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ABSTRACT 
 
 
Titel: Reklam som går hem – Att mäta effekten av reklam. 
 
Ämne: C-uppsats, information & PR, 15 hp. 
 
Författare: Veronica Kapica 
 
Handledare: Elisabeth Stur 
 
Bakgrund: Denna studie har sin utgångspunkt från att undersöka reklambyråer och se hur de 

använder sig av effektmätning, eftersom målet med reklamen är att hjälpa till en ökad 

försäljning. Därför är det viktigt att ta reda på vilken typ av reklam man ska använda sig av och 

vilken sorts av reklam som ger bäst effekt. Det förekommer att 50 miljarder kronor i Sverige går 

till reklam utan att kunden vet vad de får för de pengarna. 

 
Problem: Satsar ett företag på reklam med stor ekonomisk budget bör det finnas bekräftelse om 

vad reklamens effekt är och vilken vinst den ger.  

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka effektmätning av reklam utifrån flera reklambyråers 

perspektiv och även analysera hur de använder sig av effektmätning. 

 
Metod: I denna studie används en kvalitativ metod som består av telefonintervjuer. Jag har 

också sökt i litteraturer för att skaffa mig kännedom om olika teorier för att kunna jämföra med 

resultatet jag fått. 

 
Slutsatser: I slutsatsen skriver jag om det jag kom fram i min analys. Många reklambyråer 

rekommenderar sina kunder att använda sig av effektmätning. Men kunden vill ofta inte betala 

för de eftersom det kostar pengar. Kunden kan ofta mäta enklare effekter själva, via olika 

program på webben. Det borde vara reklambyråernas skyldighet att mäta effekten av reklamen. 

Reklambyråerna borde vara mer mån om att kvalitetssäkra sin reklam och sina arbeten. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Innan reklam på Tv och radio kom var det väldigt få som mätte effekten av sin reklam. 

Reklambyråerna var ointresserade av att se effekterna av sin reklam fram till mitten av 1990-

talet. Det var då reklambyråerna började se sitt behov till consumer tracking. Consumer tracking 

ger en helhets bild av konsumenternas aktivitet i alla försäljningskanaler (Franzén 2002). Idag är 

det annorlunda. Orsaken är att det har blivit en enorm ökning av medieinvesteringar och att det 

går att spara miljontals kronor på att se vilken reklam som ger effekt. Detta har lett till att 

företagsledningarna vill få in de flesta siffrorna efter reklamkampanjer (Franzén 2002:158). 

 

Varför så mycket reklam ofta är bortkastad reklam beror på menar forskarna Gustafsson och 

Rennemark att förr trodde många designers att reklam är någonting som går ut på att bara finna 

en kombination av färg och form för att kunna skapa en bra reklam. Men för att en reklam ska 

vara bra och ge en bättre effekt hos mottagaren krävs det att den bygger på fakta och bakgrund. 

Att ta fram fakta och bakgrund kan ta en längre tid, därför går många marknadsförare direkt på 

det som är roligast, att skapa reklamen. Det innebär att annonsörerna inte bryr sig om att försöka 

investera i fler resurser för att kunna säkra kvalitén i marknadskommunikationen. Därför är det 

viktigt att mäta reklam för att kvalitetssäkra (Gustafsson & Rennemark, 2002:6-7). den reklam 

som produceras. 

 

Men Franzén menar att det idag är vanligt att företag drar in på reklam när de behöver spara 

pengar. Målet med reklamen är att hjälpa till en ökad försäljning och därför är det viktigt att ta 

reda på vilken typ av reklam man ska använda sig av och vilken typ av reklam som ger bäst 

effekt. För att vara säker att reklamen ger resultat, värdefull och träffsäker (Franzén, 2002:9). 

 
Kommunikation är syftet till att kunna uppnå effekten av de uppsatta målen som ska 

kommuniceras (Dahlqvist & Linde, 2005: 18). Därför är reklam det viktigaste verktyget för att 

man ska lyckas med sin marknadsföring. Det handlar om att nå ut med rätt budskap. Att använda 

sig av färg, form, retorik och text. När man använder sig av dessa verktyg ger det en möjlighet 

att påverka kunskap, beteenden, attityder och känslor hos mottagaren (Gustafsson & 

Rennemark, 2002:10).  
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Det är bara hälften av alla reklam-annonser som når sina mottagare medan hälften inte alls når ut 

med sina budskap. För de som vill nå ut med reklam är investeringarna mycket osäkra och just 

detta är ett problem. Frågan är om de pengar som satsas på reklam idag är väl investerade 

pengar. Forskarna Gustavsson och Rennemark säger att 50 miljarder kronor satsas på 

marknadskommunikationen i Sverige och att hälften av dessa är pengar i sjön, detta gäller även i 

andra länder och inte bara i Sverige (Gustafsson & Rennemark, 2002:7).  

 

Enligt IRM institutet för reklam och mediestatistik är det endast 37% av alla företag som mäter 

effekten av reklam och marknadsföring. Fram till 2011 var det fortfarande inte många som mätte 

effekten av sin marknadsföring trots det inte är några problem att mäta effekten av reklamen 

(www.irm-media.se). 

 

Året innan investerades det 65 miljarder kronor på reklam. Det visade sig att det vara mer än 

häften av alla börsbolag som inte mäter effekten av marknadsföringen.  

Det leder till att flera miljarder kronor blir bortkastade pengar varje år (SVD 2009-03-23).  

I artikeln skriven av Hanna Dunér, ekonomi journalist på SVD att det är mycket illa att 

börsbolagen inte tittar mer noggrant och räknar på vad de får tillbaka av sin marknadsföring de 

investerat i. Det borde vara väldigt viktigt under låg konjunkturen då pengarna verkligen behövs. 

Anders Ericson VD på Sveriges annonsörer nämner också i artikeln att det är många som inte 

vet ”hur?” eller ”vad?” som ska mätas. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser.  

 

”Kunden bör tillsammans med en reklambyrå sätta upp sina affärsmål för att kunna lyckas med 

ett samarbete och sedan utvärdera reklamen. Det är mycket viktigt att sätta upp mål för att 

kunna påvisa resultat från sin marknadsföring. När en byrå kan påvisa resultat så behåller 

byrån även sin trovärdighet ”, säger Ander Ericson (SVD, 2009-03-23). 

 
Det finns en skillnad på hur olika mätbolag mäter reklameffekten och om man ser till 

reklambyråer. Mätbolagen är svåra att jämföra med då de mäter mer geografiska områden, ålder 

och under olika tidsperioder. När vi ser då till hur de presenterar siffrorna väljer medieföretagen 

att visa de siffrorna som gynnar dem och deras företag och håller tyst om resten. Det handlar om 

att det ofta inte verkar vara publiken i sig som är intressant utan siffrorna på hur stor publiken är. 

Det är ett problem då publiken insett att antalet inte är intressant utan att det är intresset hos 

publiken och hur de tar till sig innehållet av reklamen, det är de som visar på att reklamen har 

gått hem (Bergström, Petersson m.fl. 2002: 155). 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka reklambyråers syn på effektmätning och deras sätt att arbeta 

med att mäta effekten av reklamen de producerar till sina kunder. 

 
Frågeställningar: 
 
1) Strategisk kommunikation: 

Hur hjälper reklambyråerna i studien kunden att utforma deras mål och strategier? 

 

2) Medieval: 
Hur arbetar ni med att välja de medier som passar kundens reklam bäst? 

 

3) Utformning av reklam: 
Vad är viktigt enligt er när ni utformar reklamen? 

 

4) Effekt: 
Hur jobbar er byrå med att mäta effekten av reklam? 

 
 
1.3 Avgränsning 
 

Jag har valt att utgå från fem stycken av de större reklambyråer i Sverige för att får deras syn på 

effektmätning. Jag har fått svar på hur det ligger till idag och vad effektmätning har för 

betydelse för dem, detta ser ni vidare i resultat delen. Varför jag valde att göra telefonintervjuer 

med byråerna, Recitera, Mecka, Mandoly, Bulldozer och Pyramid. Det är stora byråer och bör 

därför vara insatta i ämnet effektmätning, därför valde jag att göra mina intervjuer med just 

dessa. Jag valde att använda mig av kvalitativ metod och göra telefonintervjuer, det visade sig 

att det inte skulle göra någon skillnad om jag hade personliga intervjuer därför utförde jag dem 

via telefon, dels också med tanke på avståndet till dem.  

 

Denna studie är riktad till personer som intresserar sig av reklam och marknadsföring. En viktig 

anledning att mäta effekten är att lära sig inför framtiden, mätningen kan visa varför en kampanj 

fungerar eller varför den inte fungerar (Bergkvist, 2000:29). 
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning 
Inledningen börjar med att beskriva syftet med reklamens utveckling och historiken kring den 

samt en kort beskrivning om effektmätning. På så sätt förklarar jag också problematiken och 

förklarar varför jag finner detta intressant. I kapitlet skriver jag om mitt syfte samt mina 

avgränsningar. 

