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Informasjon om
undersøkelsen

Forbruker & Media
Kantar gjennomfører undersøkelsen Forbruker & Media,
som er Norges største medie- og markedsundersøkelse.
Opplysningene fra undersøkelsen er for Kantars samarbeidspartnere et
meget viktig grunnlag for ulike typer beslutninger som tas.
F&M gir mulighet til å sammenligne medier med hverandre, og å relatere
mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Den er dermed
et viktig arbeidsredskap for mediebyrå, annonsører, medier og reklamebyrå
når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for
reklamekampanjer.
Analyser fra F&M gir grunnlaget for segmenterings- og markedsverktøyene:
•
•
•
•
•
•
•

Gallup Kompass
SemioMetrie
Sosioraster
Mediekartet
Kommunikasjonskartet
Markedskartet
Push/Pull-modellen

Verktøy som daglig brukes av våre kunder.
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Gjennomføring

Undersøkelsen er bygd opp av to «single source» databaser.
Del 1 (TLF-basen) inneholder medieinformasjonen. Del 2
(MGI-basen – Målgruppeindeksen) inneholder
markedsinformasjonen, i tillegg til dataene fra TLF-basen.
TLF-delen av undersøkelsen kartlegger mediebruk samt
demografi/geografi. I denne delen av undersøkelsen er basen
12+, og dataene innhentes via CATI og web.
MGI-delen av undersøkelsen er et spørreskjema som
besvares av ca. 12-15.000 respondenter pr år. Rekruttering til
MGI-delen skjer ved at man spør respondenter i TLF-delen
om de kan tenke seg å svare på et eget postal- eller webskjema om markedsinformasjon.

TLFbasen

Antall
intervju

MGIbasen

Antall opplysninger
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Rapportering

Forbruker & Media er en undersøkelse som har pågått siden slutten
av 80-tallet, og det finnes digitale baser helt tilbake til 1993.
Undersøkelsen går kontinuerlig gjennom året, og har to hovedrapporteringer; i mars og oktober. De månedlige basene inneholder
oppdaterte dekningstall for digitale medier, resterende data er identisk
med hovedoppdateringen.
Hovedrapporteringene inneholder innsamlede data fra foregående 12
måneder. Dvs. at vårrapporteringen er samlet inn fra januar t.o.m.
desember. Høstrapporteringen er fra juli til juni påfølgende år. Vi tilbyr
også arkivbaser tilbake til 1993 for de som trenger å dokumentere
trender i sine analyser.
Kantar Online er Kantars egen Windows-baserte programvare som
undersøkelsen rapporteres i. Med Kantar Online kan brukeren gjøre
komplekse analyser på egenhånd. Tabeller, kart og segmenteringsmodeller er noen av mange verktøy tilgjengelig i programvaren.
Med opplæring hos oss, noe som er inkludert i en abonnementsløsning,
vil man raskt komme seg opp på et tilfredsstillende nivå. Programvaren
blir hyppig oppdatert og formidlet til våre kunder via en Citrix-løsning.
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Målgruppeindeksen (MGI)

BASE: For å opprettholde responsen, ble det fra intervjustart i 2012
besluttet å benytte et redusert spørreskjema for den yngste
aldersgruppen i utvalget – personer 12-17 år. Grunnen til dette var at
mange spørsmål i dagens målgruppeskjema er irrelevant og vanskelig
å besvare for denne målgruppen. Dette medfører at en del spørsmål
stilles til hele utvalget, mesteparten stilles kun til respondenter i utvalget
som er 18 år eller eldre, og enkelte spørsmål stilles kun til de
respondentene i utvalget som er 12-17 år. Dette er valg som gjøres
enkelt i programvaren under bruk.

