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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Mobil reklam - mediet som börjat röra på sig 
 
Ämnesområde: Kandidatuppsats i marknadsföring, företagsekonomi 10 poäng 
 
Författare: Therese Aspsäter, Jonas Hanäs och Sandra Werner 
 
Handledare: Hans Bååth 
 
Bakgrund: Det ständigt ökade mediebruset gör att konsumenter blir alltmer selektiva 
och kritiska i sitt förhållningssätt till media i allmänhet. Detta leder till ett från 
annonsörernas sida ökat krav till att finna nya kommunikationskanaler som fångar 
konsumentens uppmärksamhet.  
 
Problem: Hur effektiv är mobil reklam som kommunikationsverktyg, ur 
uppmärksamhetssynpunkt, i jämförelse med fast utomhusreklam? 
 
Syfte: Vårt syfte är att jämföra mobil reklam med fast utomhus reklam. Vi vill ta reda på 
om mobil reklam har ett högt uppmärksamhetsvärde och således har samma 
förutsättningar att vara en effektiv kommunikationskanal för företag.  
 
Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod där vi genom en undersökning samlat 
in material inför en komparativ studie mellan mobil och fast utomhusreklam. Genom att 
jämföra insamlad data med befintlig teori har vi analyserat och dragit slutsatser. 
 
Slutsats: Det som framkommit av vår analys är att mobil reklam uppmärksammas mer än 
fasta utomhustavlor, vilket kan bero på ögats och sinnets urval samt annonsens format.  
 
Nyckelord: Utomhusreklam, rörlig reklam, mobil reklam, kommunikation, perception 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel diskuteras ämnets bakgrund och uppsatsens syfte. 

1.1. Problembakgrund 

Enligt Nationalencyklopedin kommer reklam från det latinska ordet recla`mo, som 
betyder ”ropa högt” eller ”genljuda” och definieras som ett av de konkurrensmedel som 
företag använder i sin marknadsföring för att öka försäljningen av en vara eller tjänst. Via 
betalt utrymme i olika medier förmedlas budskapet, som ofta utgörs av text och bild, till 
de potentiella köparna. När det gäller målgrupper bland hushållen är de viktigaste 
medierna dags- och veckopress samt TV- och utomhusreklam (affischering).1

 
De pålitliga massmedierna har dock börjat tappa sin potential. Istället för ett lojalt tittande 
och omfattande läsande av få tidningar, läses nu fler tidningar men bara delar av den och 
allt fler zappar sig fram genom tv-kvällarna.2  En ökad gränslöshet och en ökad 
tillgänglighet är viktiga faktorer som krymper världen och har lett till förändrade 
kommunikationsmönster. Reklamutbudet växer lavinartat, samtidigt som kostnaderna för 
att nå fram till konsumenterna har dubblerats flera gånger om de senaste tio åren.3  
 
Kraven på företagens förmåga att föra en effektiv marknadsföring, fortsätter att öka och 
det handlar inte längre bara om att förstå potentiella kunders eventuella behov, eller hur 
behov kan skapas, utan också hur man på ett effektivt sätt kommunicerar med sin 
målgrupp. Dagens konsument utsätts för ett konstant överflöd av information i form av 
kommersiella budskap. Det ständigt ökade mediebruset tillsammans med de 
expanderande möjligheterna leder till att konsumenterna blir alltmer selektiva och 
kritiska i sitt förhållningssätt till media i allmänhet och reklam i synnerhet. Detta leder till 
ett från annonsörernas sida ökat krav på att finna nya kommunikationskanaler.4

 
Utomhusreklam är världens äldsta medium, människor har i alla tider använt sig av 
utomhusannonsering på ett eller annat sätt, då de velat nå många människor många 
gånger om.5 Reklam i kollektivtrafiken har i Sverige funnits sedan 1800-talets slut, då 
främst Stockholms invånare kunde se målad reklam i och på hästbussar och 
hästspårvagnar. Spårvagnsbolagen och annonsörer insåg tidigt trafikreklamens 
genomslagskraft, att många människor dagligen såg reklambudskapen i och på fordonen 
de nyttjade.6  
 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292037&i_word=reklam [2006-01-25] 
2 Jedbratt, J. och Lindgren, M. (1999), Morgondagens reklammarknad, Uppsala Publishing House AB,  
Jönköping, s.8 
3 Ibid, s. 10 
4 Ibid, s. 128 
5 http://www.clearchannel.se/templates/Page.aspx?id=2079, [2006-01-25] 
6 Eriksson, J. och  Sandahl, C. (2004), Reklam i rörelse, Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm, s.5 
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I bland annat USA är mobil reklam idag högt utvecklat och mobil annonsering 
representerar utomhusannonseringens snabbast växande produktsegment. Hela 20 procent 
av den totala utomhusannonseringen består av mobil reklam.7 I Sverige är den siffran 
betydligt mindre, endast två procent av all reklam är utomhusreklam, vilket innebär att en 
ännu mindre procentandel utgörs av mobil reklam.8  
 
Följande påståenden finns att hitta på diverse företags hemsidor:  

 
• Mobil reklam har enligt undersökningar upptill 2,5 gånger högre 

uppmärksamhetsfaktor.9 
• Bättre synlighet med fordonsreklam. Fordon försedda med företagslogon håller 

företagets namn och produkter effektivt framme. 10 
• Mobile billboard advertising has a 97% recall rate.11 
• Is your message getting lost in the clutter? Put it in motion! 12 
• Det är bevisat att “truckside ads” är värdefullt som ett marknadsföringsverktyg 

som ger effekt i form av uppmärksamhet. 13 
 
Hur mycket sanning ligger egentligen bakom dessa påståenden?  

1.2. Problemdiskussion 

På grund av den otroligt stora mängd information som konsumenter dagligen blir utsatta 
för, är det svårt för företag att göra sig synliga i mediebruset och att finna nya 
reklamkanaler som når fram till kunderna. Både uppslagsverk och 
marknadsföringslitteratur utelämnar rörlig reklam i sin beskrivning av de viktigaste och 
mest effektiva reklamkanalerna. Detta faktum tillsammans med den relativt lilla 
utbredningen av mobil reklam i Sverige, visar på att det finns ett gap i den svenska 
mediemarknaden, som skulle kunna fyllas med hjälp av mobil reklam.   
 
Utomhusmedier är, till skillnad, mot andra traditionella medier, ett s.k. passivt media. 
Med detta menas att betraktaren inte gör ett aktivt val att titta på affischerna alternativt 
fordonen, medan konsumenten i andra medier väljer att ta del av budskapet.14  
 
Effektiv reklam ska fånga din uppmärksamhet, få dig att känna ett begär för att 
tillfredsställa ett behov du har och få dig att utföra en aktiv handling. Detta kan uttryckas 
i formeln AIDA (modellen utvecklades av affärsmannen St. Elmo Lewis 1898); 
 
A som i Attention,  att skapa uppmärksamhet så att du lägger märke till reklamen. 
                                                 
7 http://www.mm-nordic.com/_pages/reach.htm, [2006-01-23] 
8 Gustafsson, C. och  Rennermark, R. (2002), Säljande reklam ,Liber ekonomi, Malmö, s.140 
9 www.adyourway.com [2006-01-25] 
10 http://www.mainospyora.fi/document.asp?site=3&docID=125, [2006-02-15] 
11 http://www.outdoorimpact.com/4mobilebills.html, [2006-02-15] 
12 http://www.bumper2bumpermedia.com/Mobile.html [2006-02-16] 
13 http://www.medialifemagazine.com/news2001/mar01/mar26/2_tues/news3tuesday.html [2006-01-30] 
14 http://www.clearchannel.se/upload/PDF/SE/Series/serieanalys/Manual.pdf [2006-02-20] 
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I som i Interest, du skall behålla intresset. 
D som i Desire, reklamen vill skapa ett begär hos dig att vilja äga produkten.  
A som i Action, du ska gå till handling, köpa produkten.15

 
Att fånga kundens uppmärksamhet är det allra viktigaste, särskilt i dagens samhälle där 
den genomsnittlige svensken kan få upp till 2000 kommersiella budskap per dag. Detta 
kan jämföras med att det för 100 år sedan skulle ha tagit ett år att uppnå samma mängd.16