 

Kapitel 2 Teori 

I teori kapitlet hanteras de teorier som jag anser är relevanta till min studies syfte samt området 

jag vill behandla. Jag presenterar till en början processen för hur de olika stegen går till och hur 

reklamen utvecklas steg för steg. I studien skriver jag om strategisk kommunikation och vad 

som är viktigt, hur reklamen utformas och vilka olika medieval som går att använda sig av. Där 

inkluderas även både för- och nackdelar och till sist skriver jag om effektmätning.  

 

Kapitel 3 Metod 
Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt. Jag redogör för mitt val av reklambyråer som 

intervjuats och den valda metoden. Efter det sammanställer jag om hur datainsamlingen har gått 

till. 

 

Kapitel 4 Resultat 
I resultatdelen presenterar jag resultatet utifrån mina intervjuer med reklambyråer.  

 
Kapitel 5 Analys  

Analysen lyfter fram de gemensamma faktorerna och de mönster som vi fått fram via mina 

intervjuer. Jag kopplar samman mönstret mellan intervjuerna och teorierna och ser om det har en 

koppling eller inte. 

 
Kapitel 6 Slutsats 

I kapitel 6 presenterar jag slutsatsen av min studie. Analysen ger mig svar på de frågor jag i 

början av studien ville ha svar på. Jag går tillbaka till analysen för att söka efter ett svar.  
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2. Teori 

 
Detta kapitel kommer handla om hur vi ser på kommunikationsstrategier för de olika 

målgrupperna och hur man arbetar med dem. Jag skriver om vad som är viktigt med 

utformningen av reklamen och vilka medier som bör användas. Med dessa byggstenar som 

kommunikationsstrategi, reklamutformning, medieval och hur man sedan kan följa upp och mäta 

effekten (Dahlqvist & Linde, 2005: 18).  
  

2.1 Strategisk kommunikation 
 

Det är väldigt få företag som visar på att de mäter effekten av reklamen de producerar trots att 

det inte är några problem till att kunna göra det. 2011 visade det sig vara 37% av alla företag 

som mäter effekten. Effektmätning är viktigt för att se till sitt företag och att kunna 

kvalitetssäkra reklam som produceras (www.irm-media.se).  

 

Alla dess byggstenar jag nämnt innan är en viktig bakgrund som leder till att en bra kvalitet på 

reklam produceras, detta också för att det sedan ska bli lättare att undersöka. Förutsättningarna 

för att nå effekten av sin reklam hos sin målgrupp är att använda sig av kommunikations 

strategier. Genom strategier utformas reklamen och via de kanaler man väljer att använda sig av 

(Dahlqvist & Linde, 2005: 18). När det handlar om att få ett varumärke väldigt framgångsrikt 

ska det enligt Dahlén och Langes påstående ske genom en bra marknadsförings strategi och en 

genomtänkt marknadskommunikation (Dahlén & Lange, 2003:17). 

 

Kommunikation är början till ”hur?” man utvecklar en början till en marknadsföring. Det är helt 

enkelt syftet till för att sedan kunna uppnå en effekt av de mål som man vill kommunicera ut. 

Det man vill uppnå är ofta olika från fall till fall (Dahlqvist & Linde, 2005). Det ingår flera 

strategiska val när man ska planera sin kommunikation inför en kampanj eller liknande och 

därför är det mycket viktigt att göra en noga planerad strategi för utvecklingen av sin 

marknadsföring. Målen bestämmer vart organisationen vill komma och vad de vill uppnå med 

sin marknadsföring, strategin bestämmer vilken väg man bör sträva efter. Strategins uppgift är 

att skapa en stark ställning så att en organisation ska kunna nå sina mål trots vissa 

omständigheter (Larsson, 2008: 165-166).  
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Syftet med marknadsföring går oftast ut på att få en vinstgivande och ökad försäljning. När det 

handlar om att marknadsföra en produkt vill man kunna påverka kunden eller på något sätt 

förändra deras beteende. Därför är det enligt Dahlqvist & Linde otroligt viktigt att ha målen 

klara för att sedan kunna uppnå det man vill genom en lyckad marknadsföring. 

 

”Om man inte vet vart man är på väg är det omöjligt att komma fram”. (Dahlqvist & Linde, 

2005: 59) 

 
2.1.1 Motivera målgruppen 
 

Strategier svarar på vad som kommer behövas för att kunna uppnå de mål man strävar efter och 

att alltid ha en långsiktig verkan. Det tas oftast fram tillsammans med en reklambyrå. När man 

skapar en strategi fokuserar man alltid på olika fenomen som tillexempel marknads-

segmentering. Att använda sig av segmentering innebär att reklambyrån samlar ihop en del av 

marknaden som de sedan bearbetar. Det är svårt att fokusera och bearbeta hela marknaden 

samtidigt. När reklambyrån väljer ut en del av marknaden fokuserar de på att hitta en viss grupp 

kunder som är i behov av den produkt eller tjänst som kunden vill marknadsföra, detta ökar 

effekten att kunna påverka just dem (Bergström, 2004).  

 

Nästa steg är att skapa en strategi för positionering. Det går ut på att studera ut en tydlig position 

för att lättare bli ihågkommen av konsumenterna. Tanken är att kunna forma ett starkt tema för 

varumärket men som även ska hålla under en längre tid. Det kan det vara bra att använda sig av 

kampanjer som framhäver flera annonser istället för bara en. Temat måste dessvärre hålla ihop 

med konceptet och själva kampanjen (Bergström, 2004: 61). 

 

Dahlqvist och Linde (2005) skriver om fem olika kommunikationsstrategier, de är menade för 

att användas till olika målgrupper samt att se möjligheter till en del olika händelser. Noll 

motivations strategin kan man använda sig av när det inte finns i målgruppens medvetande. För 

att lyckas nå målgruppens medvetande krävs det inte en stor mediabudget utan att istället skilja 

sig från andra och deras sätt att kommunicera (Dahlqvist & Linde, 2005:60). 

 

Vill man använda sig av rationell strategi bör den användas om målgruppen är högt motiverad 

innan man använder sig av den. Strategin är ofta vanlig när det gäller varor som sällan köps och 

producentvaror. Det är därför viktigt att vara säker på om målgruppen är högt motiverad annars 
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styr det målgruppen till att inte uppmärksamma budskapet. Lämpligast att använda sig av 

känslomässig strategi är när målgruppen är högt motiverad och samtidigt känsliga när 

kommunikationen sker. Ett exempel på en känslomässig strategi kan vara Rädda barnen som 

producerar reklamer där man får se barn i fruktansvärda miljöer eller en liten flicka som berättar 

vilken hemsk värld hon lever i. Alla blir nog känsligt berörda och tycker synd om dessa barn, då 

är det nog svårt att avstå att inte lämna pengar till dem (Dahlén & Lange, 2003:294).  

 

Strategin som kallas för repetitiv strategi används när målgruppen är lågt motiverad. Då satsar 

man på att upprepa korta och enkla budskap ofta. När det handlar om multinationella 

konsumentföretag är detta vanligt (Dahlqvist & Linde, 2005: 78-80). 

 

Om hur viktigt det är att tänka efter innan man börjar arbeta med en produkt eller tjänst har jag 

nämnt innan. Det bästa sättet är att tänka samtidigt som man arbetar och producerar reklam. När 

man arbetar med kommunikation liknar det ett processarbete eftersom det hela tiden är under 

förändring. Om arbetsuppgifterna känns osystematiska och stora är det bra att ordna en så kallad 

processmodell. Fördelen med en processmodell är att man har delmål att checka av för att sedan 

kunna utvärdera effekterna av arbetet. Det gör det enklare för andra att förstå vad som sker i 

arbetets gång (Dahlqvist & Linde, 2005: 67).  

 

2.2 Medieval 
 

Reklamens innehåll kan med hjälp av ett antal operativa variabler, så som val av media, 

upprepning, längden, mängd information etc. förstärka reklamens effekt (Wu, 2001:46).  

Att medierna kan kommunicera ut kvalitet syftar hur den förmedlar och förstärker de egenskaper 

som finns i en reklam. Med de kunskaperna kan medierna delas in i två olika kategorier. Image-

media och hard sell/ rationell media. Medierna som utger sig vara image-media används oftast 

för att uttrycka känslor. Dessa medier brukar oftast vara, Tv, bio, radio, event internet och 

mycket annat. Hard sell/ rationell media används när det handlar om att presentera information 

som målgruppen sedan ska ta del av. Det är oftast dagspressen, direktreklam, webbplatser 

(Dahlén & Lange, 2003:424).  

