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Att mäta och utvärdera digital kommunikation



Olika besökare har olika motivation - hjälpa alla

Vill snabbt hitta svar
Är inte så noga med detaljerna
Läser rubriker, inte brödtext

Noggrann
Detaljfokuserad
Vill inte välja fel

Social - vill veta vad andra tycker
Vill se riktiga människor bakom webbplatsen
Vill läsa testimonials och recenssioner

Väljer KTH för status & prestige
Delar med sig för att få likes
Att se framgångsrika exempel tilltalar

Slow starters
Är mitt uppe i sin nuvarande utbildning
Svårt att veta vad som är ”rätt val”
Kommer sent, konverterar sent

Work no more
Saknar studier, en helt ny vardag
Har haft tid att fundera över nästa steg i 
livet.
Kommer tidigt, motiverade, läser mycket på 
olika webbplatser.

Eager beavers
Har länge haft ett mål med sin 
nuvarande studier. 
Vet vilken vidareutbildning 
som krävs för drömjobbet
Kommer tidigt, målmedveten, 



Digital kommunikation för olika mottagare

Vet vilken typ av 
utbildning men inte var

Vet vilken skola 
men inte vad

Vet att hen vill plugga 
men inte vad eller var

Vet både utbildning och skola
Onsite search
Navigering

SEO
Adwords

Kampanjer
Banners
Ambassadörer



Varje sida ska ha ett mål > en väg framåt

www.kth.se

www.kth.se/utbildning/program/...

www.kth.se/utbildning/behörighet/...

Landningssidor

www.kth.se/utbildning/program/...

www.kth.se/kampanjlandnignssida/...
www.kth.se/utbildning/program/...

www.kth.se/utbildning/omkth/...

Mål för sidan

Snabbt hitta program

Klicka vidare till antagning.se

Hitta program

Klicka vidare till antagning.se

Hitta till utbildningswebben



Potentiella studenter





Vem är du?

Gymnasieelev
Studieuppehåll
Förberedande år
Annan eftergymnasial utb
Annat



Kommer du att ansöka till 
KTH den här perioden?

har redan sökt
Ja
Har inte bestämt än
Nej



Hjälpa fler att uppnå målet



Hjälpa fler att uppnå målet



Hjälpa fler att uppnå målet



+198%



Vad händer om vi...



-31%



Ja Ej bestämt ännu

4,26 %

16 %
10,26 %12,38 %

Orginal Utmanare

Kopplat till enkätsvaren



Vem optimerar vi för?



Lärdomar

Besökarna har olika motivation när det 
kommer till att välja utbildning och skola. 

Det måste vara enkelt att hitta på 
webbplatsen - en bra sökmotor och tydlig 
navigation

Man vet inte vilka förändringar som är 
sämre eller bättre för användaren 
(eller vilken grupp av användare) 

A/B-testa

Varje sida ska ha ett mål



Framgångsfaktorer  

Investerar på riktigt i kunskap

Drivande personer både från IT och 
kommunikation i arbetsgruppen

Målet att jag inte ska behöva vara där 
är levande

Realistisk syn på att ovanstående inte 
går på några månader eller ett år 



Kontakt

www.outfox.se

joni.lindgren@outfox.se

0702 - 741874

@outfox_sweden