 
Det blir allt svårare att hantera det ökade informationsflödet och människor måste välja ut 
vissa saker att uppmärksamma, medan de väljer bort andra. Att påstå att vi väljer behöver 
inte betyda att vi gör något medvetet eller avsiktligt val. Valet av vad vi ska 
uppmärksamma sker ofta rent automatiskt och vanemässigt och det är många gånger 
omedvetet. Framförallt är vi starkt selektiva i vårt urval. Vår medvetna uppmärksamhet 
har en mycket begränsad kapacitet och vi kan inte uppmärksamma all information 
samtidigt utan måste göra ett urval.17

1.3. Problemformulering 

Att finna det mest effektiva sättet att nå ut till sina kunder är ett återkommande problem 
för de flesta företag. Mobil reklam kan vara ett alternativ, men då skiljaktigheter i 
uppmärksamhetsvärde bland olika medier är stor, har vi som avsikt att undersöka 
följande frågeställning: 
 
Hur effektiv är mobil reklam som kommunikationsverktyg, ur uppmärksamhetssynpunkt, 
i jämförelse med fast utomhusreklam? 

1.4. Syfte 

Vårt syfte är att jämföra mobil reklam med fast utomhusreklam. Vi vill ta reda på om 
mobil reklam har ett högt uppmärksamhetsvärde och således har bra förutsättningar att 
vara en effektiv kommunikationskanal för företag. 

1.5. Avgränsning 

De medier vi har valt att avgränsa oss till i vår jämförelse med mobil reklam, är dem som 
enligt uppslagsverk och litteratur, anses vara de viktigaste traditionella medierna; TV, 
tidningar samt utomhusreklam i form av affischering.  
I vår undersökning kommer vi dock endast att jämföra mobil reklam med det sistnämnda 
mediet. Då dessa medier båda är utomhusmedier och därmed likartade, finner vi att de är 
bäst lämpade att använda i vår jämförelse.  

                                                 
15 Ostrowski, A. (1998), Kom-mu-ni-ka-tion  Bonnier Utbildning AB, Kristianstad s.115 
16 Nilsson, T. (2000), Ladda ditt varumärke, Svenska Förlaget, Stockholm s.19 
17 Lundh, L-G., Montgomery, H. och Wearn, Y., (1992), Kognitiv psykologi Studentlitteratur, Lund, s.36 
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Vi kommer att fokusera på det första steget i Aida-modellen; attention och kommer 
således inte lägga någon vikt vid modellens efterföljande steg; interest, desire och action.  

1.6. Definition av centrala begrepp 

Mobil reklam: Reklamannonser som befinner sig på fordon. 
 
Utomhusreklam: Utomhusreklam innefattar all reklam som annonseras utomhus, både på 
fordon och t.ex. affischpelare.  
 
Uppmärksamhetsvärde: Ett mått på i hur hög grad ett visst fenomen, i detta fall reklam, 
uppmärksammas av människor. 
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2. Metod 

I detta kapitel behandlas och motiveras de olika metodval och undersökningstekniker vi 
tillämpat. 

2.1. Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvantitativ undersökning för att därigenom mäta hur ofta en 
mobil reklamkampanj uppmärksammas i förhållande till en icke mobil. 

2.1.1 

                                                

Kvantitativ kontra kvalitativ metod 

Vår ansats har varit att genom en jämförande studie av mobil reklam och de traditionella 
medierna undersöka om mobil reklam har ett högre alternativt lägre 
uppmärksamhetsvärde och försöka nå klarhet i frågan om huruvida mobil reklam kan 
påstås vara en effektiv kommunikationskanal. En kvantitativ ansats ökar möjligheten att 
beskriva ett givet förhållande exakt, särskilt då det som i detta fall, rör sig om att beskriva 
ett fenomens utsträckning/omfång18. 
 
Genom en kvantitativ undersökning vill vi utröna vilket av de båda 
utomhusreklammedierna som folk uppmärksammar mest - mobil eller fast annonsering.  
Eftersom vi avsåg att mäta hur ofta dessa fenomen uppträder, dvs. att kampanjerna 
uppmärksammats, var den kvantitativa ansatsen att föredra framför den kvalitativa. Vi 
kunde även på så sätt undersöka om vår hypotes om att den mobila reklamen 
uppmärksammats lika mycket, alternativt mer, än den statiska stämmer. Baserat på våra 
resultat kunde vi sedan generalisera data från vårt urval så att de speglade hela 
populationen. Eftersom vi inte var ute efter detaljförståelse eller förklaringar av resultaten 
ansåg vi att en kvalitativ undersökning inte var nödvändig att genomföra.19

Valet av kvantitativ ansats grundade sig även på att vi statistiskt ville säkerställa våra 
insamlade data och få en hög extern giltighet, vilket uppnås när antalet uppgiftslämnare 
är större.20

 
Dessutom ville vi få spontana svar – undvika att respondenterna själva analyserar sina 
svar då vi endast är intresserade av huruvida de uppmärksammat reklamen och inte hur 
effektivt dess budskap förmedlats. 

2.1.1.1 Kritik mot val av metod 

Genom att inte göra någon kvalitativ undersökning minimerades möjligheterna att 
utveckla en helhetsförståelse kring anledningarna till varför uppmärksamhetsvärdet 

 
18 Jacobsen, D. I. (2002), Vad hur och varför?, Studentlitteratur, Lund, s.147 
19 Ibid. s.150 
20 Ibid. s.147 
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eventuellt varierade21. Vid kvantitativ metod riskerar man att svaren blir ytliga och 
formuleringen av frågorna kan påverka respondenternas svar.22 Då vår enkät endast 
bestod av två frågor med ja/nej svarsalternativ var detta ett problem vi inte löpte stor risk 
att råka ut för. 

2.2. Val av ansatser 

I detta kapitel redovisas våra val av forskningsansatser. 

2.2.1 

2.2.2 

                                                

Djup eller bred undersökning (intensiv kontra extensiv) 

En intensiv ansats används då man vill gå på djupet och analysera samband mellan svaret 
och den som svarat.23 Då man som vi, istället vill gå på bredden väljer man en extensiv 
ansats.24 Vi var intresserade av att mäta omfattningen av fenomenet, dvs. hur många som 
uppmärksammat annonserna och mindre intresserade av respondenternas kön och ålder 
och anledningen till att de lagt märke till reklamen. Detta innebar bättre möjligheter att 
generalisera svaren för en större population och ställde därigenom krav på att få ett stort 
tal respondenter. Ju fler svar vi kunde samla in, desto större var våra möjligheter till en 
sådan generalisering.25

2.2.1.1 Kritik mot val av extensiv undersökning 

Med en extensiv ansats tenderar svarens relevans att sjunka. Då undersökningen blir 
fattig på detaljer kan den kännas lösryckt från sitt sammanhang och styrd till frågornas 
utformning och innehåll. 26

Deduktiv kontra induktiv ansats 

Våra förväntningar vid uppsatsens inledning var att mobil reklam är ett effektivt sätt att 
annonsera på, vilket vi hade grundat på påståenden från diverse hemsidor och litteratur. 
På grund av detta blev vår ansats deduktiv.  
 
”En deduktiv strategi innebär att forskarna först skaffar sig vissa förväntningar om hur 
världen ser ut och därefter går ut och samlar in empiri för att se om förväntningarna 
stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna bygger på tidigare empiriska rön 
och tidigare teorier”. 27  

 
21 Ibid. s.150 
22 Ibid. s.147 
23 Jacobsen, D. I. (2002), s.94 
24 Ibid. s.99 
25 Ibid. s.100 
26 Ibid. s.100 
27 Ibid. s.34  
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2.2.2.1 Kritik mot val deduktiv ansats 

Kritiken som riktas mot den deduktiva ansatsen är främst att forskarna vid en 
datainsamling tenderar att söka efter den information som ger stöd åt de förväntningar 
han hade när undersökningen inleddes. Det finns en risk att forskaren då begränsar 
informationstillgången och viktig information kan förbises. 28

2.3. Att mäta reklam med VDM-modellen. 

Att mäta reklam är på många sätt svårt eftersom ett och samma reklambudskap kan 
uppfattas helt olika av olika personer. Det finns ingen universell standard för hur man 
skall gå tillväga exempelvis vid mätandet av uppmärksamhetsvärden. 
I boken Reklameffekter – strategi, utforming och medieval presenteras en 
kravspecifikation för mätningar av annonsers genomslag (i synnerhet vid mätandet av 
uppmärksamhet) som man väljer att kalla ”varudeklaration för mätningar” – VDM. 
 
