
Story Engine 
Powering the world’s social stories



Varför sociala medier? 
Idag är svaret: varför inte?
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…

Men vad innebär 
det här?



Produkten är död 
Vi bestämmer inte längre vad användaren ska se.



Personan är död 
Något för alla har blivit allt för någon.



Innehåll trumfar varumärke 
Även om varumärke inte är oviktigt.



Detta är KIT 

KIT är en publicist i en 
tid där mobil och social 
mediekonsumtion är 
normen.  

Vi publicerar primärt på 
sociala plattformar och 
strävar ständigt efter att 
addera värde för vår 
publik där de befinner 
sig; nämligen i deras 
egna sociala flöden. 



Det låter väl fint och så. 
Men jag undrar ju:

!

Hur får man 
uppmärksamhet när 
man tävlar med allting?

!



Effektivt innehåll är helt 
avgörande



Jamen då är ju frågan 
helt enkelt:

!

Hur gör vi bättre 
innehåll? !



Vad vet vi om de historier 
vi berättar?



Vår innovation: Story Engine

Story Engine bygger på två unika innovationer: 

👉 1. Ett nytt språk. Vi beskriver innehåll på ett helt nytt 
sätt för att kunna matcha en specifik historia med det 
optimala sättet att berätta den.  

👉 2. En unik databas och datastruktur. För att kunna följa 
innehållet från idé, genom produktion och hela vägen till 
social distribution och rapportering.



Story Engine – smartare för 
varje jobb

Reporters

Brands/Agencies

Best practices

Story Engine



Så fungerar Story Engine 
Genom att beskriva innehållet med KITCORE och genom att 
samla distributionsdata via plattforms-API:n får vi 
rekommendationer på hur och vi ska berätta och distribuera 
varje historia.

Story Engine

Vad handlar detta om?

Vilken är kommersiella 
målsättningen?

Hur du bör berätta 
den! 

Vem ska vi berätta den för?

Hur du bör  
distribuera den!

#

$

Vi behöver en agendasättande (+45%) och 
summerande guideartikel (+200%) på den 
där grejen om pension vi ville berätta. Vi 
har ny information så håll tonaliteten 
objektiv (+60%) och producerade den som 
ett förklarande (+35%) jobb. Vi behöver en 
indirekt rubrik (+22%) för det.

Målgruppen är kvinnor 35-45 i 
Stockholm så det bör gå på Facebook 
efter lunch (+56%) i morgon. Med ett 
citat i posten. (+28%).



An example: Robots and taxes 



An example: Robots and taxes 
KITCORE selections 
Ed intent ->  
Problematizing 

Objective –>  
Reportative 

Tonality –>  
Objective 

Article type –>  
Background article 

Headline type –>  
Indirect 

Production type –>  
Explanatory article





Editorial intent example

PROBLEMATIZING

PROBLEMATIZING
This story is a reaction to a 
statement made by Bill Gates, 
aiming to deconstruct a complex 
matter and suggesting focus 
points that need to be addressed 
to explore viable solutions. Aims to 
make a complex matter even more 
complex.

RESPONSIVE

RESPONSIVE
An approach where we treat the 

statement from Mr. Gates as a 
single statement in an ongoing 

debate – a statement that is 
addressable in a true/false manner 
– brings more clarity to the reader.

Can we adress the facts?





Article objective example

Reportative

Summarizing

Can we add some context?

REPORTATIVE
This is a straightforward approach 
– beat reporting that informs the 
reader by the latest updates in the 
field. Chances are a chunk the 
audience has already seen it from 
another source. Can we add some 
value by contextualizing this 
event?

SUMMARIZING
Since this statement addresses an 

ongoing trend, widening the 
timeline and sorting this single 

statement into a time frame could 
be a successful way of bringing 

more knowledge to the audience. 



KITCORE selections 
Ed intent ->  
Problematizing -> Responsive 
 
Objective –>  
Reportative -> Summarizing 

Tonality –>  
Objective –> Embodied 

Article type –>  
Background article -> Feature 

Headline type –>  
Indirect -> Quote 

Production type –>  
Explanatory article -> Desk reporting



CHANGE IN AVERAGE REACH BY CHANGING JOB CHARACTERISTICS (INDEX 100)

Original job New  
intent

New  
objective

New  
tonality

New  
article type

New  
headline

New  
production  

type

New  
distribution  

message

New job

298

100

Göra skillnad 
Genom att veta “hur”, ökar vi sannolikheten för framgång 
signifikant.

3X!



Resultat: bättre historier 



Tack! 
Jonna Ekman, Marketing Manager 

+ 46 701 62 23 82  |  jonna.ekman@kit.se |  @jonnaekman
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