 

Medierna stärker känslan som annonsören vill förmedla med sin produkt. Därför är det ett bra 

sätt att annonsera ut sin produkt via de medier som har mest antal personer i sin målgrupp man 
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vill nå ut till även om det kostar lite mer (Franzén 2002). Det finns ett antal medier att gå efter 

när det gäller att välja det som passar bäst för en specifik marknadsföring. Franzén (2003) talar 

om några medier som kan tänkas vara bra att använda sig av och andra även lite mindre bra. 

Dagspressen är ett av de medier som används och som består av olika tidningar, så som 

dagstidningar, kvällstidningar och gratis tidningar. Det går snabbt att annonsera i dem, existerar 

dock mest bara en dag och slängs sedan bort. Fack press kan vara bra att annonsera i då man vill 

vända sig till en målgrupp med specialintresse eftersom målgruppen är högt engagerade i dem. 

Det kan vara tidningar som Dagens Media, Dagens industri eller finans tidningar. Det finns 

utomhusreklam som många använder sig av. Det är stora affischer eller neonskyltar, reklam som 

finns ute helt enkelt. För denna typ av reklam gäller det att det ger stor uppmärksamhet och lätt 

att tolka eftersom personer som oftast går eller åker förbi är upptagna med att göra annat och 

reklamen har 3 sekunder på sig att få uppmärksamhet (Franzén, 2003: 68). 

 

2.2.1 Att välja rätt 
 

Det medium som fungerar bäst med att nå nästan hela svenska folket är reklam som går via radio 

och TV. Med tanke på att svensken vistas framför tv-en cirka två eller tre timmar per dygn är det 

ett enkelt val att göra för att nå sin målgrupp. Bio reklam däremot består av en helt annan 

situation eftersom personerna inne på bion sitter riktade mot bioduken och blir lättare att nå. Det 

är tydligt att bio reklamen är mer accepterad en tv reklam och har en högre status oavsett om 

reklamfilmerna är identiska säger Gustafsson & Rennemark (2002). Tv reklam är ofta ett 

passande val för de stora annonsörerna som vill nå ut till en bred målgrupp. Målgruppen varierar 

dock mycket och därför kan det vara svårt att nå ut till en specifik grupp. Statistiken visar att det 

är flest äldre och personer med låg inkomst som ser på TV mest. Det finns metoder som mäter 

tv-tittandet hela tiden. Det är med hjälp av en ”People meters” som består av en elektronisk 

mätare. Mätningen bedömer och ger en uppfattning och det svenska folkets tv-tittande 

(Gustafsson & Rennemark, 2002: 118).   
 

Radioreklamen är också ett väldigt vanligt medium som 90 procent av alla svenskar dagligen 

lyssnar på. Gustafsson & Rennemark (2002) säger att forskning som tidigare gjorts kommit fram 

till:  

- Fler kvinnor än män lyssnar på radio 

- Människor på landsbygden lyssnar på radio mer än människor i storstäderna.  
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När det handlar om radio reklam är det viktigt att vara tydlig med sitt budskap (Gustafsson & 

Rennemark, 2002: 122). Franzén (2002) talar om att internet används inte bara som ett medium 

utan används också som en marknadsplats.  

 

”Det är en plats där reklam och kommunikation direkt kan leda till affärer” (Franzén, 

2002:71). 

 

Det är viktigt att tänka på när man planerar och placerar sin reklam via internet. Att utforma en 

hemsida via webben är som att utforma en modern broschyr, då man oftast kan se produkter och 

annan information visade genom ett show-room. Internet kan ofta användas som en mediemix 

genom att fylla ut andra mediers olika karaktärsdrag (Franzén, 2002:72).  

 

2.3 Utformning av reklam 
 

Har man bestämt sig för vilka av de olika strategierna man ska arbeta med krävs det att besluta 

hur man ska arbeta med att utforma reklamen. Den valda kommunikationsstrategin ger svaret på, 

genom de former man ska kommunicera till sin målgrupp. Reklamen utformas med bild, ljud 

eller rörliga bilder. Till en högt motiverad målgrupp är det enklare att nå ut till och uttrycka sig 

genom att använda sig av längre och mer invecklad reklam. För en målgrupp som anses vara 

mindre motiverad är det bäst att använda sig av mindre avancerade reklam (Dahlqvist & Linde, 

2005: 84). 

 

Även om kommunikationsstrategin är noga utvald och en noggrann analys har gjorts på 

målgruppen händer det att viss reklam kan misslyckas. Därför är det svårt att veta vilken typ av 

reklam som är bra eller dåligt utformad. En studie som gjordes på 1980-talet visade på att det 

grundläggande kravet för reklam var att reklam ska vara trovärdig, vara motiverande, skilja sig 

från de andra reklamerna men också vara ett varumärke som är accepterat. Undersökningen kom 

fram till att det viktigaste för att det skulle klassas som en fungerande reklam var den reklam 

som gav betydelse för mottagaren. För inte så länge sedan gjordes en undersökning som 

fortfarande stämmer in på de tidigare undersökningarna. Kraven som visade sig ge en effekt och 

få kunden att bli mer intresserad av att köpa produkten eller tjänsten visade sig vara, motivation. 

Vilket fick mottagaren att uppleva reklamen som någonting viktigt. Relation med reklamen 

visade sig att mottagaren uppfattar som att reklam är riktad till honom/ henne. Med tanke på att 

reklamen skiljde sig från andra kändes det som att kampanjen hade någonting ovanligt men nytt, 
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som mottagaren inte känner igen. Trovärdighet är viktigt eftersom det som sägs i kampanjen ska 

kännas trovärdigt men dessutom vara sanningsenliga (Dahlqvist & Linde, 2005: 87). 

 

2.3.1 Vad anses vara bra reklam? 
 

För att utforma en bra reklam krävs det att ta reda på information om innehållet och 

bakgrundsfakta som tillhör det som reklamen grundar sig i. Att använda sig av information kan 

ge mer uppmärksamhet under en längre tid. När en målgrupp ägnar mer tid åt en reklam kommer 

den vara mer ihågkommen. Med rätt informationsinnehåll får det reklamen att bli mer övertygad 

och kan visa produktens fördelar och på så sätt lyckas sälja produkten. Det finns även nackdelar 

till att ha informationsinnehåll. Det kan bli för jobbigt för målgruppen att bearbeta reklamen och 

reklamen kan anses vara för tjatig. Är det för dessutom mycket information kan det bli svårt att 

minnas ett budskap och som sedan kan glömmas bort (Dahlén, Lange, 2003: 291). 

 

Teorier säger att det krävs en medvetenhet om ett varumärke hos kunden innan den kan bli 

intresseras (Miller & Berry, 98:77). Därför är det bra att försöka tänka på att använda sig av 

aktivitet i reklamen. Aktivitetsreklam är reklam som vill engagera mottagaren via en aktivitet i 

sin marknadsföring. Man bör endast använda sig av aktivitetsreklam när det kan leda till 

fördelar. Fördelarna kan vara att mottagaren kan minnas reklamen bättre. När mottagaren kan 

aktivera sig själv blir det också som att styra kommunikationen själv och kan därför tycka att 

reklamen är lite roligare. Denna typ av reklam kan också ha sina nackdelar. Människor kanske 

avstår helt från att engagera sig och ta del av reklamen eftersom det krävs att mottagaren 

anstränger sig. Mottagaren kan också bli besviken och tröttna med tanke på tiden som de lägger 

ner på reklamen. Mottagaren förväntar sig ofta någonting av den och känner sig till slut lurad 

(Dahlén, Lange, 2003: 294). 

 

Hur reklamen utformas grafiskt är också en mycket stor del och har väldigt stor betydelse för 

hur man positionerar ut budskapet. Om den grafiska formen eller bilden misslyckas är det en 

mycket stor del av budgeten som tar stryk och blir bortkastad. Målgruppen hämtar inte bara sina 

intryck från den grafiska utformningen, utan avgör om mottagaren känner för att fortsätta vidare 

i annonsen. En bra grafisk bild och form gör det möjligt att profilera och bygga upp en image, 

samtidigt som den kan förmedla mer saker om tillexempel en produkt. Är man inte varsam kan 

det få oönskade effekter. Det är därför mycket viktigt att ha kontroll på vilka känslor annonsen 
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ger effekt av och om den stämmer med strategin som till en början skulle väljas (Dahlqvist & 

Linde, 2005: 93). 

 

Färgvalet är viktigt för att reklamen ska fungera som bäst. En undersökning visar att i dagens 

läge når man flest mottagare när man använder sig av fyrfärg i annonser och affischer (Dahlqvist 

& Linde, 2005: 95). Vi människor påverkas av bilder, vi tänker i bilder och minns också i bilder. 

Därför är det viktigt att lägga stor energi på att hitta rätt bild till rätt reklam. Helst bör man satsa 

på stora bilder med starka intryck, det vill säga om ekonomin tillåter det. (Gustafsson & 

Rennemark, 2002:89). Använder man sig av en bild med sin produkt på är det möjligt att 

kommunikationen med mottagaren blir starkare och tydligare. Tyvärr kan ingenting visa på att 

bilden får uppmärksamhet lättare (Dahlqvist & Linde, 2005: 97). 

