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PANELUNDERSÖKNING



SAMMANFATTNING

BRAND SUITABILITY PÅVERKAS 
INTE AV CORONA-KONTEXTER 
Endast 8% tror att deras uppfattning om ett 
företag påverkas negativt om deras reklam 

ses i anslutning till artiklar om Corona-viruset 

STORT INTRESSE FÖR 
ANNONSÖRER 

976 respondenter uppger att de 
vill ha information om företag/

varumärken de är intresserade av

BYGG VARUMÄRKET 
43 procent vill ha information om 

företag och varumärken. Gyllene läge 
att bygga varumärke med andra ord



• Våga annonsera! Endast åtta procent tror att deras uppfattning om ett 
företag påverkas negativt om företagets reklam visas i anslutning till 
Corona-viruset 

• Tydliggör nytta! Hur man håller sig frisk (45 procent), privatekonomi (31 
procent) och hur annonsörers produkter/tjänster kan hjälpa här och nu (28 
procent) ligger i topp över de budskap som flest är intresserade av att få.  

• Bygg varumärket! 43 procent av respondenterna vill ha information om 
företag och varumärken de är intresserade av. Att gå med kortsiktiga 
extrapriskampanjer kan driva till köp här och nu, men vill man bygga sitt 
varumärke på lång sikt finns det ett stort intresse från konsumenterna att 
veta mer om företagen och deras produkter. 

• Det finns en tid efter Corona. I de fritextsvaren som kommit fram anger 
en stor andel av respondenterna att de vill ha positiva budskap, lättsamma 
och vanliga annonser samt underhållningstips tills Corona-krisen är över.  

• Och sen då? Att resa utomlands och inrikes står högt på listan över det 
svenskarna längtar mest till när risken för att smittas av Corona-viruset har 
minskat. Även nöjen som att äta ute och gå på bio står högt i kurs. Däremot 
är det endast två procent som ser framemot att åka med kommunaltrafiken 
igen.  

SLUTSATSER
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VILKEN TYP AV NYHETER OCH INFORMATION ÄR DU MEST INTRESSERAD AV JUST NU? 
FLER SVARSALTERNATIV MÖJLIGA

Källa: App Annie, period maj-juli

CORONA OCH LOKALA NYHETER MEST INTRESSANTA

Allmän information om Corona-viruset

Lokala nyheter

Hur min ekonomi påverkas av Corona-viruset

Tips på underhållning på tv- och/eller streamingtjänster 

Matlagning och matinköp - vad som är bra att ha hemma och varierande recept

Enklare renoveringstips för hemmet

Nöjesnyheter

Träningtips 

Tips för att underhålla barn hemma
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VILKA BUDSKAP FRÅN ANNONSÖRER ÄR DU INTRESSERAD AV ATT TA DEL AV UNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 
FLER SVARSALTERNATIV MÖJLIGA

Källa: App Annie, period maj-juli

GÄRNA BUDSKAP OM HÄLSA OCH PRIVATEKONOMI

Hur man håller sig frisk

Hur jag hanterar min privatekonomi (sparande, köpa/sälja bostad m.m.)

Hur annonsörens produkter eller tjänster kan hjälpa mig just nu

Hur man utbildar ovana digitala användare**

Utbildningar/kurser som kan genomföras digitalt*

Övrigt, se nästa sida

Test och förklaring av Cloud-living/molnbaserade tjänster
0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 50 %

10 %

14 %

15 %

15 %

28 %

31 %

45 %

* Utbildningar/kurser både för mig personligen och i mitt arbete  
** Exempelvis e-handel, hur man identifierar och stoppar spridning av Fake news, säker användning av mobilt Bank-ID 
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LÄSARNA VILL ÄVEN HA POSITIVA BUDSKAP
VILKA BUDSKAP FRÅN ANNONSÖRER ÄR DU INTRESSERAD AV ATT 

TA DEL AV UNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? ÖVRIGT

”Annonsörer som visar på positiva, relevanta och trovärdiga framtidsutsikter” ”Allt möjligt, sånt som gör mig glad. 
Bara det inte handlar om Corona”

”Hur jag handlar online, produkttester, prisjämförelser”

”Lättsamma annonser”

”Säkerhetsaspekter, rån, inbrott, förfalskning, lurendrejeri”

”Är inte intresserad av annonser eftersom jag inte planerar annat än matinköp.  
Möjligen underhållnings- eller resetips när Coronakrisen lagt sig”

”Positiva nyheter, inte bara elände”

”Användning av internet till nyttigheter”

”Extrapriser, rabatterbjudanden. Allt detta på varor som går att få hemburna”

”Vanliga annonser: heminredning, verktyg och trädgård”

”’Om det jag vill ha finns på lager”

”Trädgårdsskötsel”
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TROR DU ATT DIN UPPFATTNING OM ETT FÖRETAG PÅVERKAS OM DERAS  
REKLAM SES I ANSLUTNING TILL ARTIKLAR OM CORONA?