MAGASIN: Resultater fra Magasinundersøkelsen rapporteres også i
MGI-basen, og er å finne sammen med de andre mediedataene i
rapporteringen. Tallene som rapporteres er de offisielle lesertallene for
magasinene, og det er ca. 80 titler som måles.
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Fun facts

•
•
•
•

•

•
•

Spørreskjemaet (MGI) inneholder 115 sider med spørsmål
Det finnes ca. 14.700 variabler i Kantar Online
Det finnes historiske databaser helt tilbake til 1993
Vi måler litt i underkant av 1.900 merkevarer
➢ 293 butikker
➢ 311 service/tjeneste brands
➢ 1.293 produkt brands
Disse merkevarene går inn under ca. 170 kategorier
➢ 36 butikk-kategorier
➢ 29 service/tjeneste-kategorier
➢ 108 produkt-kategorier
Vi måler ca. 960 medier på tittel-nivå
Og vi kartlegger en rekke påstander innenfor livsstil som omhandler
meninger, interesser og gjøremål
➢ Meninger: 113 påstander (delt i 7 grupper)
➢ Interesser: 92 temaer (delt i 4 grupper)
➢ Gjøremål: 39 aktiviteter (delt i 2 grupper)
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Indekser
TLF-basen

Medieindekser:
•

Aviser (inkluderer eAvis)

•

Radio/Lokalradio

•

TV/Streaming

•

Internettsider (desktop/mobil/nettbrett)

•

Kino

Markedsindekser:

•

Demografi

•

Geografi
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Indekser
MGI-basen

Medieindekser:
•

Magasiner/Ukeblader/Fagpresse

Markedsindekser:
• DM/Reklame
• Internett – Bruk av nettsamfunn, streaming, gaming og netthandel
• Livsstil – Interesser, meninger og gjøremål
• Forbruk – Handlevaner og forbrukeratferd
• Kapitalvare – Innehav og kjøpsplaner
• Merkevare – Kjennskap, erfaring og preferanse for butikker, produkter og tjenester
• Redaksjonell – Grad av interesse for i medier
• Beslutningstaker – Arbeidsliv, ansvarsområde og ledere
• Lokal – Kjøpesentre og bilforhandlere
• Kompass – Livsstilsegmenteringsverktøy
• Sosioraster
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Gjennomgang av
tabellene

Dekningstabell
Brukes for å kartlegge dekningen
til ulike medier: Tabellen gir
anledning til å beskrive et
mediums brukere, og kan benyttes
både i TLF- og MGI-basen.
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Dekningstabell
Magasin/Ukepresse
NB! Magasin/Ukepresse leveres i
MGI-basen.
Dekningstabellen er helt lik, eneste
forskjell er at mediene er
magasiner.
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Krysstabell
En tabell hvor man særlig krysser
variablene innenfor markedsdata/
forbrukeratferd. Denne typen tabell
brukes ofte for å analysere og
segmentere markeder.

Typer variabler:
- Indeksvariabel
- Singel (ett svar mulig)

- Multippel (flere svar mulig)
- Brukerdefinert
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Dobbeltdekningstabell
En dobbeltdekningstabell brukes til
å beregne dobbeltdekningen
mellom utvalgte enkeltmedier eller
medieplaner.

Ved 1 innrykk i VG Digitalt og
1 innrykk i Dagbladet Digitalt
vil man nå 2.460.154
personer. Det vil si 53,1 % av
Norges befolkning 12 år+.

948.161 personer bruker
både VG Digitalt og DB
Digitalt på en gjennomsnittlig
dag.

Dobbeltdekningen til
Medium2:
Av de som bruker DB digitalt
er det 76,2 % som også
bruker VG Digitalt på en
gjennomsnittlig dag.
Enedekning Medium1:
1.215.549 personer bruker
VG Digitalt og ikke DB
Digitalt.
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Rangering
Brukes til vurdering av flere
enkeltmedier som kan rangeres
etter følgende kriterier:
•

Dekning

•

MGI

•

Kontaktpris

•

Andel

•

OTS

•

Frekvens

•

Integrert indeks

Her er det rangert etter mediet med høyest dekning.
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Planer
Brukes til medieplanlegging, og er
vanligvis sammensatt av en rekke
enkeltmedier som aviser,
samkjøringer eller magasiner. Her
kan man lage ulike kombinasjoner
med antall innrykk i de forskjellige
mediene.
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Egendefinert variabel/
målgruppe
Brukes for å bygge egne variabler
eller målgrupper.
Det finnes to forskjellige
uttrykksbyggere med forskjellige
bruksområder.