 

 För att få uppmärksamhet krävs det att rubriken i annonsen är lyckad. Rubriken har oftast som 

roll att locka mottagaren till att läsa själva texten nedanför. Rubriken får inte vara för lång eller 

svår att förstå.  Det är ingenting som tyder på att en stor rubrik får mer uppmärksamhet än en 

liten rubrik, speciellt om rubriken håller ihop med textens mängd och det grafiska intrycket. För 

att lyckas med att locka mottagaren krävs det att erbjuda någonting i rubriken, ett löfte eller 

liknande (Dahlqvist & Linde, 2005: 99).  

 

Den rörliga bilden har ökat under de senaste åren. Skillnaden mellan rörlig bild och en fast bild 

är att det är lättare att skapa dramaturgi i den rörliga. Det är lättare att berätta historier via 

reklamfilmer men bara för att man kan göra detta finns det ingenting som kan visa på att rörlig 

reklam förmedlar fler och tydligare budskap, trots möjligheterna (Dahlqvist & Linde, 2005: 

102). 

 

2.4 Effekt 
 

När reklamen är utformad och finns på marknaden kan det vara bra att använda sig av olika 

mätinstrument för att se hur reklamen fungerar och om den uppfyller de önskningar och mål som 

sattes innan reklamen offentlighet gjordes. Det finns inget direkt svar på hur man mäter effekten 

på en kommunikationsinsats. Det finns inga rätt eller fel vad det gäller att samla in information. 

Man kan använda sig av många olika sätt att samla in sådan information, många ger också olika 

resultat. För att kunna mäta effekten bör man ta hänsyn till att veta vad exakt man mäter samt 
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vad resultatet visar, det beror på hur man går tillväga och vilket aspekt man har (Dahlqvist & 

Linde, 2005: 139).   
 
I förberedelsen till en reklam brukar det oftast finnas kvantitativa eller kvalitativa mål, dessa ska 

finnas med i marknadsplanen. Kvantitativa mål syftar till att öka marknadsandelen. Kvalitativa 

mål syftar mer till att förändra en målgrupp och lyckas få en positiv inställning på ett varumärke. 

När man har koll på vad reklamens mål är kan man på så sätt enkelt veta vilken typ av mätmetod 

man ska använda sig av. Som jag tidigare nämnt kan det vara svårt att mäta kommunikations-

insatsen. Det är enklare att mäta en kampanj genom att titta på hur målgruppen har 

uppmärksammat den, om de förstått budskapet i kampanjen och om de kommer ihåg budskapet 

(Bergström, Petersson m.fl, 2002:157).   
 

Det är vanligt att mäta försäljning av kampanjer är via statistik. En annan vanlig metod är 

intervjuer och frågeformulär. En intervju kan däremot genomföras på olika sätt, de kan vara 

slumpmässiga eller styrda. Via direkt kontakt eller telefon, men även i fokusgrupper. När det 

gäller fokusgrupper är fördelen att det går fort eftersom alla intervju personer är samlade på ett 

och samma ställe. Samtidigt kan de hjälpa varandra. En nackdel med fokusgrupper är att 

intervjupersonerna kan påverka varandra och kanske inte vågar säga hur de själva känner 

(Bergström, Petersson m.fl. 2002: 164). Att mäta säljeffekten genom att använda sig av egna 

intervjuundersökningar kan bli kostsamt. Det beror på att det krävs stora urval för att nå statistik 

som kan visa sig vara hållbar. För att slippa höga kostnader och ändå kunna göra en 

undersökning använder sig många marknadsförare av en så kallad omnibussundersökning, som 

jag återkommer om snart i detta kapitel (Lindh, Bengt, 1990: 95).  

 

2.4.1 Metoder för effektmätning 
 

Det finns en mängd olika undersökningsmetoder. Avgörandet för vilken metod man ska välja 

beror oftast på budgeten men även hur mycket tid man har att utföra undersökningen på. Det är 

också vanligt att använda sig av olika mätmetoder samtidigt (Franzén, 2002:83). 

För att kunna kartlägga sin undersökning använder man sig oftast av information från andra 

källor, detta kallas för skrivbords-undersökningar. Via skrivbordsundersökningar skaffar man 

sig en grundläggande information. Informationen kan man komma åt via bibliotek och 

databaser. Informationen består oftast av statistik som finns sedan tidigare.  Omnibussar är en 
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ständigt pågående undersökning som inträffar ett antal gånger om året, dessa uppgifter går att få 

tag på (Franzén, 2002).  

 

Med kvantitativa undersökningar går det att dra slutsatser av hur många personer som gör och 

tycker på ett särskilt sätt, med en säkerhet som är statistiskt uträknad. Det finns fyra olika sätt att 

göra en kvantitativ undersökning. Personliga intervjuer är när man ställer frågor direkt till 

personen som ska intervjuas. Denna typ av intervju fungerar väldigt bra när det handlar om att få 

svar på invecklade frågor eller om man vill få ett omdöme på en produkt. Postala 

undersökningar som även kallas för enkät är en metod då undersökaren skickar ut ett 

frågeformulär till den passade målgruppen. Metoden är dessutom väldigt billig. Även 

telefonintervjuerna ha ökat senaste tiden är enkelt och går snabbt samtidigt som det är billigt. 

Consumer tracking kan också användas för kvantitativa undersökningar. Denna typ av 

undersökning används av större annonsörer för att kunna kontrollera dagligen hur annonser och 

andra marknadsaktiviteter fungerar (Franzén, 2002: 84).  

 

Den kvalitativa undersökningen går att göra på tre olika sätt. Djupintervjuer, gruppdiskussioner 

och panelundersökning är dessa tre. Djupintervjuer fungerar som vanliga intervjuer för att tolka 

och försöka förstå vad intervjupersonerna tycker och tänker. Gruppdiskussion handlar om att 

använda sig av ett antal personer. Diskutera det som undersöks medan det filmas, spelas in och 

dokumenteras. Dock kan det ofta hända att personerna i gruppen kan tycka lika och inte våga 

tycka annorlunda. Panelundersökningen innebär att sätta samman en grupp människor till en 

panel (Franzén, 2002: 85).  

 

Det finns olika metoder att mäta och göra undersökningar på men det finns också företag som 

använder sig av olika typer av undersökningar som jag kommer att skriva om. Sifo är ett av 

Sveriges största undersöknings företag som erbjuder fyra stycken databaser som de lånar ut till 

företag som vill ha hjälp med undersökningar. Företagen består av stora medieföretag. När det 

gäller att ta fram en värdig medieplan för reklambyråer är Sifo Reklammätningar ett viktigt 

verktyg. Med hjälp av Sifo Reklammätningsdatabas kan man få tillgång till information om sina 

konkurrenter. Hur de jobbar, hur mycket de annonserar osv. För att få svar på dessa frågor gäller 

det att ha kontroll på sina konkurrenter men även sin egen reklam.  
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Sifo använder sig också av instrument för att kunna mäta flödet på internet. Informationen som 

kommer fram är antalet besökare på hemsidan eller antalet klickningar. Informationen 

undersökningen kommit fram till kan senare segmenteras på olika sätt. Det kan vara vilken tid 

på dygnet det är som mest aktivitet (Franzén, 2002: 90). RUAB är ett företag som mäter alla 

sorters medier. Deras undersökningar består av telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval. 

Resultaten från intervjuerna visar på hur intervjupersonerna använder sig av olika medier. Med 

hjälp av detta är det lättare att veta hur man ska annonsera för att nå dessa målgrupper på bästa 

sätt (Franzén, 2002: 91).  
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3. Metod 
 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt. Jag redogör för mitt val av reklambyråer som 

intervjuats och den valda metoden. Efter det sammanställer jag om hur datainsamlingen har gått 

till. 

 

3.1 Metodval 
 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod som består av telefonintervjuer. 

Telefonintervjuerna har tagit reda på reklambyråers syn och användandet av effektmätning hos 

fem stycken stora reklambyråer i Sverige. Då jag studerat olika reklambyråers syn har jag fått 

svar på hur och varför företagen använder sig av effektmätning av reklam samt varför det 

används i större utsträckning idag till om man blickar tillbaka några år. Jag har valt att använda 

mig av telefonintervjuer i denna studie för att kunna samla in material till resultatdelen i denna 

studie. Valet av att jag använder mig av Telefonintervjuer faller sig naturligt eftersom den syftar 

till en kvalitativ metod och med tanke på att det blir svårt för mig att ta mig till alla reklambyråer 

då avstånden är stora. Det skulle inte vara någon skillnad på om intervjuerna skulle ske 

personligt då jag skulle fått samma svar. Jag kan inte se att någonting skulle kunnat påverka att 

jag skulle få andra svar om intervjuerna skulle ske personligt.  

