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Bakgrund & genomförande 

Bakgrund 
Ett av Sveriges Annonsörers fem affärsmål är att öka andelen medlemsföretag som mäter effekten av 
sina investeringar i reklam och marknadskommunikation (ROMI, Return On Marketing Investment).  
 
Sveriges Annonsörer har därför i egen regi genomfört en undersökning där man har ställt frågan: 
 ”Mäter ni effekterna av era investeringar i reklam och övrig marknadskommunikation?” , följt av ett 
antal följdfrågor.  
Frågan har tidigare år ställts i samband med Sveriges Annonsörers Nöjd Medlems-Index (NMI), men 
från och med 2014 är frågan alltså del av en egen separat undersökning.  
 
Målgrupp 
549 medlemsambassadörer* 
*På varje medlemsföretag finns det en medlemsambassadör som är representant för sitt företag och är länken mellan Sveriges Annonsörer och 
marknads- eller kommunikationsavdelningen på företaget. De allra flesta har en roll som marknadschef, kommunikationschef eller liknande. 
 

Genomförande 
Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 24 november till 8 december 2014. 
Totalt omfattar undersökningen 106 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 19,3 procent. 
 

 



Hälften arbetar mot konsumenter, 
en knapp tredjedel riktar sig till företag 

FRÅGA 01: Vilken typ av företag arbetar du på? 

50 % 

30 % 

20 % 

B2C-företag B2B-företag Myndighet, politiskt parti, 
ideell organisation eller 

liknande 



Majoriteten av företagen är inte börsnoterade 
 

FRÅGA 02: Är företaget du arbetar på börsnoterat? 

81 % 

 19 % 

Nej 

Ja 



Jämn spridning av nivå på reklaminvesteringar 

19 % 19 % 17 % 13 % 10 % 9 % 13 % 

< 2 milj < 5 milj < 10 milj < 20 milj < 40 milj < 70 milj > 70 milj 

* Med reklam/marknadskommunikation avses annonsering i dagspress, tidskrifter, bioreklam, butikspromotion, direktreklam, eventmarknadsföring, internetreklam, 
mobilmarknadsföring, kataloger och andra vägledande medier, mässor, pr, presentreklam, radioreklam, sponsring, tv-reklam, utomhusreklam samt byråarvoden. 

FRÅGA 03: Hur mycket investerar ditt företag i reklam/marknadskommunikation* per år? 



9 av 10 mäter sina reklaminvesteringar 

FRÅGA 04: Mäter ni effekterna av era investeringar i reklam och övrig marknadskommunikation? 

0 % 

11 % 

89 % 

Vet inte 

Nej 

Ja 

2013 

74 % 

22 % 

4 % 

2012 

68 % 

27 % 

4 % 



Nästan en tredjedel av svaren handlar om att företagsledningen  
inte ställer krav på att följa upp reklaminvesteringarna 

FRÅGA 06: Om ni inte mäter, varför gör ni inte det? 

30 % 

20 % 

15 % 15 % 

10 % 10 % 

0 % 

(Flera svarsalternativ möjliga) 



FRÅGA 06: Om ni mäter, varför gör ni det? 

11 % 

28 % 

29 % 

32 % 

För att se om det bidrar till ökad lönsamhet 

För att se vad investeringen överlag ger tillbaka  

För att se om det leder till ökad försäljning 

För att se om det stärker varumärket 

Vanligast är att man mäter för att se i vilken  
utsträckning reklam stärker varumärket 

(Flera svarsalternativ möjliga) 



Konverteringar, varumärkesmätningar och exponeringar  
mäts i ungefär samma utsträckning 

 

FRÅGA 07: Om ni mäter, hur gör ni det? 

35 % 

32 % 

28 % 

5 % 

Konverteringar 
(beteendeförändringar såsom 

klick, leads, försäljning) 

Varumärkesmätningar 
(kännedom, intention, attityd m.m.) 

Exponeringar 
(spridning/räckvidd) 

Annat 
(Flera svarsalternativ möjliga) 



7 av 10 mäter både på kort och lång sikt 

14-12-12 

FRÅGA 08: Om ni mäter, vilken tidsaspekt utgår ni från när ni mäter? 

71 % 

23 % 

6 % 

Både kortsiktiga och 
långsiktiga effekter 

Kortsiktiga effekter (t.ex. före, 
under, efter en kampanj) 

Långsiktiga effekter (t.ex. 
varumärkestracking) 



Majoriteten är ganska nöjd med resultatet av sina mätningar 

FRÅGA 06: Om ni mäter, hur nöjd är du med resultatet av era mätningar? 

0 % 

2 % 

25 % 

69 % 

3 % 

Inte alls nöjd 

Ganska missnöjd 

Varken nöjd eller missnöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 


