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NYHETSMEDIAS VALUTOR OCH MÄTMETODER 2020 (RM2020) 

 
1) Vi anger alltid vad vi mäter, t ex individer, unika webbläsare eller besök.  

2) Vi anger alltid mätperiod, t ex dag eller vecka. För print och totalt för varumärket 
använder vi först och främst dag. Digitalt använder vi först och främst vecka. 

3) Hela källan och mätperioden anges för källan, t ex Källa: Orvesto Konsument 
2020:1, Orvesto Internet aug 2020, Google Analytics 2020-11-19 - 2020-11-25 

4) För att mäta hur många individer vi når, räckvidd faktiska personer, använder vi en 
etablerad tredjepartskälla. Godkända källor är Orvesto konsument och Orvesto 
Internet. 

5) Den mätperiod i Orvesto vi använder för:  
a. digital räckvidd/individer är senaste publicerade månad 
b. print räckvidd/individer är senast publicerade tertial eller senast 

publicerade år  
c. total räckvidd/individer (print och digitalt) är senaste publicerade tertial  

 
6) För att mäta besök och unika webbläsare använder vi en etablerad trafikkälla. 

Godkända källor är: Google Analytics, PULS, Sifo/Streamcount, SiteCatalyst, Cxense, 
Xiti.  

7) Vi anger alltid en utförlig beskrivning av källan som är tillgänglig i anslutning till 
mätvärdet. Orvesto och Google Analytics beskriver vi enligt följande: 
 
ORVESTO® Konsument är Kantar Sifos stora medie- och målgruppsundersökning, 
med svar från cirka 45 000 slumpmässigt utvalda personer. Här mäts räckvidderna 
(individer i svenska befolkningen) för ett stort antal medier, tidningar såväl som 
etermedier, bio, utomhusreklam etc men också tusentals variabler av 
målgruppskaraktär. Orvesto konsument lanseras tre gånger per år för respektive 
tertial. 
 
ORVESTO® Internet är Kantar Sifos mätning av räckvidder (individer i svenska 
befolkningen) och målgruppsdata för ett stort antal medier genom att följa en 
representativ panels digitala beteenden via mobil, dator eller surfplatta. Panelen är 
rekryterad ur ORVESTO® Konsument och består av ca 20 000 svenska 
internetanvändare mellan 16-80 år. Mätningen som består av en trafikmätning och 
en panelundersökning lanseras varje månad och redovisar månadens räckvidd per 
snittvecka. 
 
Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och 
rapporterar webbplatstrafik. Tjänsten registrerar antal webbläsare som besöker 
webbplatsen, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare. 