 

”En annan vanlig form av beskrivningar i kvalitativa studier är kopplade till intervjuer. 

Beskrivningarna utgör då vanliga allmänna översikter över de teman som behandlas i intervjun, 

blandade med konkreta utskrifter av intervjudelar för att illustrera vissa centrala punkter” 

(Sohlberg, 2011:101). 

 

Jag har tittat på tidigare forskning som gjorts inom området för att bygga upp en förståelse kring 

ämnet effektmätning innan jag satte igång med min studie. Genom att tidigare kontrollerat 

tidigare forskning kan jag lättare skapa mig en uppfattning som jag sedan kan dra paralleller till 

både kunskapen och vad som sker i praktiken. 
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3.2 Urval 
 

Jag valde att göra ett strategiskt urval till denna undersökning för att kunna få en stor spridning 

bland de intervjuade reklambyråerna. En större spridning leder till att få en bredare syn och 

kunskap om hur de arbetar med effektmätning samt ta reda på deras syn av effektmätning 

(Esaiasson mfl, 2011:180). Det strategiska urvalet gick till på webben då jag sökte mig runt för 

att finna populära och omtalade byråer. Jag klickade in mig på en hemsida (Resume.se) där 

fanns en topplista av Sveriges många stora reklambyråer. Utifrån den listan valde jag de 

reklambyråer som är intervjuade. Jag valde att intervjua större företag för att bli mer säker på att 

kunna få svar på mina frågeställningar. Med tanke på att större bolag borde vara insatta i ämnet 

effektmätning.  

 

3.3 Datainsamling 
 

Telefonintervjuerna som gjordes i denna studie ledde till en teoretisk mättnad som visade sig när 

alla de intervjuade företagen tenderade till att upprepa det som tidigare intervjuade personer 

nämnt. Samma resultat registrerades och en slutsats kunde snabbt dras. Även om detta händer är 

jag medveten om att även när en teoretisk mättnad uppstått finns det säkert någon som tänker 

annorlunda med effektmätning. Eftersom det inte finns några garantier blir det en risk jag får ta 

(Esaiasson mfl, 2011:191).  

 

3.3.1 Primärdata 
 

Studiens primärdata består av kvalitativa intervjuer som är genomförda med ett antal 

nyckelpersoner till olika reklambyråer i Sverige. Intervjuerna har genomförts och jag fick en 

inblick på området. Jag har sedan gjort tolkningar utifrån intervjuerna som sedan lett mig fram 

till en analys och ett resultat. 
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3.3.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata i studien består av litteraturer som jag hittat via PRIMO (Mittuniversitetes 

biblioteks sökverktyg). Jag använde mig av olika sökord som har med effektmätning att göra. 

Några av dessa var, reklam, effektmätning, reklameffekt, advertising effectiveness. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Frågeställningarna jag använt mig av i telefonintervjuerna med de fem reklambyråerna utgår 

från de fyra byggstenarna jag tidigare nämnt. Grunden till bra reklam om vad som leder till att få 

en lyckad effekt består av hur byråerna arbetar med den strategiska kommunikationen, hur de 

hjälper kunden med vilka medier som passa bäst, tanken bakom hur de utformar reklamen och 

till sist hur de gör en uppföljning med hjälp av effektmätning.  Därför valde jag att använda mig 

av dessa byggstenar för att se hur reklambyråerna förhåller sig till denna process. Se bilaga 1. 

 

3.5 Kritik av metod 
 

Jag har haft ganska stora problem när det gällde att få kontakt med företag för att utföra 

intervjuerna till undersökningen. De flesta hade mycket att göra innan julen och hade svårt att ta 

sig tid till att ställa upp på en telefonintervju. Eftersom alla av de valda företagen som intervjuats 

befinner sig i andra delar av landet så beslutade jag mig för att det var optimalt att jag utförde 

mina intervjuer via telefon.  
 

3.6 Validitet 
En undersöknings validitet beskriver om informationen som framkommit i undersökningen 

stämmer med mer verkligheten. Validitet handlar om att mäta det man påstår sig mäta 

(Esaiasson mfl, 2011:63). Jag ser att jag fått god validitet när jag gjort mina intervjuer eftersom 

de besvarar mitt syfte. 
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3.7 Källkritik 
 

I Intervjuerna har jag fått tala med personer inom reklambyråerna som är insatta i området 

studien utgår ifrån. Det är alltid svårt att veta om personen svarar ärligt på frågorna och därför 

blir det svårt att vara helt säker på den information som jag fått. Med tanke på denna risk har jag 

använt mig av informationen enligt mina tolkningar och begränsningar.  

 

Jag är medveten om att mitt val av litteratur är väldigt viktigt. Problemet är att det kan vara svårt 

att hitta en större del av litteratur som handlar om effektmätning. Det är svårt att hitta med tanke 

på att effektmätning nyligen blivit ett stort område, därför är det mycket forskning som pågår 

om detta och litteraturer håller på att skrivas. Samtidigt har jag försökt att se kritiskt på 

litteraturen som jag refererat i denna studie. När jag funnit oklarheter kring källan har jag sökt 

och kontrollera fakta i ytterligare litteratur. 
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4. Resultat 

4.1 Presentation av företag  
 

En presentation av de intervjuade reklambyråerna som jag utfört telefonintervjuer med. Det sker 

först en presentation av varje företag och sedan kommer en presentation av intervjuerna. 

Presentationen av intervjuerna är indelad enligt de byggstenar som används för att skapa reklam 

som anses vara bra (Dahlqvist & Linde, 2005: 18).   

 

4.1.1 Recitera  

Är en webb- och reklambyrå som funnits i 30 år. Recitera jobbar med små och medelstora 

företag med allt som är inom grafiskdesign och kommunikation. På Recitera är de vana att 

arbeta med olika kunder och olika typer av projekt samt ser alltid till helheten. Jag intervjuade 

Anette Jackobsson, VD på Recitera. 

 
4.1.2 Mecka 

Mecka är en reklambyrå som ligger i Borås och arbetar väldigt mycket med kommunikation och 

den strategisk och taktiskt varumärkesutveckling. Mecka grundades 1996. Jag intervjuade Mats 

Alfredsson, VD/projektledare på Mecka. 

 
4.1.3 Mandoly 

Mandoly grundades 2010 och är en byrå som arbetar med kommunikation och strategi. De 

utvecklar idéer, produkter, tjänster och varumärken. Enligt Mandoly är det viktigt att förstå 

kunden och att förstå kundens marknad för att kunna tillfredsställa dem. Reklambyrån har 

erfarenhet och kunnande ger en stor säkerhet till kunden. Jag interbjuade Mattias Axelsson, 

CEO/ Projektledare på Mandoly. 

 

4.1.4 Bulldozer 

Har funnits sedan 2005 och består av 14 stycken anställda med kontor i Karlstad och Tensta. 

Enligt Bullsozer är det viktigt att skapa en röd tråd som ringlar sig genom ett varumärke och att 

jobba med det på djupet. Byrå fokuserar på strategiska kampanjer, att vara aktiv i sociala 

medier, varumärkesvård, interna implementeringsprocesser samt varumärkes byggande film. Jag 

intervjuade Jenny Eklund, Projektledare på Bulldozer. 
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4.1.5 Pyramid 

Grundades 1989. Under 20 år jobbar Pyramid med svenska och internationell exportnäring. De 

är en så kallad B2B byrå. En byrå som arbetar med analys, planering, produktion av digitala, 

mobila och traditionella kommunikationsenheter, genomförande och uppföljning. Jag 

intervjuade Ulf Vanselius, VD på Pyramid. 
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4.2 Presentation av intervjuer med företag 
 

Här nedan följer de presentationer av telefonintervjuerna av de utvalda reklambyråerna jag tagit 

kontakt med. Frågeformuläret till intervjuerna utgår från de fyra byggstenarna jag nämnt tidigare 

i studien. Intervjun har byggts upp efter dessa byggstenar och ger avslutningsvis svar på syftet 

med studien.  

 

4.2.1 Recitera 
 
Telefonintervju med Anette Jacobsson, VD/CD på Recitera, 2012-12-13. 