Visuell uttrykksbygger

Vanlig uttrykksbygger
18

Hvordan lage tabeller
i Kantar Online

Tips ved oppstart
Forankring av utforskervinduet

2
1

Hvis utforskervinduet ditt er løst
kan du feste det ved å følge denne
fremgangsmåten:
1. Forsøk først å dobbeltklikke på
den gule linja. Da vil det i de
fleste tilfeller plassere seg i
venstre marg.
2. Hvis vinduet fortsatt er løst
klikker du på den gule linja med
venstre museknapp og holder
den inne slik at du kan dra med
deg hele vinduet.
3. Når du beveger litt på vinduet vil
du få opp pilene som viser hvor
du kan plassere vinduet.
4. Hold fortsatt knappen inne og
flytt hele vinduet slik at du peker
med musepekeren på pilen. Det
mørkeblå området som da vises
i bakgrunnen angir hvor
utforskeren vil legge seg når du
slipper opp knappen.
5. Vinduet skal da feste seg til
margen.

3

4
5
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Tips ved oppstart
Tilpasning av utforskervinduet

Bruk følgende fremgangsmåte hvis
du mangler noen av fanene i
utforskervinduet(du må minimum
ha Undersøkelse og Media):
1. Her mangler vi blant annet fanen
som inneholder Media.
2. Åpne Vis, og klikk på de du
mangler for å legge dem til.
3. Alle som hukes av legger seg
som egne faner i
utforskervinduet.

1

2

3
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Tips ved oppstart
Splitte utforskervinduet

Hvis du mangler det todelte
utforskervinduet på «Undersøkelse
Utforsker» bruker du følgende
fremgangsmåte for å splitte
vinduet:
1. Her har skillet for todelingen lagt
seg nederst, noe du kan se ved
at den blå streken er tykkere
enn vanlig.
For å dra streken opp sikter du
med musepekeren over streken
så den ser slik ut:
2. Hold inn knappen og dra streken
så langt opp du ønsker.
3. Da skal teksten i den nederste
halvdelen komme til
syne(forutsatt at du har valgt en
variabel med underkategorier).

2

3

1
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1

Dekningstabell
Brukes først og fremst for å kartlegge
dekningen til ulike medier når de krysses mot
variabler(markedsdata og forbrukeradferd).
Tabellen gir anledning til å beskrive et
mediums lesere.
Fremgangsmåte:
1. Velg hvilken base/rapport du
skal bruke. Klikk på arket Ny,
velg dekningstabell i ruta, og
klikk så på OK.
2. I neste rute klikker du på
Fullfør for å komme rett inn i
tabellen.
3. Da har du en dekningstabell
hvor neste steg er å legge inn
medier.
4. Under Media åpner du listene
og velger de mediene du vil ha
med. Ved å klikke på
plusstegnet åpner du
mappene.

2

3

4
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Dekningstabell
Legge til medier i rad

5. Åpne mappen for Aviser,
markér og dra med deg det
mediet du vil legge inn i tabellen.
Når du peker i tabellvinduet
(uten å slippe) vil du se at
Medium blir markert. Da kan du
slippe, og den vil plassere seg
nedenfor Total.
6. Når du slipper musepekeren vil
du få opp en rute hvor du ser
stoffområde, antall innrykk og
priser.
Gjør eventuelle redigeringer, og
trykk OK for å komme tilbake til
tabellen.
7. Nå har mediet lagt seg inn i
tabellen.
8. For å få frem tall i tabellen
klikker du på Kalkuler(F9).

