang – start i det små. Begynn med strategien og målene for kommunikasjonen: Hvilke mål og deler av
strategien har du minst kunnskap om, og hvilke er du mest nysgjerrig på? Velg ett eller to kommunikasjonsmål
og undersøk hvordan du kan måle eksponering, respons og mulig effekt for dem. Utarbeid en plan for hvordan
du vil måle dette over tid, og hold deg til den! Gå tilbake til denne e-boken når spørsmål og usikkerhet oppstår.
Og husk at vi er klare for å hjelpe deg på veien mot målet.

Guro Lindebjerg

Lykke til!

Head of Analysis in Retriever

-Guro
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Group and Country manager of
Retriever Norway
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Vi drives av å forstå din verden, og levere innsikt for bedre beslutninger

Vil du vite mer om hvordan vi i Retriever
kan hjelpe deg med å måle og evaluere
kommunikasjonen din?
Kontakt kontaktpersonen din hos Retriever
eller la oss kontakte deg og snakke litt mer!
KO N TA K T M EG
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