I följande avsnitt har vi valt att återge ett sammandrag av modellen. Detta eftersom 
många av våra metodval grundar sig på modellens rekommendationer. Vi anser modellen 
vara både tillförlitlig och effektiv. Upphovsman till modellen framgår inte tydligt, men 
synes vara desamma som upphovsmännen till boken. 
Modellen strukturerar upp mätandet i 5 kategorier – med nödvändiga aspekter i varje 
kategori.29

2.3.1 

                                                

VDM steg 1: Intervjuteknik 

Man ställs inför frågan hur respondenterna i undersökningen skall tillfrågas. 
Modellen föreslår metoderna personlig intervju, telefonenkät, post- eller webenkät och 
gruppdiskussion. Enligt modellen har metoden personliga intervjuer, vilket också 
används i denna studie, flera fördelar.30

2.3.1.1 Personliga intervjuer 

Då respondenten får möjligheten att faktiskt se annonsen i fråga och kan man som 
undersökare därmed förvissa sig om att man pratar om samma annons. Dessutom har man 
möjlighet att visa annonsen såväl omaskerad som maskerad, dvs. med eller utan 
avsändaren angiven.31

Den största nackdelen med personliga intervjuer är att intervjuaren har möjlighet att, 
såväl medvetet som omedvetet, styra intervjun genom att formulera frågorna 
annorlunda.32

 
28 Ibid. s.35 
29 Dahlqvist, U. och Linde, M. (2005), Reklameffekter - strategi, utformning och medieval, Liber, Malmö 
s.148 
30 Ibid. s.149 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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2.3.1.2 ”Yes-saying”-effekten. 

Mätningar visar att upp till fem procent av respondenterna vid personliga intervjuer har 
en tendens att säga att de sett en kampanj som de inte har sett. För att kontrollera denna 
effekt och motverka att den påverkar resultatet kan man visa en fiktiv annonskampanj för 
respondenterna och sortera bort svaren från dessa.33

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4

                                                

.VDM steg 2: Urval (sammansättning & dragning) 

Enligt modellen ger ett slumpmässigt urval störst tillförlitlighet, framför exempelvis 
kvoterat urval eller panelurval. Dock finns flera typer av slumpmässiga urval varav det 
mest tillförlitliga enligt modellen är ett obundet slummässigt urval (OSU).34

VDM steg 3: Visningsmaterialets utseende 

Den annons/kampanj som skall undersökas kan visas upp på flera olika sätt. Modellen 
diskuterar metoderna; icke visuellt, semivisuellt och visuellt där det sistnämnda tenderar 
att ge en högre grad av erinran/igenkännande. Metoden går ut på att man återger 
annonsen i sitt originalutförande, exempelvis med en bild på annonsen, så att 
respondenten kan känna igen den. Den semivisuella metoden innebär att annonsen 
beskrivs men ej visas och den icke visuella metoden innebär att annonsen inte återges. 
Resultatet av mätningar utförda med de olika metoderna kan variera upp till 500 %. Det 
är alltså viktigt att använda samma metod i hela undersökningen.35

 VDM steg 4: Visningsmaterialets mängd 

Antalet kampanjer som ingår i en undersökning av uppmärksamhetsvärdet för en viss 
kampanj påverkar direkt resultatet. Ju fler kampanjer som ingår i en och samma 
undersökning, desto lägre blir det uppmätta uppmärksamhetsvärdet för en enskild 
kampanj. Detta pga. minskad ”yes-saying”-effekt. Denna skillnad/minskning mellan två 
undersökningar i uppmärksamhetsvärde planar dock ut då antalet kampanjer ökar. 
 
Ett exempel: 
Uppmärksamhetsvärdet för en enskild kampanj mäts i först en undersökning där två 
kampanjer ingår, och därefter en undersökning där tre kampanjer ingår. 
Uppmärksamhetsvärdet blir då lägre i den senare och skillnaden i resultat är stor. Denna 
skillnad är mindre om samma kampanj mäts i först en undersökning med först tio sedan 
elva kampanjer. 
 

 
33 Ibid. s.151 
34 Dahlqvist, U. och Linde, M. (2005), s.152 
35 Ibid. s.153 
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Antalet kampanjer bör därför inte hållas för lågt och inte för högt. Modellen 
rekommenderar ett antal om tre till åtta kampanjer i en och samma undersökning. 36

2.3.5 

2.4.1 

                                                

VDM steg 5: Frågemängd och frågeordning 

Antalet frågor i en undersökning har påverkan på resultatet. Enligt modellen sjunker 
tillförlitligheten då antalet frågor ökar. Detta beror på att respondenternas engagemang 
minskar ju längre tid undersökningen tar. 37

2.4. Utformning av enkätfrågor 

Vid utformningen av frågorna som skulle ingå i vår enkät ställdes vi inför ett antal val. 
Med hjälp av metodlitteratur lyckades vi reda ut begreppen och motivera våra val. 

Kategoriska kontra rangordnade svar 

Vi ville mäta om respondenterna hade sett de berörda kampanjerna eller ej. Därför 
utformade vi frågor där respondenterna endast kunde svara Ja eller Nej, s.k. kategoriska 
svar38 39. Utifrån svaren kunde vi kategorisera respondenterna endast efter huruvida de 
sett eller inte sett en viss kampanj.40 Genom detta valde vi bort möjligheten att mäta 
exempelvis intensiteten i svaren (hur ofta de sett annonserna) eller att rangordna dem, 
som vid en undersökning med rangordnade svar.41

Vi valde även att inte erbjuda något vet ej-alternativ. Respondenter tenderar ibland att 
välja ett neutralt svar för att slippa ta ställning.42 Genom att inget vet ej-svar fanns 
tvingades respondenten att tänka efter istället för att välja det bekväma mittenalternativet. 
Dessutom kunde ett vet ej i vår undersökning betraktas som ett nej. Om någon inte 
mindes huruvida de sett en annons eller ej så hade de uppenbarligen inte uppmärksammat 
denna, vilket ju skulle mätas. Ett beslut om huruvida någon mittkategori skall eller inte 
skall finnas kan och skall avgöras utifrån frågan och problemställningen.43

2.4.1.1 Kritik mot kategoriska svar 

Kritik mot Ja/Nej-frågor kan vara att respondenter har lättare att svara ja om tonen i 
frågan är jakande. Ja/Nej frågor bör undvikas vid attitydundersökningar, men då vi inte 
var intresserade av respondenternas attityder påverkade detta inte vår undersökning. 44  

 
36 Ibid. s.154 
37 Ibid. s.155 
38Jacobsen, D. I. (2002), s.289 
39 Fink, A. (2003), How to ask survey questions, Sage Publications, Thousand Oaks, s.45 
40 Wärneryd, B. m fl. (1993), Att fråga, SCB Örebro, s.104 
41 Jacobsen, D. I. (2002), s.289 
42 Wärneryd, B. m fl. (1993), s.107 
43 Jacobsen, D. I. (2002), s.305 
44 Ibid. 
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2.4.2

2.5.1

2.5.2 

                                                

 Intervjufrågornas formulering 

Vid intervjusituationen ställdes vi inför problemet hur vi skulle formulera oss. Eftersom 
vi ville undvika att respondenten blandade ihop de utomhuskampanjer som vi undersökte 
med annan reklam ville vi noga väga in i frågandet att det handlade om just 
utomhusreklam. Vi ville också hålla frågeställningen konkret och starkt relaterad till 
frågan45. Vår frågeformulering blev till slut ”Har du sett den här utomhuskampanjen 
förut?”. I samband med att frågan ställdes visade vi en bild på annonsen. Det är även 
viktigt att, om det är möjligt, specificera en tidsram kring frågan.46 I vårt fall hade det 
inneburit att vi frågat när de sett annonserna men detta utelämnades av främst två 
orsaker. För det första var vi inte intresserade av inom vilken tid kampanjerna 
uppmärksammats. För det andra hade kampanjerna nyligen inletts och respondenten 
kunde omöjligen ha sett dessa under någon annan tidsperiod än den aktuella. 