5

6

8

7
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Dekningstabell
Legge til variabler i kolonne

9. For å legge inn markedsdata må
man klikke seg over i
Undersøkelse. Da får man opp
alle variablene som ligger i
basen.
10. Åpne f.eks. mappen for
Demografi, og velg variablene
du vil legge inn i tabellen.
11. Dra med deg variabelen inn i
tabellen, og slipp den når du ser
at Legg til kolonne har blitt
markert blå. Da vil den legge
seg i kolonner i tabellen. For å
legge til flere variabler gjentar du
9-11.
NB! Hvis du ønsker at
variablene legger seg ved siden
av den som allerede er valgt må
du tilse at Variabel markeres.
Om du vil bygge flere
dimensjoner (variablene oppå
hverandre) må du sørge for å
legge variabelen direkte på
Legg til kolonne.

9

10

11
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Dekningstabell
Legge til flere medier

12. For å legge til flere medier går
man tilbake til Media.
13. Åpne f.eks. Internett-sites, og
klikk og dra med deg ett eller
flere medier. Du kan velge flere
på en gang ved å holde nede
Ctrl-knappen. Dra inn i
tabellvinduet og slipp
musepekeren. Du vil nå få opp
samme rute som i punkt 6 - gjør
eventuelle endringer og klikk
OK.
14. Klikk på Kalkuler(F9) for å
oppdatere tabellen.

13

12
14
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Dekningstabell
Flytte «beregninger»

15. For å kunne se nærmere på en
av beregningene om gangen
kan man klikke, holde inn
knappen, og dra med seg
Beregninger opp til der det står
Legg til nedbrytning. Marker
slik at den farges svart, og dra
den med deg.
16. Slipp opp når den holdes over
Legg til nedbrytning.
17. Klikk på listen for å velge den
beregningen du vil se på.
18. Her har vi valgt å se på
Dekning.
19. Hvis du ønsker å se på hele
tabellen igjen flytter du
Beregninger tilbake ned til
høyre for Medium.

16
15

17
18

27

Krysstabell

1

Brukes hovedsakelig for å analysere
markedsvariabler mot hverandre

Fremgangsmåte:
1. Velg hvilken base du skal
bruke. Klikk på arket Ny, velg
krysstabell i ruta, og klikk så
på OK.
2. Da kommer du rett inn i en tom
krysstabell, «drag & drop» er
måten vi legger inn variabler
på. Neste steg er å legge inn
markedsinformasjonsvariabler.
3. Hvis variablene ikke er
alfabetisert kan du gjøre det
ved å klikke på
alfabetiserings-knappen (AZ).

2

3
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5

Krysstabell
Legge til variabler i rader og
kolonner
4.

5.

6.

7.
8.

Velg et eller flere alternativer
ved å holde inne Ctrl-tasten,
og klikk på det markerte
området for å dra dem inn i
tabellen. For å legge til
alternativene i raden under
Totalkolonnen fører du
pekeren inn i tabellen til du ser
at Legg til rad markeres blå.
Når du slipper opp legger
alternativene seg inn i tabellen.
Deretter kan du kalkulere(F9)
for å få frem tallene.
Gjenta samme prosess for å
legge til variabler i kolonner;
finn variablene du ønsker å
legge inn i tabellen, dra til du
ser at Legg til kolonne
markeres, og slipp.
Kalkuler på nytt for å
oppdatere tallene.
For å fjerne variabler i tabellen
kan du markere variabelen du
vil slette og trykke Delete, eller
høyreklikke og velge Slett.

6
4

7

8
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Målgrupper
Legge til en predefinert variabel
som målgruppe
Man kan legge egne
målgrupper til tabellhodet i
alle tabellene i Kantar Online.
Samme fremgangsmåte
gjelder for alle, selv om vi her
viser det i en krysstabell.
Fremgangsmåte:
1. For å legge til en målgruppe i
tabellhodet åpner du
Undersøkelse i utforskeren.
Finn den variabelen du ønsker
å bruke som målgruppe, og
velg eventuelle
underkategorier.
2. Dra så med deg det du har
valgt opp til Målgruppe i
tabellhodet. Slipp når du ser
at teksten(her Hele
befolkningen <18+ år>
[FELLES]) fremheves og blir
understreket.
3. Når variabelen har lagt seg inn
som målgruppe kan du
kalkulere(F9).

