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Dette er da meg
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Hvem stoler du på i en verden med usikre sannheter?
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People think of brands as they do online people
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Vi skaper et forhold med merkevarer, akkurat slik vi gjør med mennesker

“For at jeg skal stole på en merkevare må den 
lytte og tilpasse seg. Den trenger å forstå meg 
og mine behov, og være klar til å hjelpe meg 
når jeg trenger det. “



Tillit blir bygget gjennom mange små interaksjoner
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…men kan blir revet ned ved én hendelse.
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Den mest omfattende globale undersøkelsen som omhandler tillit i en 
digital verden

56 marked, 72,000 forbrukere, 104 kvalitative intervju.



Tillit til mine data

Gratispassasjerer



QUIZ 1

10

Som forbruker, hvor bekymret er du 
for mengden personlige data 
selskaper har om deg?

 Ikke bekymret
 Verken/eller
 Bekymret



Mange mener merkevarene har gått for langt

Source: Connected Life 2017/18: (E8) Attitudes to brands online

56%
av norske 
forbrukere er 
bekymret over 
mengden personlige 
data som ulike 
selskap har om dem
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29%
i India



Men å kontrollere hva vi deler er nesten umulig
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… Som vist med et PR stund fra Purple Wi-Fi i England

“The user may be required, at Purple’s 
discretion, to carry out 1,000 hours of 
community service.

This may include the following: 
Cleansing local parks of animal waste. 
Providing hugs to stray cats and dogs. 
Manually relieving sewer blockages. 
Cleaning portable lavatories at local 
festivals and events. 
Painting snail shells to brighten up their 
existence.
Scraping chewing gum off the streets.”



Forbrukeren stiller spørsmål til om tilgangen er verdt det

Source: Connected Life 2017/18: (E8) Attitudes to brands online

61%
Av norske forbrukere 
motsier seg digital 
overvåkning, selv om det 
gjør livene deres enklere

43 % i resten av verden
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Gjør det enkelt for kunden å gjøre opp sin mening om hvem man kan stole på

“Er det enkelt kan du stole på det siden det 
ikke noe med liten skrift.

Jo mer komplisert det blir, jo større er sjansen 
for at du prøver å skjule noe og at jeg ikke 
stoler ikke på deg. “



Konsekvens: selv om du kan, betyr ikke det at du bør

Ikke misbruk posisjonen din Beskytt kundens data så godt du 
kan

Vær åpen og be om tillatelse

Samle bare de dataene du 
trenger

Ikke spioner Husk alltid verdiutvekslingen
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Tillit til hva jeg ser

Mistenksomme sinn



QUIZ 2
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I hvilket land tror folk i størst grad at sosiale 
medier ikke er til å stole på?

 Kina
 Nigeria
 Sverige
 England
 USA
 Norge



QUIZ 2
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28% 23% 65% 50% 53% 53%

Kina Nigeria Sverige England USA

I hvilket land tror folk i størst grad at sosiale 
medier er ikke til å stole på?

Norge



I en verden full av fake news, er innholdet ditt godt nok til å bli trodd på?

Source: Connected Life 2017: (C10) Attitudes to social network content

Av nordmenn tenker at det 
meste av informasjonen fra 
sosiale medier ikke er til å 
stole på

53%
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8% 
i Indonesia



Men innholdet ditt er relevant, ikke sant?

Source: Connected Life 2017/18: (C10) Attitudes to social network content

Av nordmenn mener at det 
som blir sagt fra 
merkevarene på sosiale 
medier ikke er relevant for 
dem. 

48 %
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17% 
i Bulgaria



Å ha suksess i sosiale medier krever like mye innsats som en hvilken som 
helst annen markedsføringskanal
Nike
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Folk forventer at merkevarer vet reglene for å skape engasjement

“Mange merkevarer jeg følger på Instagram er 
slike som ikke annonserer ofte. De er mer 
fokusert på kvalitet. Det er ikke rett i trynet, de 
har klasse.”



Tillit til teknologi

To bot, or not?



Hvor mye tillit har du til maskiner?
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QUIZ 3
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Hvor komfortabel er du med å snakke 
til en chatbot?

 Det er jeg fullstendig imot, av prinsipp
 Verken/eller
 Det er greit for meg så lenge jeg får 

svar på spørsmålene mine raskere



Bots er polariserende – både mellom land og i land
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40%

24%

32%

52%

27%

Fullstendig imot bots Synes det er greit

England

Italia

Saudi Arabia

37%

35% 38%Norge



I følge Facebook har 70 % av chatbotter mislyktes i løpet av de siste 6 
månedene
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Det er ikke enten eller; 
det er når man bruker menneske 
og når man bruker maskin
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Vær ekte
Velg et ansikt som

passer til den kulturen
du er i.

Vær åpen
Vær klar på 

intensjonene dine og 
vis folk at du stoler på 

dem.

Bygg tillit gjennom åpenhet i situasjoner man husker

Vær sårbar
Vis risikoen du tar ved å 
gjøre ting annerledes.
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Hva nå?



 Ha integritet
 Ha en menneskelig identitet
 Vær kundens beste ambassadør

Situasjonen er nøkkelen
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Trust in technology
To bot, or not?

Attention seekers

Trust with my data
Free riders

Trust in what I see
Suspicious minds 

Trust with my money
Basket cases

Sale, interrupted

Det er mer å snakke om: connectedlife.tnsglobal.com
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Månedlige infographics og artikler

Vi vil fortsette å dele innsikt
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Hefte som omhandler seks trender om forbrukertillit



Kontakt oss: erlend.espedal@kantar.com

Mob: 92269065

Vil du han en større prat om dette?

39



Spørsmål?
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