2.5. Val av respondenter 

Nedan kommer en beskrivning av hur vårt urval av respondenter gick tillväga.  

 Population & avgränsningar 

Vår teoretiska population47 utgjordes av de invånare i medelstora städer i Sverige som 
sannolikt kommer i kontakt med utomhusreklam på en återkommande basis.  
 
Vår faktiska population48 begränsades av ett antal faktorer. P.g.a. vår avgränsning i 
rummet49 kunde endast invånare eller tillfälliga besökare i staden Halmstad inkluderas. 
En avgränsning i tiden gjordes också, då kampanjerna som mättes var aktiva under en 
begränsad period. Någon avgränsning med avseende på ålder, kön eller andra liknande 
variabler gjordes inte aktivt. 

Urvalsmetoder 

För att välja ut respondenter var vi tvungna att ur vår faktiska population göra ett urval av 
personer. VDM-modellen, vilken vi följt, rekommenderar ett obundet slumpmässigt 
urval. Detta kan likställas med vad som också kallas rent slumpurval50. I vår 
undersökning var vi, av praktiska skäl även tvungna att begränsa vårt urval ytterligare. 
Bekvämlighetsurval51 kallas det när man tar hänsyn till vilka som är lättast att få tag i. I 
denna undersökning har en kombination av slumpurval och bekvämlighetsurval 
tillämpats. Praktiskt sett genomfördes detta genom att vi gick ut på stan och 

 
45 Fink, A. (2003), s.22 
46 Ibid. s.25 
47 Jacobsen, D. I. (2002), s.331 
48 Ibid. s.337 
49 Ibid. s.338 
50 Ibid. s.341 
51 Ibid. s.350 
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slumpmässigt valde ut personer till att delta i undersökningen. Den grupp som slutligen 
blev intervjuade kallas för ett stickprov52. 

2.5.2.1 Kritik mot urval 

Skarpast kritik mot urvalsmetoderna bör i denna undersökning riktas mot tillämpandet av 
bekvämlighetsurval. Dels riskerar man genom detta att missa sådana personer som inte 
rör sig i den miljö där undersökningen genomförs (de som inte rör sig i stadstrafiken). 
Dels uppstår svårigheter vid intervjusituationen då personer på allmän plats vanligtvis har 
andra ärenden än enkätundersökningar, vilket kan leda till stressade och felaktiga svar. 
Dessutom innebär metoden större bortfall och utesluter möjligheterna att analysera 
bortfallen i en bortfallsanalys.53

2.5.3

                                                

 Urvalsstorlek 

Genom att välja ett stickprov om 200 personer kunde vi med en säkerställa våra data med 
på en 90 %-ig säkerhetsnivå, med felmarginal på sex procent, vilket ger en variationsvidd 
på tolv procent.54

2.6. Val av kampanjer 

För att hitta annonskampanjer som överensstämmer med våra kriterier tog vi kontakt med 
företaget Lies Bussreklam som säljer reklamutrymme på Halmstads bussar samt med JC 
Decaux som förmedlar reklamplats på utomhustavlor. Den mobila reklamen var en 
annons från Intersport och den fasta annonsen bestod av Läkerols kampanj. (Se bilaga 3 
och 4)  Gemensamt för de båda kampanjerna var att: 

- De hade ungefär lika stor publik, dvs. OTS-måttet var i stort sett detsamma. 
- De förekom lika ofta, dvs. fanns på snarlikt antal tavlor. Detta tog vi hänsyn till 

eftersom upprepning är det mest effektiva sättet att uppnå erinran, som är en typ 
av enkel inlärning. Studier visar att det krävs minst fyra repetitioner av reklamen 
för att uppnå högsta möjliga erinran för produkten. 55 

- Ingen av kampanjerna stack ut avsevärt med avseende på grafisk utformning,  
- Storleken på annonstavlorna var av liknande mått. Stora objekt har en tendens att 

få mer uppmärksamhet än små objekt. Det beror på att vi har en benägenhet att 
uppfatta stora objekt som viktiga, vilket förklarar varför stortavlor är så 
effektiva.56  

- Båda kampanjernas varumärken är väletablerade.  
- De var aktiva inom samma tvåveckorsperiod. 

 
52 Ibid. s.336 
53 Ibid. s.351 
54 Jacobsen, D. I. (2002), s.348 
55 Dahlén, M. och Lange, F. (2003), Optimal marknadskommunikation, Liber, Malmö, s.311 
56 Ibid. s.326-328 
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2.7. Datainsamlingsprocessen 

I detta avsnitt redovisas hur vi gått tillväga för att samla in data till undersökningen. 

2.7.1 

2.7.2 

                                                

Genomförande av undersökning 

Vi genomförde en enkel undersökning, där vi ställde tre frågor till respondenterna, varav 
en kontrollfråga. Undersökningen ägde rum den 20/4 – 22/4 2006 vid lunchtid, då vi 
befann oss i Halmstad centrum. Till vår hjälp hade vi ett undersökningsformulär,(se 
bilaga 1) en penna samt tre bilder föreställande reklamkampanjer. Vi visade respondenten 
en bild i taget, varpå vi frågade om bilden kändes igen. Den första bilden var en påhittad 
kampanj och hade till syfte att utröna huruvida respondenten var tillförlitlig. Om den 
tillfrågade kände igen den fiktiva annonsen, avslutades utfrågningen. Om bilden däremot 
inte kändes igen, fortsatte utfrågningen med  bild nummer två och tre. Bild nummer två 
föreställde en annons från en mobil reklamkampanj och bild nummer tre var en annons 
från fasta utomhustavlor. (Se bilaga; 2, 3 och 4)  

Minnesfel hos respondenten 

Vid undersökningar där respondentens minne är viktigt kan avvikelser uppstå pga. att 
denne minns fel eller inte alls. Dessa minnesförluster kan delas upp i två begrepp. Det 
begrepp som i synnerhet tillämpas då det rör sig om minnesfel kring tidsperioder kallas 
teleskopering. Det andra är vanlig glömska. En möjlig, långtgående diskussion om dess 
orsaker kan föras, men utelämnas här. Desto intressantare är hur man under en 
datainsamlingsprocess reducerar avvikelserna som beror på minnesfel. Generellt handlar 
det om att påminna eller erinra respondenten. För detta finns tre tekniker; underlättad 
erinring, bunden erinring och record checks, av vilka den sistnämnda använts i denna 
undersökning. 57

2.7.2.1 Record checks – att visa bilder på annonserna 

Tekniken innebär att intervjupersonen tar material eller dokumentation till hjälp för att 
fräscha upp respondentens minne i samband med intervjun. Record checks är effektivast 
vid besöksintervjuer eller face-to-face-intervjuer och tenderar enligt tidigare studier 
avsevärt höja kvaliteten på de svar som lämnas med avseende på riktighet.58

 
I vår undersökning använde vi bilder på de berörda annonserna som vi visade upp för 
respondenterna i samband med att frågorna ställdes. Användandet av record checks 
kändes nödvändig även av praktiska skäl. Att utan bilder behöva förklara annonsernas 
utseende för respondenten hade varit mycket omständligt och tidskrävande. Metoden 
stöds också av VDM-modellen som talar om visuell visning. 

 
57 Wärneryd, B. m fl. (1993), s.164 
58 Wärneryd, B. m fl. (1993), s.167 
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2.7.3 

2.7.4 

2.7.5 

                                                

Primär data  

Våra primärdata utgörs av vår undersökning.  

Sekundär data 

Vår sekundärdata utgörs av befintlig teori.  