2

1
3
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Egendefinerte variabler
og målgrupper

1
2

Man kan også sette sammen egne
variabler, som både kan brukes
som målgrupper og variabler i en
tabell.

Fremgangsmåte:
1. Klikk på ”Legg til Variabel”
for å åpne den visuelle
uttrykksbyggeren. OBS! Må
gjøres i undersøkelsesutforskeren.
2. I ruta som da åpner seg har du
den visuelle byggeren, som
fungerer ved at man drar inn
variabler for å bygge
variabler/målgruppe selv.
3. Velg en variabel du vil bruke,
dra den inn ved det grønne
plusstegnet slik at linjen blir
farget oransje, og slipp.

3
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Egendefinerte variabler
og målgrupper

4.

5.

6.

7.

Her ser du at variabelen har
lagt seg inn i Segment 1. For å
bygge videre på samme
segment drar du en ny
variabel inn i ruta og legger
den oppå ”Slipp variabler her
for å legge nye variabler i
segmentet”.
Når du har bygget ferdig
variabelen din må du gi den et
navn. Det gjør du i Tittelruta.
Du kan enten klikke på Abcknappen, hvor du får opp
navnet på variablene du har
valgt, eller skrive et selvvalgt
navn rett inn i ruta.
Før du kan bruke
variabelen/målgruppa må du
lagre den. Klikk på Lagre &
Lukk for å velge hvor du vil
lagre den.

5

4

6

7
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Egendefinerte variabler
og målgrupper
8.

Når du har klikket på Lagre &
Lukk får du opp denne ruta.
Her må du enten velge en
eksisterende mappe, eller
opprette en ny ved å klikke
på ikonet for ny mappe.
9. Velg Offentlig og klikk OK.
10. Deretter må du gi den nye
mappen et navn. (Hvis du ikke
gir den et navn vil den
automatisk bli hetende Ny
Klasse. Det kan også være
greit å opprette sin egen
mappe for å enkelt kunne finne
igjen variablene/målgruppene
sine.)
11. Trykk Enter for å lagre navnet
du har gitt mappen, og deretter
OK for å lukke ruten.
12. Den nye variabelen din vil da
stå markert i utforskerruta,
og du kan bruke den enten
som målgruppe eller som
variabel i selve tabellen(
avhengig av hva slags
tabell/kart du jobber med).

8

10
9
12

11
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Uttrykksbyggeren
Bygge egne variabler

1
For å lage mer komplekse variabler
og/eller for å bruke de kontinuerlige
variablene må man bytte fra den
«Visuelle Uttrykksbyggeren» til
«Uttrykksbygger».
Fremgangsmåte:
1. Klikk på ”Legg til Variabel”
for å åpne den visuelle
uttrykksbyggeren.
2. I ruta som da åpner seg har du
den visuelle byggeren, og for å
komme til uttrykksbyggeren
klikker du på Endre til
Uttrykksbygger.
3. I uttrykksbyggeren har du flere
valgmuligheter for bygging av
variabler enn i den visuelle, i
tillegg til at du kan bruke de
kontinuerlige variablene for
alder, inntekt, flyreiser m.fl.

3

2
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Uttrykksbyggeren
Logisk variabel

Vi vil lage en variabel med kvinner i alderen
21-49, og siden den aldersgruppen ikke
finnes predefinert må vi bruke den
kontinuerlige aldersvariabelen.
4.

5.

6.

Vi starter med å hente inn Kvinner fra
Demografimappen. Teksten du ser i
uttrykket viser det tekniske navnet på
variabelen, så den vil se annerledes ut
enn teksten i sidevinduet.
Når du har lagt til første variabel må du
angi hvordan neste ledd i uttrykket
hører sammen med første ledd. Her vil
vi at personene som er med i
variabelen både skal være kvinner og
mellom 21-49, derfor bruker vi AND.
Vær obs på at du ikke tar vekk eller
legger til mellomrom selv, men kun
bruker knappene.
Neste steg er å hente den
kontinuerlige aldersvariabelen. Dra
den inn i uttrykket, og den legger seg
automatisk bak det du allerede har lagt
til.