 

Recitera hjälper både små och medelstora företag med all typ av grafisk design och 

kommunikation. På frågan hur företaget arbetar med att hjälpa kunden med dess mål och 

strategier svarade Anette Jacobsson att de hjälper många företag med att utforma deras mål och 

strategier men att det är väldigt brett. Hon menat på att det ibland är en stor del att utforma 

medan andra redan har en tanke kring hur deras strategiska plan kan se ut. Jacobsson säger att på 

hennes företag finns det en person som är utbildad inom strategisk planering och är alltid den 

personen som handskas med frågor kunden har kring strategisk kommunikation. Personen 

hjälper då kunden med att lägga upp en strategiskplan för att veta hur de ska gå vidare i 

processen för att skapa reklam. De riktar in sig på att hjälpa kunden med att ta fram det som är 

viktigt och relevant. På frågan om hur företaget går tillväga för att välja det bästa medium till 

reklamen svarar Anette: 

 

”Vi måste utgå från kundens budget och även hur vi når målgruppen på bästa sättet” 

 

På frågan hur Recitera går till väga när de utformar sin reklam till kunden och vad de tycker är 

viktigt, berättar Anette att de väljer det som passar kunden bäst genom att titta på marknaden 

och konkurrenterna men att det är otroligt viktigt att lära sig hur man når den typen av målgrupp 

man ska nå och att göra det i rätt tid. Det är samtidigt väldigt viktigt att skapa reklam som är 

unik. Bra reklam handlar om att skapa den reklam som ger en effekt, för att kunna se effekten 

kan man prata med kunden för att se om satsningen ger någonting.  
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”Det som är viktigt för oss när vi utvecklar reklam är att kunden gillar det vi gjort och att den 

fungerar samt ligger i tiden, därför försöker vi hela tiden ligga i framkant. Även lagar och 

regler är viktiga att utgå ifrån när det handlar om att utforma reklam rätt”, säger Anette.  

 

På frågan hur Recitera använder sig av effektmätning och om de anser att det är bra eller dåligt 

svarar hon att de inte använder sig av några mätinstrument för att mäta effekten av reklamen 

utan att det är idag väldigt enkelt att mäta effekten av reklam på webben eller använda sig av 

tillexempel Google analytic. På Recitera använder de Google analytic för att mäta effekten av 

reklam, det är gratis, lätt att använda och tar inte mycket tid. Vidare säger Anette att det är enkelt 

för deras kunder att mäta själva, sådant som har med statistik att göra som att tillexempel se hur 

mycket folk som besökt deras hemsida etc.  

 

Anette Jacobsson på Recitera tycker att det är nödvändigt att använda sig av effektmätning då 

det kan visa på om det är rätt val av kampanj som genomförts samt att man lär sig vad som är 

rätt och fel. 
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4.2.2 Mecka 
 

Telefonintervju med Mats Alfredsson, VD/projektledare på Mecka 2012-12-14. 

 

Mecka är en reklambyrå, som ligger i Borås. Deras största fokus ligger på kommunikationen 

samt att jobba med det strategiska målet för att utveckla ett varumärke. På frågan hur de jobbar 

med att utveckla kundens mål och strategier berättar Mats Alfredsson arr de jobbar ofta med att 

hjälpa kunden att utveckla eller att komma på en strategisk plan år dem. Kunderna på Mecka 

använder sig mycket av att ta hjälp med strategisk planering och ett strategiskt upplägg. 

Alfredsson berättar hur de går tillväga när de hjälper kunden att utforma deras mål. De utformar 

en typ av plattform där de sedan positionerar det som är viktigast och som särskiljer sig kundens 

produkt från konkurrenten.  

 

”Kärnvärdena är vad kunden ska tycka och tänka om oss. På så sätt är det viktigt att utforma 

kundens mål genom att skapa en riktlinje om vad man håller på med”, säger Mats.  

 

Fråga två som handlar om hur de på reklambyrån gör för att välja rätt medier till sina kunder, 

berättar Mats att målgruppen är det som avgör vilken typ av medium som de ska sända reklamen 

i, utgår man från målgruppen och analyserat dessa vet man på vilket sätt man ska nå dem. Men 

målgruppen idag har förändrats, lika så har medier förändrats till mobil kommunikation. Det 

beror mycket på dagens utveckling.  

 

Samma sak som att det handlar om att hitta rätt, att veta hur målgruppen tänker och hur de tar 

emot kommunikation. Vet man det är det blir det lättare att kommunicera med dem. Den 

integrerade kommunikationen stärker helheten, menar han.  

 

Frågan som handlar om hur byrån arbetar fram sin reklam. För att nå fram till detta berättar 

Alfredsson att de ofta skapar en kreativ bris som är på ett A4 papper där de skriver ner problem, 

syfte, mål, omvärld, kundens varumärke, beskriver målgruppen och med en mitten rad med 

insikt på kommunikation. Den kreativa processen har ofta 5-6 idéer med olika typer av 

inriktningar. Det är mycket viktigt att analysera och undersöka företagets bakgrund, påpekar 

han. 
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”En bra reklam är den reklamen som engagerar, därför är det bra om man lyckas skapa 

delaktighet samtidigt som det är bra om man får kunden att sprida kommunikationen.”  

 

När vi kommer fram till sista intervju frågan som handlar om effektmätning berättar Mats 

Alfredsson att de jobbar mest med försäljningssiffror när de ska undersöka reklamens effekt. 

Han berättar att de gör bara effektmätningarna om kunden efterfrågar det. Alfredsson nämner i 

intervjun att det är väldigt enkelt att mäta effekten av tillexempel försäljningssiffror och därför 

gör kunden oftast det själva. Det är enkelt att använda sig av webben. Alfredsson berättar i 

intervjun att de också brukar kunna mäta effekten som ger direkt respons och attityd. När Mecka 

inte gör testerna själva använder sig kunden av större undersökningsföretag, ofta är det så 

eftersom de är mer specialiserade.  

 

”Det är viktigt att mäta effekten för annars lär man sig ingenting. Man måste lära sig om vad 

som fungerar och inte. Mätningar gör vi för att lära oss vad som är avgörande”, säger Mats 

Alfredsson. 
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4.2.3 Mandoly 
 

Telefonintervju med Mattias Axelsson, CEO/strategisk projektledare på Mandoly 2012-12-19. 

 
Mandoly ligger i Västerås och utvecklar, idéer, produkter, tjänster och varumärken. De jobbar 

främst med att förstå sin kund för att kunna på bästa möjliga sätt tillfredsställa dem. På första 

frågan som jag ställer i intervjun svarar Mattias Axelsson utan tvekan att de självklart hjälper 

kunden med att utforma deras strategier och mål. Mattias berättar att de jobbar först och främst 

utifrån kundens budget och deras delmål för att se hur de kan jobba utifrån detta och hjälpa 

kunden att bli mer framgångsrikt med hjälp av bra reklam. 

 

Den andra frågan som handlar om hur byrån väljer ett medium som passar kunden bäst och vad 

som anses vara det bästa medium att använda sig av. Axelsson talar om för mig i intervjun att när 

de utgår från att välja medium till sina kunder utgår de alltid från målgruppen. 

 

”Vi gör alltid en målgruppsanalys och anpassar reklamen efter dem. Det är individ baserad 

reklam som ger det bästa resultatet, som tillexempel kan det vara direkt reklam”, säger Mattias.  

 

Den tredje frågan som ställs till Mattias Axelsson är hur de jobbar när de utformar reklamen för 

sina kunder och hur de tänker. Bra reklam är framförallt den reklam som når den tänkta 

målgruppen, vad som fungerat tidigare men även testa sig fram med nya saker.  

 

”Det är viktigt att kunden gillar den reklam vi skapat, det är också viktigt att man utgår ifrån 

deras behov”, säger han.  

 

På frågan om hur reklambyrån jobbar med effektmätning svarar Axelsson att de är ofta 

undersökningsföretagen som till största delen hjälper kunderna med att mäta effekten av deras 

marknadsföring. Reklambyrån hjälper sina kunder med att mäta effekten av sin reklam om det är 

enklare uppgifter att ta reda på så använder de sig av Google analytics. Han avslutar meningen 

med att lägga till, det är viktigt med effektmätning då det har en stor betydelse för statistiken. 

Det ser bra ut för reklambyrån och kunden vet att de kan lita på oss, säger Axelsson. 
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4.2.4 Bulldozer 
 

Telefonintervju med Jenny Eklund, projektledare på Bulldozer 2013-01-04. 

 

Bulldozer har funnits sedan 2005, har sina kontor i Karlstad och Tensta. För Bulldozer är det 

viktigt att ringla sig genom ett varumärke och att jobba med det på djupet. På den första frågan 

svarar Jenny Eklund att kunden oftast kommer till dem med färdiga mål och strategier och då 

jobbar de oftast utifrån dem, så länge det känns som kundens strategi och mål kommer hålla. 

Eklund berättar att det finns gånger då de hjälper kunden att ta fram sina mål de önskar sig vilja 

uppnå samt en strategisk plan de kan utgå ifrån. Reklambyrån Bulldozer börjar oftast med att 

göra en research på företaget som är kund hos dem genom att utföra workshops. På workshops 

tittar de på hur företaget arbetar, de tittar på medarbetarna och styrelsen. Utifrån det jobbar med 

att göra en SWOT-analys. Eklund berättar i intervjun att de tittar på företagets konkurrenter och 

omvärld då det är viktigt att känna till dem innan de börjar utveckla företagets strategier och 

innan de börjar utforma reklamen.  

 

”Det är mycket att förbereda men vi undersöker såklart målgruppen också och för att kunna få 

svar på det vi söker. Vi gör oftast djupintervjuer med målgruppen för att få en bättre inblick”, 

säger Jenny Eklund.  

