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Bilaga - Din lokala gratistidning

DEL 2 AV 5

Vilket ansvar
har mediet?
I detta avsnitt skall vi tala om hur långt tidningens ansvar mot
annonsören går och om hur man kan mäta sin marknadsföring.
Det händer tyvärr ganska ofta att kampanjer slår fel. Då kan man
fråga sig: Vems är felet?

F

artiklar på ett snabbt sätt. Databasen inneav budskap
vilket är rimligt. Då blir räckvidden inte
örenklat uttryckt har tid6. Advertising Persuasion – Intentionsförlängre 81 000 utan 40 500 och kontaktningen ansvaret att vara relevant
håller idag över 50 miljoner intervjuer och
ändring (reklameffekt)
kostnaden går upp 100 procent till 76 öre.
för sin läsare. Det är alltså tidningens
över 100 000 utvärderade annonser.
7. Advertising Response – Mottagarreaktion
Då man får utgå från att en annonsör är
ansvar att vidmakthålla relationen med och
Det första steget för en tidning är att re8. Sales Response – Köp av produkt som
intresserad av att göra beräkningar på hur
trovärdigheten hos läsaren.
krytera en läsarpanel som är representativ
reaktion på reklam
effektiv deras reklam är, är detta ett av flera
Men tidningen måste givetvis även
för läsekretsen. Beroende på hur frekvent
Nivåerna 1 - 3 avser mediets prestationer,
viktiga nyckeltal.
kunna bevisa att den har den upplaga som
tidningen vill genomföra undersökningar
nivå 4 - 8 avser inflytandet från själva
Annonsens utformning och budskap är
utlovas och beskriva hur läsaren ser ut.
krävs cirka 300-500 panelister. Den reannonsen.
alltså viktigt tillsammans med annonsEfter detta kan vi slutligen lägga till
kryterade panelen kontrolleras så att dess
miljön.
tidningens annonsmiljö.
sammansättning stämmer med den totala
Vad kan vi då göra för att leta orsaker
Men större ansvar än till annonsmiljö
Hur är tidningen indelad i bilagor och
läsekretsens struktur avseende kön, ålder
till vad som gick som det gick? Gör en
kan vi inte lägga på tidningen. Därefter
hur lägger tidningen ut annonserna? Storoch läsfrekvens.
kampanjmätning!
ligger det på annonsören att utrycka sig
stadstidningarna har oftast flera stora delar
Två stora och seriösa aktörer är RAM
intressant, så att säga. Och på kort tid för
När panelen är på plats kan tidningen
medan landsortspressen och gratispressen
(Research and Analysis of Media) och TNS
läsaren har lågt tålamod.
beställa sina första mätningar genom att
oftast har en.
Sifo. En RAM-undersökning genomförs av
Vad jag nu berör är ARF-trappan.
Sannolikheten för att läsaren skall
logga in på sitt konto på webben. Där fylls
tidningen. Till TNS Sifo kan både annonsör uppgifter i om det nummer av tidningen
Advertising Reobservera en
och tidning vända sig.
search Foundaannons skiljer
som ska mätas och om respektive annons
Kampanjmätningar redovisar dels hur
sig därmed
eller artikel. Därefter skickas undersök”Tidningen har ansvaret att tion introducerade redan 1961 många som verkligen uppmärksammat
avsevärt.
ningsmejl automatiskt ut till de berörda
annonsen i fråga men även budskapsförstådenna modell
DN till
paneldeltagarna med en länk till frågeforvara relevant för sin läsare”
else, intresse etc.
för utvärdering
exempel ger
mulären.
Det blir allt vanligare att mätningar
av reklambäranlägre sannolikAlla mätningar inleds med en bild på
genomförs av tidningarna. Tänk bara på
de medier. Den beskriver de olika nivåerna
den aktuella tidningens förstasida och en
het till observation än NSD som i sin tur
att inte
för mätningar från upplaga till köp av profråga om reger lägre sannolikhet än lokala annonsblad.
halsdukt. Modellen är fortfarande aktuell och
Det finns naturligtvis andra aspekter som
läst
”Halshugg inte budbäraren om spondenten
hugga
används ofta i sammanhang som har med
skall tas till bedömning vid ett medie-val
den eller ej. De
budbämediers funktioner att göra.
men detta rör nu möjlig observation av
läsarna inte förstod budskapet” som svarar ja får
raren
Nivåerna är:
annons.
fortsatta frågor
om
1.Vehicle Distribution – till exempel
om annonser eller
läsarna inte förstod budskapet eller värre,
verifierad upplaga (se www.ts.se)
Det intressanta är att detta påverkar
artiklar som även de illustreras med bilder.
inte vet vem som var avsändaren. Ta i stäl2. Vehicle Exposure – Räckviddsmått
den slutgiltiga kontaktkostnaden. Man kan
Annonstestformuläret består av ett antal
let lärdom av det och använd kunskapen i
(se www.tns-sifo.se)
faktiskt säga som så att den höga konstandardfrågor. Fördelen med standardiframtiden.
3. Advertising Exposure – Reklamräckvidd
taktkostnaden lokaltidningarna ofta har,
serade frågor är att referensvärden snabbt
RAM-systemet består av en webbaserad
som funktion av mediets prestation
kompenseras i många fall av den betydligt
finns tillgängliga. Referensvärdena kan gälla
undersökningsplattform som används för
4. Advertising Attentiveness – Uppmärkhögre sannolikheten till att läsaren verklienbart den aktuella tidningen eller alla
att via läsarpaneler mäta och presentera
sammande av reklamen
gen såg annonsen.
tidningar som använder systemet.
feedback från läsarna kring annonser och
5. Advertising Communication – Förståelse
Detta gäller i ännu högre grad för många
Skillnaden mellan RAM och TNS-Sifo
gratistidningar som ofta har en ganska låg
är i princip inte så stor, med det finns en
kontaktkostnad redan från början.
väsentlig skillnad. Storleken och rekryteExempel: Du betalar 30 937 kr för en
ringen av panelen. I TNS Sifos panel ingår
helsida i NSD som når 81 000 läsare.
endast slumpmässigt rekryterade personer.
MEDIASTRATEG OCH MEDIERÅDGIVARE
Nu är det lätt att tro att annonsens
Ingen självrekrytering har använts och
kontaktkostnad är 38 öre. Det är långt ifrån
panelen är representativ för hela landet.
Johan Drakenberg är mediestrateg och har arbetat med marknadskommunikation i 28 år, 1986-2005 som projektledare, och
sant för nästan inga annonser får obsvärdet
Fördelen blir att du kan mäta flera medde sista åren som mediechef, på mediebyrån Carat Sverige, som
100 procent.
iekanaler samtidigt och du får en tyngre
marknadschef på Svenska Dagbladet 2001-2002. Driver konsultVerkligheten ger oss istället en helt anstatistisk säkerhet. En nackdel är att denna
byrån Drakenberg Media sedan 2005. VD för mediebyrån
nan kontaktkostnad beroende på annonundersökning lämpar sig för stora kampanOpusEtt 2008-2013.
sens kvalitet och förmåga att väcka intresse.
jer och inte enbart en enskild annons. n
Johan Drakenberg
Utsågs år 2000 till ”Årets medierådgivare” av organisationen
Observationsvärdena varierar såklart
Mediestrateg på
Sveriges Tidskrifter och till årets medarbetare samma år på
mycket men säg att hälften såg din annons,
Drakenberg Media
Mediebyrån Carat.