4

5
6
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Uttrykksbyggeren
Logisk variabel

8
7.

For å angi aldersspennet du
skal ha må du først legge til IN.
8. Deretter skriver du tallet du vil
starte på. OBS! Pass fortsatt
på at du ikke legger til eller tar
vekk noen mellomrom som
programmet har lagt til
automatisk. Trykk på knappen
med de to prikkene for å angi
mellomrommet.
9. Så skriver du inn tallet du skal
slutte variabelen på.
10. Når du er ferdig med uttrykket
må du gi variabelen et navn før
du kan lagre den, og det gjør
du i Tittelruta. Du kan enten
klikke på Abc-knappen, hvor
du får opp navnet på
variablene du har valgt, eller...
11. Du kan skrive et selvvalgt
navn rett inn i ruta. Klikk så på
Lagre & Lukk for å velge hvor
du vil plassere variabelen.

7

9

10

11
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Uttrykksbyggeren
Lagre variabelen

12

14
13

12. Når du har klikket på Lagre &
Lukk får du opp denne ruta. Her
må du enten velge en
eksisterende mappe, eller du
kan opprette en ny ved å klikke
på ikonet for ny mappe.
13. Velg Offentlig, og klikk OK for å
komme tilbake.
14. Gi mappen et navn, alternativt
vil den automatisk bli hetende
Ny Klasse. Det kan være greit å
opprette sin egen mappe for å
enkelt kunne finne igjen
variablene/målgruppene sine.
15. Den nye variabelen din vil da stå
markert i utforskerruta, og du
kan bruke den enten som
målgruppe eller som variabel i
selve tabellen( avhengig av hva
slags tabell/kart du jobber med).

15
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Uttrykksbyggeren
Multippel kategorisk variabel

I uttrykksbyggeren kan man
også lage variabler med flere
kategorier ved å velge
Multippel Kategorisk i stedet
for Logisk.
Fremgangsmåte:
1. Åpne en ny
uttrykksbygger(følg steg 1-3 på
side 34). Under type variabel
velger du Multippel
Kategorisk.
2. Klikk på det grønne
plusstegnet for å legge til det
antall kategorier du ønsker(det
kan du også gjøre etter hvert).

1

2
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Uttrykksbyggeren
Multippel kategorisk variabel

Her vil vi lage en variabel som
inneholder forskjellige kategorier
innen husstandens brutto
årsinntekt, og vi bruker derfor den
kontinuerlige variabelen.
3. Vi starter med å finne variabelen
i demografimappen, og drar den
med for å plassere den i
uttrykket til Kategori 1.
4. Deretter spesifiserer vi
intervallene i kategoriene. Pass
på at du ikke tar bort eller legger
til mellomrom selv, men bruker
knappene for å lage uttrykkene.

3

4
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Uttrykksbyggeren
Multippel kategorisk variabel

5
5. For å navngi hver kategori
klikker du i ruten til den du vil
endre navnet på, og så klikker
du på Abc-knappen eller skriver
rett inn i ruten.
6. Det du skriver her er det som vil
vises i tabellen.
7. Neste steg er å gi selve
variabelen en tittel. Du kan
enten klikke på Abc her også,
eller skrive rett inn i Tittelruta.
8. Følg punkt 12-15 på side 37 for
å lagre variabelen. Når du har
lagret den kan du bruke den
både som en variabel i tabeller
og kart, eller bruke kategoriene
som målgrupper.

6
7

8
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Dobbeltdekningstabell
En dobbeltdekningstabell brukes til å
beregne dobbeltdekningen mellom
utvalgte medier eller medieplaner

1
Fremgangsmåte:
1. Velg hvilken base/rapport du
skal bruke. Klikk på arket Ny,
velg dobbeltdeknings-tabell i
ruta, og klikk OK.
2. I neste rute klikker du på
Fullfør for å komme rett inn i
tabellen.
3. Medium(1): Klikk deg inn på
Mediafanen, og dra med deg
det mediet du vil legge som
Medium(1).
4. Når Medium blir markert kan
du slippe.
5. Gjør eventuelle endringer i
ruten som kommer opp når du
slipper, og gå tilbake til
tabellen ved å klikke OK.

