
HEJ FN-FÖRBUNDET!
I SPÅREN AV CORONA –

MEDIEBETEENDEN, KONSUMTIONSMÖNSTER 
& RÅD TILL DIG SOM ANNONSÖR



Bästa kunder, partners och branschkollegor!

Vi upplever en mars helt utan motstycke. Å ena sidan: ett virus som växer exponentiellt, en pressad sjukvård, djupdykning på börsen och 

branscher som varslar. Lägg till en skopa misstro till myndigheter, hamstringsbeteenden, fake news, många åsikter och den samlade bilden blir 

oroande.

Men vi ser också innovativa partnerskap mellan branscher, verksamheter som byter inriktning för att lösa problem, solidaritet med 

slitande yrkeskårer, tre miljoner svenskar som bänkar sig framför linjär-tv, som inte är Mello eller sport(!) och ett sällan upplevt sug 

efter trovärdiga nyheter. Folk världen över testar live-sända träningskurser och hemmakonserter, samverkar fint via remote working-verktyg, 

stöttar lokala handlare och ger ett ansträngt klimat lite respit.

Det är en period av intensiv transformation och den kommer förstås påverka alla verksamheter och varumärken! Vi har sammanställt några 

insikter om förändring i mediebeteenden och konsumtionsmönster och även några relevanta tips för annonsörer i detta läge. 

Hoppas de kan vara till användning. Och ta hand om er därute!

Martin Hugosson

Vd, GroupM Sverige

EN UTMANANDE PERIOD –
DOCK INTE UTAN LJUSGLIMTAR!



HEJ FN-FÖRBUNDET!
FÖRÄNDRADE

KONSUMTIONSMÖNSTER
I OPRÖVAD TERRÄNG



Precis som i andra drabbade Coronaländer har beteendemönster ändrats i och med rekommendationer att jobba hemma och att avstå

från att socialisera och shoppa i butik. Den digitala transformationen får en extraskjuts.

• Stapelvaror, alcogel och läkemedel har stor efterfrågan medan 

sällanköpsvaror och lyxvaror släpar. Vi ser dock en ökad 

tendens att unna sig viss vardagslyx.

• Det är väntetid på hemleverans av matvaror (Mathems

försäljning minst +100% upp) och budbranschen har glada 

dagar. Budbee har ex. ca 50 % fler hemleveranser jmf med 

prognos.  

• Ökat nyttjande av plattformar som underlättar folks arbete och 

studier i hemmet och som lättar upp vardagen.

• Rese- , hotell- och restaurangindustrin är särdeles 

drabbad. 9 av 10 hotellrum i Stockholm gapar tomma. 

Samtidigt styr restauranger om till hämtmat och hotellen 

erbjuder kontorsplatser.

• Vissa varuhus har tappat så mycket som 70 % av 

försäljningen de senaste dagarna och e-handeln förmår inte 

väga upp.

• Mäklare försöker hålla liv i sin business via live-streaming.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖDER NYA VANOR

Källor: DN, Breakit, Svensk Handel, Hemnet, Twitch, Flarie

Tagit fart: bl a hemleveranser, läkemedel, stapel-
varor och remote working- & underhållningstjänster

Tagit stryk: bl a resor, hotell, fysiska butiker 
(förutom mat och apotek) och sällanköpsvaror



HEJ FN-FÖRBUNDET!
MEDIEBETEENDE

HOS FAKTATÖRSTANDE & 
UTTRÅKADE SVENSKAR



• Corona är det första och sista som människor söker info om på 
dagen och trovärdiga nyhetsmedier efterfrågas i väldigt 
hög grad. 

• Både Schibsted och Bonnier visar skyhöga trafiksiffror för 
nyheter på webb/mobil/play (ex. DN +155% i början på 
mars jmf m 2019) och även print levererar. 

• Enligt en Schibsted-undersökning vill svenskarna gärna läsa 
och få tips om privatekonomi och hälsa just nu och de 
uppskattar annonser från matbutiker och apotek.

• Även tv-kanalerna rapporterar höga siffror för sina 
nyhetssändningar både linjärt och på play.