Övrig informationsinsamling 

Den övriga information vi har använt oss av består främst av litteratur som vi sökt i 
Hulda59 och Libris.60 Artiklar har vi sökt i artikeldatabaser så som Elin61 och med hjälp 
av sökmotorn Googles artikelsöktjänst. Vi har använt sökord som reklam, rörlig reklam, 
mobil reklam, kommunikation, kognitiv psykologi, reklameffekter, perception och dess 
respektive engelska motsvarigheter. Vi har även sökt fakta på Internet, där vi främst 
använt oss av Google. Våra huvudsakliga sökord var desamma som ovan nämnda. 
Företaget Moving Media har hjälpt oss med vår informationsinsamling genom att via e-
post sända över undersökningar och övrigt material som varit till nytta för oss.    
 
 

 
59 Halmstads högskolebiblioteks katalog. 
60 Sveriges samlade bibliotekskatalog 
61 Lunds universitets artikeldatabas 
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3. Teori 

I detta avsnitt redovisas befintlig forskning inom ämnet från litteratur och andra källor. 

3.1. De traditionella medierna 

Nedan kommer vi att beskriva hur användningen av de traditionella medierna ser ut samt 
hur konsumenter tar del alternativt inte tar del av annonserna.  

3.1.1

3.1.2 

3.1.3

                                                

 Dags- och veckopress 

Mediekonsumtionen bland yngre har förändrats och allt färre har idag rutinen att läsa en 
dagstidning. Detta tillsammans med att medieutvecklingen erbjuder allt fler alternativ till 
den traditionella dagstidningen har gjort att tidningsläsandet har minskat.62 Av de som 
fortfarande läser tidningar är det högst troligt att de flesta sidorna gås igenom av de flesta 
läsarna.63 Däremot är det många som väljer att bläddra förbi annonserna utan att ta del av 
själva budskapet.64

TV 

Konsumenterna gillar TV som medium och det märks särskilt bland yngre.65 TV:n är ett 
medium med hög närvaro, vilket betyder att de som suttit framför TV:n också har sett 
reklamspotten. Men så behöver det inte vara då intervjuer har visat att en del inte tittar 
under reklamavbrotten, samt att de som trots allt tittar kan vara i andra tankar samtidigt.66 
Undersökningar visar också att konsumenterna tenderar att bli alltmer negativa till den 
traditionella TV-reklamen. Alla nya kanaler som växer fram gör också att fokuseringen 
och genomslagskraften för reklamen minskar.67 TV har den egenskapen att när ett 
reklaminslag sänts är det omedelbart förbrukat. De som inte observerat inslaget har inte 
möjligheten att vid senare tillfälle återvända och studera det närmare.68

 Utomhusreklam 

Idag finns det flera olika exempel på koncept för utomhusreklam, t.ex. i busskurer, 
stortavlor, husfasader samt på fordon. Utomhusreklam har de speciella egenskaperna att 
mediet utgörs av reklamen enbart. Den är ofta placerad på ställen där den har fördelen att 

 
62 Jedbratt, J. och Lindgren, M. (1999), s.97 
63 Mårtensson, T. (1995), Medieundersökningar ur användarnas perspektiv, Tidningsutgivarna, Stockholm, 
s.30 
64 Franzén, P. (1999), Effektiv reklam – i TV, Internet och andra medier, IHM, Göteborg, s.150 
65 Jedbratt, J. och Lindgren, M. (1999), s.102 
66 Franzén, P. (1999), s.151 
67 Jedbratt, J. och Lindgren, M. (1999), s.102 
68 Mårtensson, T. (1995), s.28 
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skapa oväntade möten 69 De olika utomhusmedierna är dock inte jämförbara. Det är t.ex. 
stor skillnad mellan fasta och rörliga objekt. Bussar åker omkring och täcker därför en 
större yta än tavlor som har fast placering.70 Utomhusreklam är ett av de bredare 
medierna. Utomhusreklam har högt uppmärksamhetsvärde och kräver enkla och 
slagkraftiga budskap.71  
 
De två största företagen som förmedlar utomhusreklam i form av affischering är Clear 
Channel och JC Decaux. Dessa företag hävdar att det finns flertalet fördelar med att välja 
denna annonsform;  

• Räckvidd byggs snabbt 
• Många människor nås, många gånger (till låg kostnad) 
• Annonsen är tillgänglig för alla som befinner sig utanför hemmet, 24 timmar om 

dygnet 
• Det är lättare att planera och mäta kampanjen 72 
 

Utomhusreklamen blir allt effektivare med mer interaktion, rörelse och liv menar ”New 
Media Age” i sin artikel ”Outdoor advertising: reaching out”. Detta leder till effektivitet. 
Vidare menar man att  användandet av utomhusreklam ökar.73

3.2. Aktiva och passiva medier 

När företag ska välja i vilket media de ska kommunicera sitt budskap sker det oftast 
rutinmässigt, innan själva reklamen ens har utformats. Detta är helt fel, då medievalet bör 
göras sist av allt. Först ska man matcha medierna med målgruppen för att sen utvärdera 
medierna utifrån deras olika egenskaper. Ett kriterium att beakta är mediets aktivitetsgrad 
dvs. om mediet är aktivt och/eller passivt.74

 
Aktiva medier kräver att publiken är aktiv för att reklamen ska uppmärksammas. 
Medierna förutsätter att publiken själv anstränger sig för att ta del av innehållet och de 
kan därför själv bestämma om de vill ge tid åt reklamen. Exempel på aktiva medier är 
tidningar, där det krävs att läsaren aktivt väljer att den ska läsa. För att ta del av reklamen 
som figurerar i tidningarna krävs ett aktivt val, vilket i sin tur gör att vi lättare kan värja 
oss från reklamen. Fördelen med aktiva medier är att den uppmärksammade reklamen får 
större effekt, medan nackdelen är att det är svårare att få reklamen uppmärksammad. 
 
Passiva medier kräver inte att publiken är aktiv för att reklamen ska uppmärksammas. 
Publiken är passiva mottagare av mediet och därmed också passiva mottagare av 
reklamen. De bestämmer således inte själva om de ska uppmärksamma reklamen eller 

                                                 
69 Ibid. s.52 
70 Dahlqvist, U. och Linde, M. (2005), s.119 
71 www.adyourway.com, [2006-01-25] 
72 www.clearchannel.se, [2006-01-25] 
73 Outdoor Advertising: Reaching out, New Media Age. London: Jun 30, 2005. sid. 23 
74 Dahlén, M. och Lange, F., (2003) s.409 
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inte. Fördelen med ett passivt medium är att det är lättare att få reklamen 
uppmärksammad. Nackdelen är att den reklam som uppmärksammas får mindre effekt.75

 
Traditionell reklamkommunikation bygger på att avbryta människors aktiviteter och få 
dem att ägna så mycket uppmärksamhet som möjligt åt budskapet.76 Mediernas olika 
fysiska egenskaper gör dock att förutsättningar är olika vad gäller uppmärksamheten. 
Sannolikheten att läsaren av en tidning kommer att se en annons är inte densamma som 
att en person som tittar på ett TV-program skall se ett reklaminslag.77 Syftet med 
reklamkampanjer är dock nästan aldrig att låta hela svenska folket se en annons i en 
sekund för att sedan bläddra vidare eller byta kanal, utan all reklam är kommunikation. 
Reklamen ska få läsaren att stanna upp och ge annonsen sin uppmärksamhet.78

 

3.3. Mobil reklam 

Mobil reklam ingår i begreppet utomhusreklam, och utgörs av reklam på fordon. 
Reklamen är placerad på bussar, i taxibilar, lastbilar eller i tunnelbanan. Budskapet blir 
synligt på flera olika platser under kampanjperioden och kan ses inte bara av bilförare, 
passagerare, yrkestrafik, utan även av gång- och cykeltrafikanter och shoppingflanörer.79

 
Utomhusreklamen i Sverige utgör, med sina 933 Mkr,  nästan två procent av landets 
totala reklaminvesteringar.80 Detta i sin tur innebär att en ännu mindre andel utgörs av 
den mobila reklamen. 
 