 

På den andra frågan svarar Jenny att de utgår från målgruppen och ekonomi innan de väljer de 

medier som passar kunden bäst.  

 

”Det är viktigt att lösa kundens problem när vi tar fram reklam till kunden. Det gäller att ha en 

stark idé och att välja de medier som passar bäst till målgruppen och att det är relevant just 

då”, Säger Jenny Eklund.  

 

När jag går vidare till sista frågan om effektmätning berättar hon att det är olika hur de jobbar 

med effektmätning på byrån. Ibland händer det att de mäter effekten av reklamen och oftast då 

via webben. Det är ganska enkelt att kunna se försäljningssiffror genom insamlade koder. Det är 

till och från som de på byrån får arbetar med att mäta effekten. På byrån föreslår de alltid 

kunden att göra en effektmätning. De flesta avstår eftersom det handlar om mycket pengar, 

berättar Jenny Eklund. 
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4.2.5 Pyramid 
 

Telefonintervju med Ulf Vanselius, VD/ägare på Pyramid 2013-01-04 

 

Pyramid är en B2B byrå som under 20 år jobbar med svenska och internationell exportnäring. 

Byrån jobbar med analys, planering, digital produktion, mobila och traditionella 

kommunikationsenheter etc. Den fösta frågan om företaget utformar kundens mål och strategier, 

berättar Ulf att de hjälper med flera olika typer av strategier. Det är affärsstrategier, 

kommunikationsstrategier, varumärkesstrategier. 

 

Varumärkesstrategier handlar tillexempel om att se vad vi kan lova vår kund. Det är inte bara 

kommunikation som levererar utan det handlar om så mycket mer”, säger Ulf Vanselius.  

 

Ulf Vanselius berättar för mig i intervjun hur de jobbar med att välja rätt medier till sina kunder. 

Det handlar det först och främst om vad kunden vill nå ut med för budskap och till vilken 

målgrupp. Vanselius berättar att de ska fokusera på och kan utgå efter målgruppens behov och 

sedan nå dem genom detta budskap som är planerat och i vilken tid. Han tillägger också att 

digitala mediekanaler ökar eftersom det är fler som använder sig utav dem. Tiden har förändrats 

och medierna utvecklas konstant. Det är viktigt att alltid vara med och se till att lära sig snabbt 

om det kommer någonting nytt. 

 

På frågan om hur de arbetar fram sin reklam, berättar Ulf Vanselius att de försöker göra det 

intressantare genom att använda oss av en mix. Det kan bidra till att skapa uppmärksamhet men 

också få kunden att förstå.  

 

”Om konkurrenterna gör på samma sätt är det bra att bryta av och göra tvärt emot. Bra reklam 

är reklam som är intressant”, säger Ulf Vanselius.  

 

På den sista frågan berättar han att de på företaget jobbar med att mäta effekten av kundens 

reklam men inte hur ofta. Man kan se hur det utvecklas och förändras samtidigt som man kan se 

om målgruppen ha uppfattat budskapet. 
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”Det är betydligt färre som vill betala för att mäta effekten av sin reklam eftersom det handlar 

om mycket pengar, därför får effektmätning för lite fokus”, säger Ulf Vanselius. 

 

 Företagen mäter själva oftast, via olika sidor på webben. Annars använder de sig hellre av större 

undersökningsföretag för att vara säkra på att mätningen stämmer. Så länge det inte är 

långsiktiga kampanjer som ska mätas kan kunden själv mäta sin reklams effekt. Har kunden 

gjort en om profilering eller en långsiktig kampanj krävs det från byråerna mycket tid. Dessutom 

är det är svårare före byråerna att utföra en sådan undersökning, kunden bör då söka sig till ett 

undersökningsföretag, berättar Ulf Vanselius. 
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5. Analys 
 

I analysen kommer jag att lyfta fram de gemensamma faktorer och de mönster som jag fått från 

mina telefonintervjuer med de fem olika reklambyråerna. Jag kommer här koppla samman 

intervjuerna med teorin och utifrån det se om det har en koppling till varandra.  

 

5.1 Strategier och mål 
 

Kommunikationen är nummer ett när det handlar om marknadsföring. Kommunikation krävs för 

att ett företag ska kunna nå effekten av de mål de utformat. För att lyckas med sin 

marknadsföring och nå de mål man tänkt sig krävs det att företaget gjort en noga strategisk plan. 

Genom att ha ett mål, plan och en strategi vet företaget vad de vill uppnå med sin reklam 

(Larsson, 2008:165- 166). Hos reklambyråerna är det fall till fall som deras kunder kommer och 

vill ha hjälp med att utforma sina mål och strategier. Mecka reklambyrå är en byrå som arbetar 

mycket med att hjälpa kunden att utforma sina strategier. Mats Alfredsson på Mecka menar att 

det är strategi som de jobbar mest med och att kunden kommer till dem just för att få hjälp med 

att utforma den strategiska plane. Det är utifrån strategierna man utformar reklamen, menar 

Dahlqvist & Linde (2005).  

 

Vid intervjuerna svarar alla de intervjuade personerna på byråerna att det på ett eller annat sätt 

hjälper kunden med sina mål och strategier. Samtliga reklambyråer svarar i intervjuerna att de 

hjälper kunden att utforma en plattform och positionering som de sedan följer. Pyramid 

uttrycker att det måste utgå från kundens budget, det kan därför vara begränsat när det handlar 

om att fokusera och bearbeta hela marknaden. Enligt de intervjuade byråerna är det viktigt att 

hitta rätt målgrupp och utgå efter dem innan utformningen kan sätta igång. Jenny Eklund på 

reklambyrån Bulldozer nämner att det är viktigt att känna till målgruppen och därför utför de 

djupintervjuer för att få svar på frågor som målgruppen kan besvara. Bergström (2004) menar på 

att det är viktigt att hitta den målgrupp som är i behov av den produkt eller tjänst som ska 

marknadsföras då effekten att kunna påverka målgruppen blir starkare. Anette Jacobsson på 

Reciter och Mats Alfredsson på Mecka säger i sina intervjuer att det har en stor betydelse att se 

till kundens konkurrenter för att lättare kunna utföra tillexempel en kampanj som är unik. 
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 Dahlqvist & Linde (2005) anser att det inte krävs en stor budget för att få målgruppens 

uppmärksamhet utan att skilja sig från konkurrenternas sätt att kommunicera. Reklambyråernas 

sätt att arbeta och hjälpa kunden med strategier och mål skiljer inte alls. Det är tillfället som 

avgör om byråernas kunder redan har färdig definierade strategier och mål när de kommer till 

byrån eller inte. 

 

5.2 Magiska medier 

 

Reklamens innehåll kan med hjälp av ett antal operativa variabler, så som val av media, 

upprepningar, längden, mängd information etc. Det hjälper reklamen att få effekt (Wu 2001).  

Det är därför viktigt att veta vilken målgrupp reklamen ska nå ut till. Det gör det enklare att inte 

slösa pengar eller tid på att producera ut reklam i alla tänkbara medier utan att vara säker på om 

det är möjligt att nå den målgruppen som är tänkt. Under intervjuerna berättar byråerna att de 

utgår alltid efter målgruppen, så reklamen blir mer individbaserad när de gör sina medieval.  

Ulf Vanselius på Pyramid menar också i intervjun att den digitala mediekanalen ökat eftersom 

det är fler som använder sig av den, och gör det på så sätt enkelt att nå sin målgrupp.  

 

För reklambyrån Mecka är det målgruppen som avgör vilka medier man ska utgå från. Dels 

eftersom målgruppen idag förändrats och medierna lika så. Men framförallt är det viktigt att 

hänga med i utvecklingen av medierna. Idag har den mobila kommunikationen utvecklats och 

därför måste vi anpassa oss och reklamen till den, säger Mats Alfresson på Mecka. Internet kan 

ofta användas som en mediemix genom att fylla ut andra mediers olika karaktärsdrag, (Franzén 

2002). Det går tyvärr inte säga rakt ut vilket medium som är bäst att marknadsföra reklam i, man 

måste utgå från vilket medium som är bäst för att nå målgruppen. 
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5.3 Ett kreativt tänkande 
 

När man beslutat för vilken strategi man ska använda sig av krävs det att ta ett beslut på hur man 

ska arbeta med den och utforma den till reklam Dahlqvist & Linde (2005). När det handlar om 

att välja rätt medie typ till kunden är det viktigt att se till att reklamen når sin målgrupp och 

därför anpassar man reklamen. Mattias Axelsson på Mandoly reklambyrå menar att de ofta gör 

en målgruppsanalys och på så sätt vet de hur de ska anpassa reklamen till målgruppen. Alla de 

intervjuade byråerna nämner att de gör en analys och undersöker företagets bakgrund.  

