
NMI (Nöjd Medlemsindex) 2014 
 
Mätning av hur Sveriges Annonsörers medlemmar ser på 
medlemskapet och om de mäter e!ekterna av sina investeringar i 
reklam och övrig marknadskommunikation. 



Målgrupp och genomförande 
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MÅLGRUPP 
•  Sveriges Annonsörers medlemsambassadörer (kontaktpersoner på företaget/

organisationen) och övriga medlemmar i Sveriges Annonsörer. Urval för Sveriges 
Annonsörers medlemsrepresentanter var 510 stycken och för övriga medlemmar 
3364 stycken. 

GENOMFÖRANDE 
•  Intervjuerna har genomförts via en webbenkät 7 februari–4 mars 2014. 
•  I diagramrapporten är resultaten uppdelade på medlemsambassadörer och övriga 

medlemmar. 
•  Totalt antal marknadschefer eller motsvarande som har svarat: 439, varav 89 är 

medlemsambassadörer och 350 övriga medlemmar. 
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Urvalet som svarat representerar branscherna väl 

Den blåa linjen visar alla medlemmar fördelat på 26 olika branscher. Den röda linjen visar de som har 
svarat på enkäten, fördelat på samma branscher. De båda graferna följer varandra ganska väl, vilket gör 
att svaren ger en bra bild över medlemmarna. De som sticker ut är: ”ideella organisationer” och 
”industri/skog/papper”, som är överrepresenterade bland respondenterna, och ”utbildnings- och 
forskningsorganisationer” samt ”ingen bransch angiven”, som är underrepresenterade. 

Ideella	  organisa-oner	  

industri/skog/papper	  

Ingen	  bransch	  angiven	  

Utbildnings-‐/
forskningsins-tu-oner	  
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3 av 4 medlemsrepresentanter mäter e!ekterna  
av sin marknadskommunikation 

  Fråga:  Mäter ni e!ekterna av er marknadskommunikation, t.ex. genom tracking, nollmätning eller 
eftertester? 
Resultaten visar att "er mäter e!ekterna nu, jämfört med året innan. 

BAS: Samtliga (n=439) 

72%	  

74%	  

72%	  

16%	  

22%	  

15%	  

11%	  

3%	  

13%	  

Total	  (n=439)	  

Medlemsrep.	  (n=89)	  

Övriga	  medlemmar	  (n=350)	  

Ja	   Nej	   Vet	  inte	  

NMI 2013 
Svar: Ja 

68 % 

69 % 
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8 av 10 medlemsambassadörer är nöjda med servicen 

Fråga:  Hur nöjd eller missnöjd är du sammanfattningsvis med servicen hos Sveriges Annonsörer? 
Resultaten visar att 5 procent "er är nöjda eller mycket nöjda med servicen, jämfört med året innan. 

BAS: De som har kontakt med Sveriges Annonsörer 

45%	  

38%	  

35%	  

31%	  

14%	  

18%	  

0	  4%	  

13%	  

Medlemsrep.	  (n=84)	  

Övriga	  medlemmar	  (n=330)	  

Mycket	  nöjd	   Ganska	  nöjd	  
Varken	  nöjd	  eller	  missnöjd	   Ganska	  missnöjd	  

75 % 

67 % 

Mycket/ganska nöjd 
NMI 
2013 

NMI 
2014 

80 % 

68 % 
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7 av 10 medlemsambassadörer är nöjd med 
medlemskapet i Sveriges Annonsörer 

Fråga:  Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt medlemskap i Sveriges Annonsörer? 
Resultaten visar att något "er är nöjda eller mycket nöjda med medlemskapet, jämfört med året innan. 

BAS: Samtliga (n=439) 

29%	  

27%	  

39%	  

36%	  

22%	  

23%	  

2%	  

1%	  

3%	  3%	  

13%	  

Medlemsrep.	  (n=89)	  

Övriga	  medlemmar	  (n=350)	  

Mycket	  nöjd	   Ganska	  nöjd	   Varken	  nöjd	  eller	  missnöjd	  
Ganska	  missnöjd	   Mycket	  missnöjd	   Jag	  kan	  eller	  vill	  inte	  uTala	  mig	  

67 % 

60 % 

Mycket/ganska nöjd 
NMI 
2013 

NMI 
2014 

69 % 

63 % 



7  

Något större rekommendationsvilja hos  
ambassadörer än hos övriga medlemmar  

Fråga:  Skulle du kunna tänka dig att rekommendera någon annan att bli medlem i Sveriges Annonsörer? 
Resultaten visar att ungefär lika stor andel kan tänka sig att rekommendera ett medlemskap, jämfört med 
året innan. 

BAS: Samtliga (n=439) 

74%	  

80%	  

73%	  

3%	  

4%	  

2%	  

23%	  

16%	  

25%	  

Total	  (n=439)	  

Medlemsrep.	  (n=89)	  

Övriga	  medlemmar	  (n=350)	  

Ja	   Nej	   Vet	  inte	  

NMI 2013 
JA 

81 % 

72 % 