• Radiolyssnandet har däremot tappat något pga minskat 
bilåkande och eftersom få rör sig i städerna får OOH som 
annons- och informationskanal begränsad impact för 
tillfället.

SÖKES: TROVÄRDIG INFORMATION

Källor: Google, Schibsted, Bonnier, MMS, Kantar Sifo

Nyhetsmedia exploderar!

Privatekonomi och hälsa är 
uppskattade ämnen att läsa om.

I kriser söker människor ständigt information. Från vänner, från sociala plattformar 

och framför allt från tillförlitliga källor. Just nu nyttjar svenskarna nyhetsmedier som 

aldrig förr.



• Social media-konsumtionen har ökat drastiskt, även om 

plattformarna också innebär en perfekt grogrund för nättroll. 

16% av alla Tweets om Corona bedöms exempelvis vara fake

news. 

• Netflix och YouTube har ombetts nedgradera 

streamingkvalitet för att servrarna ska hålla för en ökad 

internet-efterfrågan bland ostimulerade, hemmaarbetande 

européer.

• För första gången på länge visar tv-kanalerna inte fallande 

tittarsiffror. Linjär-tv v. 12 jmf m 2019 har t o m ökat 3%.

• Gamingplattformar som Twitch (+10%) och Flarie (+20%) 

går som tåget.

• Även poddlyssnande, som sker mest när folk är själva, har 

ökat i Sverige (+7% globalt hos Acast). 

LET ME ENTERTAIN YOU!

Källor: Netflix, Google, Facebook, Twitch, Flarie, Acast

Att bli ofrivilligt begränsad till sitt hem kan göra vem som helst smått 

galen, eller i alla fall uttråkad. Svenska folket visar tydliga prov på att 

de vill bli roade i sitt cocoonande.

Karantän-svensken
vill bli underhållen!

Gaming, streaming och poddcast är alternativa nöjen.
Och social gäller förstås i alla lägen! 



HEJ FN-FÖRBUNDET!

VAD BETYDER ALLT DETTA
FÖR EN ANNONSÖR?



Keep calm and carry on! Vissa annonsörer har dragit i 
handbromsen helt för att inte förknippas med en negativ 
kontext. Men en färsk undersökning visar att så många 
som 92% inte nödvändigtvis tycker att det är negativt för 
en annons att synas i ett Corona-sammanhang. 

Tappa inte SOV! Flera studier visar också att den som i 
tider av motgång underinvesterar i marknadsinsatser, 
både orsakar ekonomisk skada redan efter ganska kort tid, 
och framför allt försätter sig i ett riktigt risigt läge för 
återhämtning. Prismässigt är det mycket förmånligt 
(beroende på budskap/produkt/bransch) att annonsera 
nu.

Örat mot marken! Var ständigt uppdaterad och 
anpassa budskap, tonalitet och strategi beroende på 
rådande omständigheter. Undvik blind optimism eller att 
förstärka det negativa.

Jobba med Biddable media! Digitala kampanjer har 
stor flexibilitet vilket innebär lägre risk för att fortsätta 
investera. Skruva om reklamen och fokusera på säljande 
budskap som driver till e-handel. I ekonomisk kris är det 
ofta fördelaktigt att välja kostnadseffektiva kanaler och 
fortsätta fylla på målgruppsdata till retargeting-pooler. 

Kommunicera något som gör skillnad! Lägg extra 
krut på syfte och att underlätta de rädda/uttråkade/
konfunderade svenskarnas liv och de kommer lägga det på 
minnet.

Brand safety är viktigt i alla lägen! Och speciellt i 
kristider. Se till att du har rätt verktyg i dina kanaler för 
att säkerställa att ditt varumärke inte förknippas med 
olämpligt content.

6 TIPS FÖR ANNONSÖRER I RÅDANDE LÄGE

Källor: Schibsted läsarundersökning, IPA, Guy Consterdine, WARC



GYNNSAMMA VILLKOR FÖR 
ATT INVESTERA I MEDIA!

Passa på att utnyttja de dalande 
priserna på framför allt digitala 

medier när lagren ökar.