2

6

3

4
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Dobbeltdekningstabell
Legge til Medium 2

6.

7.

8.

Medium(2): Finn mediet du
ønsker å legge som
Medium(2) i tabellen, f.eks.
under mappen Internett-sites.
Dra det valgte mediet inn i
tabellen og pek i øvre, høyre
halvdel av tabellen. Slipp når
du ser at Medium2 markeres.
Gjør eventuelle endringer i
ruten som kommer opp når du
slipper, og gå tilbake til
tabellen ved å klikke OK.
Trykk på Kalkuler (F9) for å få
opp tallene i tabellen.

7
6

8
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Rangering
Denne tabellen brukes for å rangere
enkeltmedier på bakgrunn av ulike
sorteringskriterium

Fremgangsmåte:
1. Velg hvilken base du skal
bruke. Klikk på arket Ny, velg
Rangering i ruta, og klikk så
på OK.
2. I trinn 1 av 3 følger du
veiviseren ved å klikke på
Neste. (Man kan gå rett inn i
tabellen ved å fullføre, men
hvis man ønsker å endre priser
kan det være greit å følge alle
trinnene i veiviseren helt til 3
av 3.)
3. Trinn 2 av 3: For å legge til
Medium åpner du mappen for
det mediet du vil legge inn, og
bruker pilen for å flytte det
over til valgte medier.
4. Klikk på Neste for å komme til
trinn 3 av 3.

1

2

3

4
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Rangering
Endre stoffkategori og
legge til flere beregninger

8

5

5.

6.
7.

8.

I trinn 3 av 3 får du opp en
oversikt over hva du har valgt ,
og du kan f.eks. redigere/legge
til priser før du går inn i selve
tabellen.
Klikk på Fullfør for å komme
inn i Rangeringen.
Som du kan se i Rangeringen
her så mangler vi noen av
beregningene, f.eks. OTS og
Frekvens. For å hente inn
disse klikker du deg inn på
Beregninger i Utforskerruten.
(Hvis du mangler Beregninger
og Attributter kan disse hentes
ved å gå til Vis på
verktøylinjen, og huke av de
du vil ha i oppsettet ditt på
lista.)

6

7
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Rangering
Endre stoffkategori og
legge til flere beregninger

9

9.

Huk av beregningene du vil ha
med, og de legger seg til i
kolonner.
10. Så kan du kalkulere (F9)
11. For å rangere trykker du på
ønsket beregning, f.eks.
dekning.
Du ser hvilken beregning du
har rangert på ved at kolonnen
blir farget lysegrå og at den blå
pilen peker opp eller ned, alt
etter om du har rangert
stigende eller synkende.

10

11
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Rangering
Endre stoffkategori og
legge til flere beregninger

12. Hvis du ønsker å endre på pris når
du er inne i tabellen kan du gjøre
det ved å åpne Attributter, og
huke av Prisformat og Enhetspris.
13. Disse legger seg da som egne
kolonner i tabellen, og du kan
gjøre de ønskede endringer.

12

13
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Planer
Brukes for å lage innrykningsplaner/
kampanjer i medier

Fremgangsmåte:
1. Velg hvilken base du skal
bruke. Klikk på arket Ny, velg
Planer i ruta, og klikk så på
OK.
2. I neste rute klikker du på
Fullfør for å komme rett inn i
tabellen.
3. For å legge til Medium åpner
du mappen for det mediet du
vil legge inn, og drar det med
inn i tabellen.
4. Når du slipper mediet får du
opp en rute hvor du kan endre
antall innrykk, pris osv.