 
Figure 3.1 

I andra länder som USA och Storbritannien är mobil reklam däremot högt utvecklat, så 
mycket som 20 % av den totala utomhusannonseringen i USA består av just mobil 
reklam.81 Företagen i Sverige som förmedlar reklamplatser på fordon är inte många till 

                                                 
75 Ibid. s.415-418 
76 Jedbratt, J. och Lindgren, M. (1999), s.47 
77 Mårtensson, T. (1995), s.28. 
78 Franzén, P. (1999), s.145 
79 www.adyourway.com [2006-01-25] 
80 http://www.irm-media.se/irm/(yqzsfy551p2zgh55jkm4pe55)/tabell_reklamstatistik.aspx [2006-03-21] 
81 www.mm-nordic.com, [2006-01-23] 
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antalet, men dessa är desto mer övertygade om att detta sätt att annonsera är effektivt och 
dessutom på frammarsch. Dessa företag hävdar att mobil reklam har 2,5 gånger högre 
uppmärksamhetsvärde än statisk reklam. En annan fördel är att annonserna oftast är 
större på bredden än på höjden, vilket medför att motiven blir enklare att tyda. Detta för 
att människan i sig ser på bredden, p.g.a. hur människans ögon är placerade. Fler 
människor kommer också i kontakt med reklamen, då de flesta fordon färdas på de stora 
vägarna där den allmänna trafiken är som störst. Fordonen påbörjar och avslutar sina 
körningar samtidigt som den genomsnittliga svensken tar sig till och från arbetet. 82

 
För att den mobila reklamen ska vara effektiv är det av vikt att fordonen hålls rena, så att 
annonsen faktiskt är synlig. Vidare gäller det att fordonen framförs enligt gällande 
trafikregler och allmänt gott omdöme.83

 
En undersökning från 2000, presenterad av Outdoor association of America (OAAA), 
visar att 56% av en population som haft möjlighet att se en annons på mobila fordon, 
faktiskt uppmärksammat denna.84

3.4. Reklamen i fyra steg – effekthierarkin 

 

 

Exponering Bearbetning Kommunikations-
effekter 

Målgrupps-
respons 

Figure 3.2 

 
Ovanstående modell är en effekthierarki som visar de steg som är nödvändiga att gå 
igenom för att kunna skapa en effekt hos målgruppen.  
 
Stegen i effekthierarkin brukar kallas för ”läckande hinkar” och syftar dels på att varje 
delmål är som en hink där vi vill samla så många personer som möjligt och dels på att 
varje delmål läcker ut en del av innehållet. Varje person som exponeras för innehållet 
kommer inte att bearbeta den och varje person som bearbetar kommunikationen kommer 
inte att få rätt kommunikationseffekter och så vidare. Vanligtvis sker ett bortfall på tio 
procent av målgruppen i det första delmålet – exponering - vilket betyder att får med oss 
90 procent, den högsta siffran bland alla delmål. I nästa delmål – bearbetning – läcker 40 
procent av den återstående målgruppen ut, vilket innebär att endast 60 procent av de som 
exponeras för reklamen kommer att bearbeta den.85

                                                 
82 www.adyourway.se, [2006-01-25] 
83 Ibid. 
84 http://mobileadgroup.com/News/news-ML-0400.html, [2006-04-02] 
85 Dahlén, M. och Lange, F. (2003), s.91 
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3.4.1

3.4.2

3.4.3 

                                                

 Första steget - exponering 

Det första steget, exponering, handlar om att målgruppen ska få en möjlighet att se eller 
höra reklamen (opportunity to see, OTS). För att personerna i målgruppen ska kunna 
bearbeta reklamen måste de ju först exponeras för den. En exponering innebär t.ex. att 
reklamen förekommer i ett TV-program som en person ur målgruppen ser eller i en 
tidning som personen läser. En exponering är dock ingen garanti för att personen faktiskt 
uppmärksamma reklamen. Men eftersom den för ut reklamen till målgruppen, utgör den  
grunden för all marknadskommunikation. Om inte personerna i målgruppen kommer i 
kontakt med kommunikationen kan inget av de efterföljande målen uppnås. Exponering 
har ingenting med marknadskommunikationens innehåll att göra, utan handlar endast om 
att kommunikationen ska vara rätt placerad. 86

 Andra steget - bearbetning 

Det andra steget, bearbetning, innebär att målgruppen ägnar uppmärksamhet åt 
marknadskommunikationen. Kommunikationseffekter kan omöjligt uppstå om inte 
målgruppen bearbetar reklamen med sin uppmärksamhet. Det handlar om att få 
målgruppen att ta del av kommunikationen, vilket är svårt då det är mycket som 
konkurrerar om målgruppens uppmärksamhet och intresse. För att uppnå detta delmål 
krävs att marknadskommunikationen anpassas och att hänsyn tas till målgruppens 
selektiva perception. 87

Tredje och fjärde stegen – kommunikationseffekter och 
målgruppsrespons 

Dessa steg behandlas inte i denna undersökning. 

3.5. Uppmärksamhet 

Människors uppmärksamhet blir alltmer efterfrågad, den kan sägas vara en bristvara, då 
det är många medier som konkurrerar om den. Det första och viktigaste problemet är 
alltså att få en målgrupp att uppmärksamma reklamen. Det har ingen betydelse hur väl 
genomtänkt positioneringen och budskapet är, om människor inte lägger märke till 
reklamen. Herbert E. Krugman har sagt att ”reklamens främsta begränsning är inte 
bearbetning utan uppmärksamhet”. 88

 
86 Dahlén, M. och Lange, F. (2003) s.89 
87 Ibid. s.90 
88 Ibid. s.324 
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3.5.1 

                                                

Perception 

De mest grundläggande knepen för att vinna människors uppmärksamhet hittar vi inom 
perceptionsläran. Perception handlar om vilka stimuli vi människor uppfattar och 
perceptionsförmågan är en basal mänsklig funktion som hjälper oss att reagera 
automatiskt på olika intryck som kan vara viktiga.89 Människor har en begränsad förmåga 
att samtidigt uppmärksamma olika stimuli. En viktig förmåga för att kompensera för 
denna kapacitetsbrist är selektiv uppmärksamhet. Att selektivt uppmärksamma viss 
information och bortse från annan kan många gånger vara nödvändigt. 90

 
Vi tar emot en ständig ström av syn-, hörsel- och känselintryck via våra sinnen, men det 
är bara en liten del av allt detta som vi uppmärksammar och därför är medvetna om.91 Att 
ta in sådan information kallas som sagt perception, vilken spelar en central roll i 
människors liv – utan den skulle vi inte ha några kunskaper om omvärlden. All 
perception är en samverkan mellan stimulusinformation från omgivningen och olika slags 
strukturer hos den levande organismen som gör det möjligt att uppta sådan information.  

3.5.1.1 Synsinnet 

Till dessa strukturer hör främst sinnesorganen, vilkas konstruktion och komplexitet sätter 
gränser för hur mycket av den tillgängliga informationen som uppfattas. Det finns andra 
strukturer som också är av avgörande betydelse för urvalet av information, då individer 
med exakt samma slags sinnesorgan som bevittnar exakt samma situation ändå kan ta in 
olika information om den. Detta beror på att deras sinnesorgan kan skilja sig åt ifråga om 
inre, kognitiva strukturer som avgör vart de riktar sin uppmärksamhet och hur de tolkar 
den inkommande informationen.92  Vår medvetna uppmärksamhet har en mycket 
begränsad kapacitet, varför det är omöjligt att uppmärksamma all information samtidigt.  
 