Det råder som vi redan nämnt ett gynnsamt läge för den som vill investera i media just 

nu. Ett ökat inventory på bl a digitala medier banar väg för en möjlighet att göra 

fördelaktiga dealar. Utnyttja villkoren för att inte tappa SOV. Några exempel:

• Programmatic: Snittpriset på alla programmatiska annonser, både branding

och performance,  i Adforms DSP har sjunkit 39%  de senaste fyra veckorna. 

• Social media: Användandet av samtliga sociala plattformar har boostats då 

konsumenter har behov av underhållning och nätverkande i dessa tider. Priserna är 

mycket fördelaktiga (-20% i snitt hos GroupM-kunder) och medieslaget relevant 

för  att driva till den ökade e-handeln och för att visa att man är en del av 

målgruppens liv i med- och motgång. 

• Tv: Räckvidden har ökat och kanalerna överleverar. De har goda möjligheter att 

erbjuda extrautrymme för dem som investerar mer än planerat. Just nu har de 

också generösare bokningsvillkor. 

• Undantaget - sök: Sökvolymerna minskar (för det som inte är direkt Corona-

relaterat) och konkurrensen ökar då på kvarvarande sökningar. Därför har CPC ökat. 

Jämfört med andra kanaler är dock sök fortfarande en prisvärd och relevant 

kanal.



Efter att Corinavirusets framfart har klingat av och återhämtningen påbörjas, var beredd att göra det mesta av situationen. För kategorier med 

uppdämda behov kan handeln återvända snabbt. Det köpbeteende som etableras när krisen börjar lätta kan också komma att bli den nya rutinen. 

Det innebär en möjlighet för varumärken som fortsatt att kommunicera under krisen och som snabbt blir aktiva när den akuta fasen är över.
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OCH SEN DÅ? DEFINIERA EN ROAD MAP!

Var redo för en flygande start

- Ha erbjudanden och kampanjer planerade, producerade och godkända.

- Jobba med olika scenarier för olika tidpunkter och förbered omläggning av strategi och 

media.

- Ta fasta på insikter kring uppdämda behov. Svenskarna längtar redan efter att träffa släkt 

och vänner, resa och äta ute.

Jobba integrerat för max-impact

- Ta till vara CRM och följare för att snabbt nå ut och aktivera.

- Säkerställ att säljkåren, distributörer, återförsäljare och partners står på tå.

Transformera

– Nu finns chans till förändring. Satsa på nyheter och innovationer minst lika mycket som 

bassortiment.

- Skala upp de digitala initiativen och martech-lösningarna som ni utvecklat under krisen.

Källor: Bain & Company och Schibsted läsarundersökning



Vi lever i en ständigt föränderlig situation. Att 
förutspå utvecklingen är oerhört svårt.

GroupMs uppgift är att ständigt övervaka läget och 
aggregera information och förmedla insikter, inte bara 
för att stötta annonsörer, men också för att vara redo 
att fånga de första tecknen på återhämtning till det 
nya ”normala”.

Det råder ingen tvekan om att det inte kommer att 
finnas ett gemensamt recept för alla. Vissa branscher 
drabbas hårdare än andra och kan bli lidande under 
längre tid. Några gynnas av krisen. Oavsett påverkas 
alla varumärken och deras kommunikation av det 
rådande läget.

Utan att förminska de svårigheter många varumärken 
står inför, tror vi att kommunikation kan vara en 
drivkraft för att underlätta återgången och att bygga 
basen för förnyad tillväxt.

Av den anledningen står vi vid våra annonsörers och 
partners sidor i denna utmanande situation med 
information, know-how och strategisk och taktisk 
rådgivning.

Om du har behov av rådgivning och inte har en 
relation med oss, välkommen att ta kontakt med våra 
byråer här.

FRAMTIDEN BÖRJAR IDAG. VÅRT LÖFTE:
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2
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4
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https://www.groupm.se/kontakt/


FÖR ATT SUMMERA:

Gör det bästa av en utmanande situation, 
utnyttja förmånliga villkor, 
var beredda när det vänder 

och var rädda om er!

TACK FÖR ER TID.
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