
För att utvärdera ett varumärke och 
kommunikation över tid används ofta en 
löpande mätning, en sk tracking. I en tracking 
analyseras varumärkets utveckling och hur 
väl kommunikationen understödjer denna 
utveckling. En tracking kan göras både B2C 
och B2B och har ofta ett mer strategiskt, 
långsiktigt syfte.

Demoskop har utvecklat Smart track för 
detta ändamål. Smart track ger er inte bara 
svar på det egna varumärkets position på 
marknaden utan även varumärkets relation till 
konkurrenterna.  

Trackingen genomförs i en webbpanel, bland 
ett tvärsnitt av befolkningen. Intervjuerna görs 
kontinuerligt, varje dag!

Trackingen kan med fördel samanalyseras 
med annan data som tex Google Analytics, 
mediainvesteringsdata och försäljningsdata.

Genom kommunikationsmätningar Inom  
ramen för en tracking eller enskilda projekt (Ad 
hoc) analyserar vi våra kunders kommunikativa 
insatser och kan koppla dessa resultat till var-
umärkesutvecklingen. Detta inbegriper reklam, 
PR, sociala medier, eller den egna kommunika-
tion och kan göras oavsett val av mediekanal.

Omfattning: Antalet intervjuer anpassas till 
analysbehovet, men en normal Smart track 
baseras på 150 intervjuer i veckan.

Tid: Upplägget är löpande årsvis med  
150 intervjuer i veckan.

Frågeformulering: Efter diskussion kring 
undersökningens syfte ger Demoskops erfarna 
konsulter förslag på frågeformulering. Grunden 
i Demoskops Smart track är dock frågor om 
varumärkeserinran, generell reklamerinran, 
konsideration, preferens och attityd. Till det kan 
adderas kundspecifika frågor som exempelvis 
varumärkesattribut eller frågor om specifika 
kampanjer.

Rapportering: Rapporteringen sker via en 
webb-plattform med enklare analysmöjligheter 
och/eller genom PPT-rapporter med 
analyser. Dessa PPT rapporter tas vanligen 
fram kvartalsvis. Genom presentationer och 

workshops hjälper vi er vidare i arbetet. 
Även extern data från tex Google Analytics, 
reklaminvesteringsdata eller försäljningsdata 
kan läggas till i dessa analyser.

Konsultation: Med utgångspunkt i resultaten 
kan Demoskop även vara ett stöd i att hitta 
intressanta resultat att lyfta, komplettera 
med insikter från andra undersökningar 
eller datakällor, kontrollera eventuella 
pressmeddelanden, hantera frågor från media 
och liknande.

Kostnad: Kostnaden för en Smart track beror 
på det individuella upplägget men i dess 
grundform är årskostnaden SEK 200 000 exkl 
moms.

Frågor: För ytterligare information eller en 
offert kontakta: Peter Bryngelson,  
peter.bryngelson@demoskop.se, 0735225550

Smart track
– Vet ni hur ert varumärke utvecklas över tid?