Våra sinnen väljer därför automatiskt och vanemässigt ut vissa saker att uppmärksamma, 
medan vi väljer bort andra.93 På grund av att detta urval sker automatiskt så är perception 
ett väldigt kraftfullt hjälpmedel, om reklamen sänder rätt signaler på rätt sätt så kommer 
människor per automatik att uppmärksamma den. Det handlar om att få reklamen att 
sticka ut. 94

 
Ögat ger hjärnan de flesta signalerna, näthinnans 130 miljoner synceller fångar upp 
ljusstrålar från omvärlden och sänder dem i form av nervimpulser till hjärnans 
syncentrum. Där sätts de samman till synintryck. Vi ägnar en hel del tid åt att göra om 
synintrycken, vi tar bort, lägger till och ändrar så att det passar oss. Sorteringen eller 
exformationen sker också i det så kallade prioriterade organet; ögat. Den aldrig sinande 

 
89 Ibid. 
90 Nyberg, L. (2002), Kognitiv neurovetenskap, Studentlitteratur, Lund, s.57 
91 Lundh, L-G., Montgomery, H. och Wearn, Y. (1992), s.36. 
92 Lundh, L-G., Montgomery, H. och Wearn, Y. (1992), s. 35  
93 Ibid. s. 36 
94 Dahlén, M. och Lange, F. (2003) s.324 
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strömmen av sinnesintryck berör oss inte nämnvärt, utan vi sorterar undan det triviala 
medan vi behåller det vi finner tillräckligt intressant. 95

 
Vissa menar att konsumenter tar till sig och processar all information de blir matade med 
– annonsering inkluderat.96  

3.5.1.2 Optimal stimuleringsnivå 

Alla människor har olika stort informationsbehov. Medan en del människor ständigt vill 
ha nya intryck och ny information, har andra människor svårt att ta emot mycket 
information då de känner att de blir överbelastade. Dessa skillnader visar sig sedan i hur 
vi tar emot reklam och promotion. Det är möjligt att mäta hur stort informationsbehov en 
människa har och då framkommer ett värde som kallas personens optimala 
stimuleringsnivå (OSN). Vår OSN påverkar hur många intryck vi behöver och vill få för 
att känna oss tillfredsställda. För att attrahera människor med hög OSN är det viktigt att 
ständigt variera reklamen, både dess utformning och placering. Människor med låg OSN 
vill ha begränsat med intryck, varför det är viktigt att tänka på i vilka sammanhang 
reklamen exponeras. Det bör inte vara för mycket intryck som konkurrerar om 
uppmärksamheten, utan reklamen bör placeras där det är begränsat med annan reklam. 97

3.5.2

                                                

 Rörelse 

När urval av visuell information sker, ökar graden av aktivitet i hjärnan. Särskilda s.k. 
visuella områden aktiveras, beroende på vilken typ av stimulering som uppmärksammas, 
exempelvis rörelse. Uppmärksamhetsfaktorer, såsom rörelse, kan alltså påverka 
informationsbearbetning genom att öka graden av aktivitet. 98

 
Data från en studie visar att viss information, som rörelse, tenderar att uppmärksammas 
även om man aktivt försöker bortse från den. Information med högt överlevnadsvärde har 
alltid en hög sannolikhet för att uppmärksammas.99

 
Våra primitiva instinkter gör att reklam med rörelser får mer uppmärksamhet. Rörelser 
gör även reklamen mer dynamisk för att det hela tiden händer någonting, vilket är viktigt 
för att målgruppen ska behålla uppmärksamheten på reklamen. Människans korta 
uppmärksamhet gör därför rörlig reklam till ett effektivt sätt att förnya och behålla fokus 
på reklamen.100

 

 
95 Bergström, B. (2001), Effektiv visuell kommunikation, Carlsson Bokförlag, Stockholm, s. 99 
96 Weilbacher, W. (2003), How advertising affects consumers, [Elektronisk version], Cambridge University 
press,  nr 2, s. 230-234 
97 Dahlén, M. och Lange, F. (2003) s.159-160 
98 Nyberg, L. (2002), s.57 
99 Ibid. 
100 Dahlén, M. och Lange, F. (2003) s.326-328 
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Leo Poom, filosofiedoktor i psykologi på Uppsala Universitet, säger att rörliga föremål, 
särskilt fordon, utanför blickpunkten drar uppmärksamheten till sig i betydligt större 
utsträckning än stillastående objekt. Detta gör att man flyttar blickpunkten mot föremålet 
och kan urskilja eventuell reklam som annars inte kan urskiljas eftersom synskärpan är 
usel i perifert seende, det vill säga området utanför blickpunkten. 101

 
Erik Börjesson, psykologiprofessor på Uppsala Universitet, hävdar att det är svårt att 
finna en officiell modell som säger att rörliga föremål uppmärksammas lättare, därför att 
detta är ett självklart faktum.102

3.6. Hur mäts observation 

Ett av de största problemen med utomhusreklam är just själva mätandet. Det tidigaste 
sättet att mäta var per visning.103 Med tiden har dock mätmetoderna förfinats och ett 
flertal mätvärden kommit att utvecklas. 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

                                                

OBS (observationsvärde) 

OBS-måttet mäter hur många som observerat en viss aktivitet. 104

OTS 

Begreppet OTS (opportunity to see) har tidigare nämnts kortfattat. OTS är ett mått som 
mäter hur många personer som haft möjlighet att se en viss annons. Måttet används för att 
sätta pris på annonser utifrån hur många de kan nå. För andra medier likställs ofta OTS 
med måttet ”kontakt” – dvs. en kontakt mellan annonsen och läsaren. Men för 
utomhusreklam kan OTS-måttet inte användas på för att mäta om kontakt verkligen sker, 
eftersom mediet är så passivt.105  

Kontakter 

JC Deceaux, Sveriges största leverantör av utomhusreklam, tar betalt per kontakt. En 
kontakt innebär att en person inte bara haft möjlighet att se, utan även 
sett/uppmärksammat en annons.106

 
101 Poom, L., Personlig kommunikation, 2006-03-29 
102 Börjesson, E., Personlig kommunikation, 2006-03-30 
103 Wilson, T. N. (1952). Essentials of outdoor advertising. Association of 
National Advertisers. Enligt Lichtenthal (2005) Outdoor advertising for business markets. 
104 Gulliksen, J., Siljebäck, H. och Andersen, S. (2005), Räckvidd - Om ansvar och tillgänglighet 
i informationssamhället, [Elektronisk version], 24-timmarsdelegationen. 
105 http://www.jcdecaux.se/2002/mediet/manual.pdf, [2006-03-26] 
106 http://www.jcdecaux.se/2002/mediet/mediet_outdoorimpact.htm, [2006-03-26] 
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3.6.4

                                                

  VAC 

För att få mer verklighetstrogna mätningar har man utvecklat Outdoor Impact. Outdoor 
Impact är ett mätsystem som utvecklats baserat på undersökningar gjorda vid London 
University. Undersökningarna syftade till att utveckla modeller för att mäta 
observationsgraden för annonsering i biltrafikmiljö. I mätsystemet Outdoor Impact finns 
ytterligare ett mått för att mäta kontakt mellan annons och läsare. Detta är justerat för att 
ta hänsyn till folks resvanor och sannolikheten att de lägger märke till annonsen. Man 
kallar måttet för VAC (Visibility Adjusted Contacts) och det innefattar även faktorer som 
reklamytans mått, placering och omgivning. 
Outdoor Impact är ett samarbetsprojekt mellan JCDecaux och Clear Channel och ägs av 
JCDecaux (49%) och Clear Channel (49%) samt av Annonsörsföreningen (1%) och 
Reklamförbundet (1%). 107

3.7. Sammanfattning 

Utifrån teorin kan vi alltså, om utomhusreklam och mobil reklam, härleda följande 
likheter. 

- Båda är passiva medier. 
- Det för båda medierna har svårt att mäta OTS-måttet och att likställa detta med en 

kontakt. 
- De befinner sig båda i samma miljö – trafikmiljö, med samma publik och 

omgivning. 
- Att samma annons ofta återfinns på flera ställen inom samma område, 

upprepning. 
 
Den avgörande skillnaden mellan medierna är att den mobila reklamen är just mobil. 

 
107 http://www.jcdecaux.se/2002/mediet/mediet_outdoorimpact.htm, [2006-03-26] 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras de insamlade undersökningsresultaten. 

4.1. Presentation av resultat 

I undersökningen tillfrågades totalt 203 personer. Tre av dessa valdes bort då de uppgav 
att de sett den fiktiva annonsen och därmed inte kunde betraktas som tillförlitliga källor. 
 