1

2

3
4

For å legge til flere medier gjentar
du steg 3 og 4. I vinduet som åpnes
når du slipper mediet inn i Planen
velger du Legg til som nytt
mønster for innrykk.
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Planer

6

Legge til flere planer og
legge til innrykninger i planene

5
5.

6.

7.

8.

Her har vi lagt til noen
flere medier, og neste steg
er å legge til flere planer.
Klikk på ikonet Legg til Plan
for hver ekstra plan du vil
legge til.
Neste steg er å legge inn antall
innrykninger i hver plan, og så
kalkulere (F9).
Du kan se på hver enkelt plan
ved å gå inn på fanene
nederst. Her kan du også
endre f.eks. priser.

7

8
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Begrepsforklaringer

Forklaring av statiske begrep i Kantar Online

Dekningstabell

Krysstabell

Dekning

Antall lesere i tusen

Dkn.%

Leserdekning i prosent

Rad% dekn.

Strukturtall fordelt i
prosent

vTotal

Vektet tall i tusen

Rad%

Prosentandel rad
(horisontalt)

Kol.%

Prosentandel kolonne
(vertikalt)

Indeksverdi i forhold til
målgruppe
•

Dkn.indeks

•
•

Indeksverdi mellom 90110 = gj.snittstall i målgr.
Verdi over 110 =
overrepresentasjon i
målgr.
Verdi under 90 =
underrepresentasjon i
målgr.

Indeksverdi i forhold til
målgruppe
•

Affinitet

•

•

Indeksverdi mellom 90-110
= gj.snittstall i målgr.
Verdi over 110 =
overrepresentasjon i målgr.
Verdi under 90 =
underrepresentasjon i
målgr.
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Forklaring av statiske begrep i Kantar Online

Dobbeltdekningstabell
Dekning

Antall lesere i tusen

Dkn%

Leserdekning i prosent

Dobbeltdkn.

Antall lesere som leser begge medier (i tusen)

Dobbeltdekn.%

Antall lesere som leser begge medier (i prosent)

Dobbeltdekning enhet% (1)

Av de som leser Medium 1 (i rad) er det en prosentandel som også leser Medium 2 (i kolonne)

Dobbeltdekning enhet% (2)

Av de som leser Medium 2 (i kolonne) er det en prosentandel som også leser Medium 1 (i rad)

Enedekning (1)

Antall lesere som kun leser Medium 1 (i rad)

Enedekning (2)

Antall lesere som kun leser Medium 2 (i kolonne)

Enedekn% (1)

Prosentandel som kun leser Medium 1 (i rad)

Enedekn% (2)

Prosentandel som kun leser Medium 2 (i kolonne)
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Forklaring av statiske begrep i Kantar Online

Rangering/Planer
Enhetspris

Pris for avis helside 4-farger tekst (evs. Sort/hvitt) ligger inne som standard. For andre formater eller meder må pris legges inn manuelt.

Dekning

Dekning for mediet i målgruppen – tall i tusen

Dkn.%

Leserdekning i prosent
Indeksverdi i forhold til målgruppe

MGI

•
•
•

Indeksverdi mellom 90-110 = gj.snittstall i målgr.
Verdi over 110 = overrepresentasjon i målgr.
Verdi under 90 = underrepresentasjon i målgr.
enhetspris x 1000
dekning

Kontaktpris

Kostand pr 1000 lesere (CPT)

Frekvens

Gjennomsnittstall antall eksponeringer for de som er dekket av mediet

OTS

Antall eksponeringer totalt (tall i tusen)

Andel

Total andel av mediets lesere som er i målgruppen

Ekskl. Dkn

Antall mennesker som har sett minst en av innrykningene i den valgte planen, og som samtidig ikke er dekket av innrykninger i de andre planene

Ekskl. Dkn.%

Prosentvis andel mennesker som har sett minst en av innrykningene i den valgte planen, og som samtidig ikke er dekke av innrykninger i de
Ekskl.dkn x 100%
andre planene
målgruppen
= ekskl.dkn.%

= CPT
OTS
dekning

= frekvens

frekvens x dekning = OTS (bruttodekning)
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