Byråerna talar också om att reklamen de skapar måste vara individbaserat för att kunna nå en 

medvetenhet och få målgruppen engagerad, därför är det viktigaste att ha goda kunskaper om 

målgruppen som reklamen riktas mot. Undersökningar har visat på att det viktigaste för en 

reklam som klassas som fungerade reklam var den reklam som har betydelse till målgruppen 

(Dahlqvist Linde 2005).  

 

Mats Alfredsson på Mecka berättar i sin intervju lite kort om hur processen innan skapandet av 

reklamen gåt till. Han berättar att de samlas på möten och skapar en kreativ bris, ett A4 papper 

som ska ge svar på kundens problem, syfte, mål, omvärld, varumärket. Det beskriver 

målgruppen och kommunikationen. På så sätt arbetar de med att göra en analys och undersöka 

kundens bakgrund. Alla byråer gör mer eller mindre på samma sätt när de undersöker 

bakgrunden till sin kund för att komma fram till vad kunden vill uppnå.   

 

5.4 Effektens betydelse 
 

Syftet med studien är att undersöka reklambyråers perspektiv och deras sätt att arbeta med att 

mäta effekten av reklamen de tillverkade till sina kunder. Det visar sig att alla de intervjuade 

reklambyråerna har en väldigt positiv inställning till effektmätning. Ingen av de intervjuade 

reklambyråerna använda sig av något större mät instrument för att kunna mäta effekten av sina 

kunders reklam de skapat. Både Jacobsson på Recitera och Alfredsson på Mandoly säger i 

intervjun att det finns ett enkelt sätt att mäta vissa saker via webben och att de ofta använder sig 

av Google analytic. Ofta finns det inte tid eller att kunden inte vill betala massa pengar för att 

reklambyråerna ska göra en effektmätning. Det är enkelt för företagen själva att titta på statistik 

och försäljningssiffror. Det är vanligt att mäta försäljning av kampanjer via statistik, en annan 
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vanlig metod är att använda sig av intervjuer och frågeformulär, Bergström, Petersson m.fl. 

(2002).  

 

Som jag tidigare skrev har de intervjuade byråerna en väldigt positiv inställning till 

effektmätning. De tycker att effektmätning har en stor betydelse då det visar på om man 

genomfört rätt sorts kampanj. Det är också nödvändigt för att reklambyråerna ska lära sig vad 

som är rätt och fel.  

 

Jacobsson på Recitera berättar att det lärt sig mycket om hur man ska använda sig av positiv och 

negativ reklam för att få kundens uppmärksamhet, öka kundens intresse och öka effekten av 

reklamen. Alfredsson på Mecka menar på att mätningar är helt avgörande och att de mäter för att 

lära sig. Eftersom det är enkelt för reklambyråernas kunder att se till sina egna försäljningssiffror 

är färre villiga att betala för att någon ska mäta effekten. Avgörande för vilken metod man ska 

välja beror oftast på budgeten men även hur mycket tid man har att utföra undersökningen på, 

det är också vanligt att använda sig av olika mätmetoder samtidigt, Franzén (2002).  

 

Det finns mer långsiktiga kampanjer eller företag som ska byta profil helt och vill att effekten av 

det ska mätas, då är det ofta större undersökningsföretag som gör det eftersom det är svårt att 

mäta om det är mer långsiktigt.   
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6. Slutsats 

 
Det finns många marknadsförare som använder sig av att mäta effekten av reklam men jag har 

svårt att se att de använder sig de av det till vardags. Utgångspunkten av denna studie var att 

undersöka reklambyråers perspektiv på effektmätning samt deras sätt att arbeta med den. Till en 

början var min utgångspunkt att marknadsförare mäter mindre än vad som skulle vara rimligt. 

Min tidigare uppfattning var att effektmätning skulle vara mer nödvändig.  

 

 Det finns en obegränsad användning av effektmätning men oftast är kunden inte villig att betala 

för den. Därför tycker jag att det borde ingå i reklambyråerna. För att kunna kvalitetssäkra sina 

jobb. För att kunden ska tycka att det är värdefullt för företaget att göra en effektmätning, kan 

det vara för att tillexempelvis öka varumärkets värde eller att kunna ha som fördel till 

konkurrenterna. Det måste vara bra att använda sig av effektmätning när det handlar om 

långsiktiga kampanjer. Det finns olika sätt att se på saken, som jag konstaterade i analysen är det 

ofta mindre företag som väljer att mäta sina försäljningssiffror själva medan större företag tar sig 

mer tid och där effektmätning har en större betydelse. De större företag som mäter reklamens 

effekt använder sig av större undersökningsföretag istället för reklambyråer.  

 

Reklambyråerna verkar ha en positiv inställning på att mäta effekten av reklam bara då kunden 

är villig att betala. De rekommenderar sina kunder detta och påstår att det är bra att mäta 

effekten för att själva kunna ta lärdom av vad som är rätt och fel, egentligen är det reklambyråns 

jobb att mäta reklamens effekt för att göra träffsäker reklam.  Reklambyråerna tycks jobba mer 

med att hjälpa kunden att lägga upp en strategisk plan, bygga upp sitt varumärke på det bästa 

sättet och få kundens förtroende. 

 

 Jag tycker att Byråerna bör lägga mer energi på sitt arbete med effektmätning för att 

kvalitetssäkra sitt arbete, och på så sätt förtjäna sitt förtroende från kunden. När det handlar om 

mätningen så anser byråerna inte att det är deras riktiga uppgift att lägga ner mycket tid på utan 

kan enkelt använda sig av analys program som finns på nätet samt enkelt räkna ut 

försäljningssiffror. Reklambyråerna tycks inte heller vara utbildade inom området på 

effektmätning och är inte heller medvetna om hur det kan hjälpa dem att höja sin kvalitet i sitt 

arbete.  

 



	   37	  

Referenser 
 

Publicerade källor 

Bergkvist Lars (2000) Advertising Effectiveness Measurement - Intermediate Constructs and 
Measures 
 
Bergström Bo, Petersson Lars, Pettersson Åke & Rosendahl (2002) Information & reklam. 

Liber Malmö. 

 

Dahlén Micael, Lange Fredrik (2003) Optimal marknadskommunikation. Liber, Malmö. 

 

Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus (2005) Reklameffekter – strategi, utformning och medieval. 

Liber Malmö. 

 

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2011) Metodpraktikan –  

konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts juridik, Vällingby. 

 

Franzeén Peer (2002) Effektiv reklam. IHM Publishing, Göteborg 

 

Gustavsson, Conny & Rennemark, Rune (2002) Säljande reklam. Liber, Malmö 

 

Larsson, Larsåke (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur, Lund. 

 

Lindh, Bengt (1990) Reklam med resultat – en dokumentation och analys av 20 engelska och 

svenska reklamkampanjer. Liber, Malmö. 

 

Miller Sephen & Berry Lisette (1998) ”Two theories of Advertising Effectiveness” Brand 

salience versus brand image. 

 

Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2011) Kunskapens former – vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Liber, Malmö. 

 



	   38	  

Wu, Shwu-Ing (2001) ”An experimental study on the relationship between consumer 

involvement and advertising effectiveness”. Asi Pacific journal of marketing and Logistics, Vol 

13, issue 1, s. 43-56. 

 

Muntliga källor: 

 

Anette, VD/CD, Recitera. Telefonintervju 2012-12-13. 

Alfredsson Mats, VD/projektledare, Mecka. Telefonintervju 2012-12-14 

Axelsson Mattias, CEO/strategisk projektledare, Mandoly. Telefonintervju 2012-12-19 

Eklund Jenny, Projektledare, Bulldozer. Telefonintervju 2013-01-04 

Vanselius Ulf, VD/ägare, Pyramid. Telefonintervju 2013-01-04 

 
Elektroniska källor: 

 

http://www.irm-media.se/pressreleaser.aspx 

http://www.svd.se/naringsliv/borsbolagen-daliga-pa-att-mata-reklameffekten_2626043.svd 

http://www.resume.se/ 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   39	  

Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor – Reklambyråer 

1. Strategisk kommunikation: 
Hjälper ni kunden att utforma deras mål och strategier? 

Hur arbetar er byrå med att utforma kundens mål och strategier? 

Hur jobbar ni för att nå dessa mål? 

 

2. Medieval: 
Hur väljer ni de medier som passar kundens reklam bäst? 

Vad utgår ni ifrån? 

Vilket medieval ger det bästa resultatet? 

 

3. Utformning av reklam: 
Hur arbetar ni fram reklamen? 

Hur vet man vad som är bra reklam?  

Vad är viktigt enligt er när ni utformar reklamen? 

 

4. Effektmätning: 
Hur arbetar er byrå med att mäta effekten av reklam? 

Utför ni testerna själva eller i samarbete med ett undersökningsföretag? 

Tycker ni det är nödvändigt att använda sig av effektmätning? 

Rekommenderar ni era kunder att göra en mätning? Varför? 

 

 

 