Utav respondenterna hade 54% uppmärksammat/sett de mobila reklamannonser som var 
aktiva under mätperioden. Endast 29% av de tillfrågade hade uppmärksammat de fasta 
annonstavlorna. 
 
På frågan; har du sett den här utomhusannonsen förut?, svarade respondenterna följande: 

Enkätsvar
Antal tillfrågade

Fiktiv annons
Ja Nej

3 200 203

Mobil annons
Ja Nej

108 92 200
54,0% 46,0%

Fast annons
Ja Nej

59 141 200
29,5% 70,5%

Ja
54,0%

Nej
46,0%

Ja
29,5%

Nej
70,5%

Nej 46,0% 70,5%

Ja 54,0% 29,5%

Mobil annons Fast annons

 
Figure 4.1 
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5. Analys 

I detta kapitel diskuteras de orsaker och förutsättningar – hämtade från teorin - som tros 
ligga till grund för resultaten. 
 
Inledningsvis i vårt uppsatsskrivande utgick vi från att mobil reklam var ett effektivt 
annonsmedium, ur uppmärksamhetssynpunkt. Vi antog att det var minst lika effektivt 
som traditionella medier och i synnerhet fast utomhusreklam. Detta förhållningssätt har 
givetvis också de olika företag som arbetar med mobil reklam.  

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3

                                                

Aktiva och passiva medier 

Att de uppmätta uppmärksamhetsvärdena inte blev lägre kan bero på att båda medierna är 
passiva medier. I det fall mätningen gjorts på aktiva medier skulle vi förväntat oss lägre 
värden. Detta eftersom aktiva medier kräver engagemang av mottagaren medan passiva 
medier uppmärksammas vare sig mottagaren vill eller inte.  

Tillförlitlighet 

Att 54% av de tillfrågade hade uppmärksammat den mobila annonskampanjen fann vi 
intressant. Att siffran ligger så pass nära OAAA:s studies resultat (56%) talar för 
tillförlitligheten i undersökningen och stärker antagandet att detta är ett realistiskt mått på 
mediets effektivitet i uppmärksamhet. Ändå bör man ha i åtanke att den mobila reklamen 
är långt mer utbredd i USA, där OAAA:s studie är utförd.  

 Perception och effekthierarkin 

En möjlig förklaring till undersökningens resultat tror vi återfinns i läran om perception, 
som handlar om hur människan uppmärksammar olika stimuli.  
 
När konsumenten ska uppmärksamma respektive kampanj följer urvalet stegen i 
effekthierarkin:108

 
Det första steget, som handlar om att exponera reklamen för mottagaren, påverkas av 
ögats förmågor/egenskaper. Eftersom blickpunkten vanemässigt riktas mot det som rör 
sig, hamnar objektet i synskärpans optimala läge, mittpunkten109. Därmed har den rörliga 
kampanjen större möjlighet att bli uppmärksammad än den fasta kampanjen. Detta 
betyder dock inte att uppmärksamheten mot den fasta annonsen helt uteblir. Den blir 
däremot underprioriterad av ögat.  
 

 
108 Dahlén, M. och Lange, F. (2003) s.89 
109 Leo Poom, mailkorrespondens 2006-03-29 
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Det andra steget i hierarkin, som handlar om att mottagaren faktiskt uppmärksammar 
annonsen, påverkas av hur denne bearbetar ögats signaler. Detta görs av hjärnan som 
väljer ut vilket/vilka av de uppfattade objekten som verkligen ska uppmärksammas i 
medvetandet. Även i detta fall har den rörliga annonsen en fördel då den får mer fokus 
och medveten uppmärksamhet. Därför har mottagaren lättare att minnas denna. 
 
Dessa två urval synes vara starka anledningar till undersökningens resultat. 

5.1.4

5.1.5

 Annonsens format 

Enligt Adyourway har även annonsens format betydelse, då ögonen har lättare att 
fokusera på objekt med liggande motiv än stående. I vår undersökning var den mobila 
annonsen liggande, varför den kan anses ha fått en fördel av detta. Eftersom detta format 
snarare är regel än undantag för mobil reklam kan denna skillnad mellan de undersökta 
annonserna ses som representativ för verkligheten. 

 Uppmärksamhet – endast en förutsättning 

Högt uppmärksamhetsvärde behöver dock inte betyda att reklamen är effektiv; när 
uppmärksamheten väl är vunnen gäller det att inte släppa taget. För att reklamen skall 
kunna betraktas som effektiv måste de återstående tre stegen i AIDA-modellen införlivas; 
ett intresse för reklamen måste väckas, ett behov måste uppstå och leda till en handling. 
Att väcka uppmärksamhet är dock en förutsättning för att överhuvudtaget kunna nå de 
efterföljande stegen. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som dragits utifrån analysen. 
 
Att mobil reklam uppmärksammas i högre utsträckning än fast utomhusreklam. Omkring 
55% av en population uppmärksammar mobil reklam. 
 
Detta beror på följande faktorer 

- Ögats urval (första steget i effekthierarkin). Eftersom annonsen är rörlig attraherar 
den ögats blickpunkt 

- Sinnets urval (andra steget i effekthierarkin). Det rörliga objektet tar mer plats i 
hjärnans bearbetning av synintrycken och tenderar därför att lämna ett större 
avtryck i medvetandet. 

- De mobila annonserna är oftare i liggande format och blir därför lättare för ögat 
att tolka. Detta beror på att ögonens placering underlättar läsning av objekt på 
bredden. 

 
Eftersom den mobila reklamen har ett högre uppmärksamhetsvärde än fast 
utomhusreklam uppfyller den effekthierarkins två första steg än fast utomhus reklam.  
Därmed har mediet bättre förutsättningar att uppfylla effekthierarkins följande steg och 
följaktligen vara ett effektivare reklammedia. 
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7. Reflektioner 

I detta avsnitt presenteras våra personliga reflektioner.  
 
Att mäta effekter av reklam är svårt – det har vi förstått av den litteratur vi läst. Detta kan 
tyckas återspeglas på marknaden. En normal inställning till reklam är att man som 
annonsör inte riktigt vet vad man kan förvänta sig. Hur vissa kampanjer kan bli succé och 
andra inte – trots att de är snarlika - är för många en gåta. Detta tvingar reklambyråerna 
att bli allt bättre på att övertyga om reklamens genomslagskraft.  
 
Det kan finnas fler anledningar till att respondenterna mindes de reklamkampanjer som vi 
använde i vår undersökning. De tre efterföljande stegen i AIDA-modellen som handlar 
om intresse, efterfrågan och handling kan också ha påverkat. Det är alltså möjligt att 
respondenternas intresse för varumärket eller deras efterfrågan efter detta kan ha haft 
inverkan på huruvida de uppmärksammat kampanjen eller inte; exempelvis om de 
nyligen gjort ett inköp på Intersport eller överväger att göra det. Att kampanjen faktiskt 
uppmärksammats behöver alltså inte enbart ha att göra med mediets placering (mobil 
eller fast), utan ett flertal andra faktorer spelar in. Det är möjligt att mätresultaten hade 
blivit snarlika om kampanjerna placering varit den omvända, dvs. Läkerolreklamen på 
bussar och Intersportreklamen på fasta utomhustavlor.  
 
Vi misstänker att det angivna OTS-måttet för mobila kampanjer i allmänhet är i 
underkant. Det är möjligt att inte tillräcklig hänsyn tas till att bussarna ständigt är i rörelse 
och därmed når fler personer, flera gånger om.  
 
Utomhusannonsering, i synnerhet mobil sådan, är ett relativt billigt medium. Därför är 
det förvånande att det inte används i större utsträckning. USA - ett land där den mobila 
reklamen är långt mer utbredd än i Sverige – brukar kunna ses som ledande när det gäller 
trender. Det tror vi har betydelse för den mobila reklamens utveckling i Sverige. Redan 
nu börjar utomhusreklam fungera allt mer som ett komplement till traditionella medier. 
Vi tror att en stor del av denna utomhusreklam i framtiden kommer att vara mobil. 
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