Källa: App Annie, period maj-juli

BRAND SUITABILITY PÅVERKAS INTE NEGATIVT AV 
ATT SYNAS I NÄRHETEN AV CORONA-KONTEXTER 

Det beror på vad 
reklamen handlar om 

31%

Osäker/Vet inte 
14%

Det påverkar min uppfattning 
om företaget negativt 

8%

Min uppfattning om företaget  
påverkas inte  

26% 

Det gör mig inget så länge 
reklamen är relevant/intressant 

21%
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FRÅN VILKA TYPER AV ANNONSÖRER ÄR DU INTRESSERAD AV ATT  
TA DEL AV INFORMATION FRÅN UNDER DEN NÄRMASTE TIDEN? 

FLER SVARSALTERNATIV ÄR MÖJLIGA

ANNONSER FRÅN MATBUTIKER MEST ÖNSKVÄRDA

ANDEL AV LÄSARNA

Matbutiker eller matleverantörer 61 %
Apotek 36 %
Bank & Finans 28 %
TV- och streamingtjänster 24 %
Läkemedelsföretag 17 %
Elektronikkedjor 13 %
Möbler & heminredning 13 %
Resebolag 11 %
Andra typer annonsörer 11 %
Fordon 10 %
Försäkringar 9 %
Bredbandsbolag 6 %
Mäklare 4 %
Telekombolag 3 %
Spelbolag 3 %
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VILKEN TYP AV REKLAMANNONSER ÄR DU INTRESSERAD AV?

TAKTISKA OCH VARUMÄRKESBYGGANDE 
KAMPANJER UPPSKATTAS AV VÅRA LÄSARE

Extrapriser/kampanjer

Information om företag/varumärken som jag är intresserad av 

Produkter/tjänster som underlättar för mig när jag är hemma en större del av dagen

Produkter/tjänster som underlättar för mig om jag blir sjuk/vid eventuellt inkomstbortfall

0 0,175 0,35 0,525 0,7

25 %

29 %

43 %

62 %Extrapriser/kampanjer

Information om företag/varumärken  
som jag är intresserad av

Produkter/tjänster som underlättar för mig  
när jag är hemma en större del av dagen

Produkter/tjänster som underlättar för mig om  
jag blir sjuk/vid eventuellt inkomstbortfall
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VILKEN TYP AV REKLAMANNONSER ÄR DU INTRESSERAD AV?

Källa: App Annie, period maj-juli

MATBUTIKER OCH APOTEK MEST INTRESSANT
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Väldigt intresserad
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VAD SER DU MEST FRAMEMOT ATT GÖRA NÄR RISKEN ATT  
SMITTAS AV CORONA-VIRUSET HAR MINSKAT AVSEVÄRT?

Källa: App Annie, period maj-juli

LÄNGTAN TILL FAMILJ OCH UTLANDSSEMESTER

Besöka familj/släkt/vänner
Resa utomlands 

Äta på restaurang/gå ut på krogen
Resa i Sverige 

Gå på bio/teater/musikal
Övrigt, se nästa sida

Träna på gym/utöva sport
Shoppa i affärer

Arbeta på min arbetsplats
Ta långpromenader

Åka med kollektivtrafiken
Besöka spa/göra skönhetsbehandlingar

Gå på hus-/lägenhetsvisningar
0 % 7,5 % 15 % 22,5 % 30 %

1 %
1 %

2 %
3 %

4 %
4 %

5 %
6 %

7 %
7 %

8 %
25 %

27 %
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VAD MER SER MAN FRAMEMOT?
VAD SER DU MEST FRAMEMOT ATT GÖRA NÄR RISKEN ATT  

SMITTAS AV CORONA-VIRUSET HAR MINSKAT AVSEVÄRT? ÖVRIGT

”Att köpa tekniksaker som digital kamera, ny mobil, laptop.  
Vågar inte göra stora köp utan sparar mina pengar”

”Se på fotboll på tv:n”

”Att leva normalt”

”Gå på festivaler och konserter i Sverige och utomlands”
”Delta i föreningslivet igen”

”Bygga klart hemma”

”Se på sport” ”Gå på konsert”

”Kryssningar”

”Besöka nöjesparker och djurparker”

”En normal vardag”

”Klippa håret
”Gå på fotboll”

”Besöka Biltema, Jula och Byggmax”

”Ta hand om min sommarstuga”




