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Om under-
sökningarna

Svaren till undersökningen mot 
allmänheten samlades in med 
hjälp av internetintervjuer inom 
ramen för en webbpanel. 
Målgruppen är den svenska 
allmänheten, mellan 18 och 79 
år.

Totalt har 1 012 intervjuer 
samlats in i målgruppen. Svaren 
samlades in mellan 3 – 18 mars, 
2020.

Svaren för undersökningen mot 
slutkund samlades in via utskick 
från SBPR och andra 
intressenter till rapporten.

Totalt har 323 svar samlats in 
under perioden 2 mars – 13 juni, 
2020.



Målgrupp:
Allmänheten



En mediekanal 
som märks!

En majoritet av Sveriges vuxna 
befolkning, 60%, lägger märke 
till profilprodukter minst någon 
gång per vecka i sin vardag.

Nästan en av tre hävdar att de 
gör det dagligen och endast 7% 
hävdar att de aldrig gör det.

Fråga: Om du skulle uppskatta, 
hur ofta lägger du märke till 
profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.
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En mediekanal 
som märks!

En majoritet av Sveriges vuxna 
befolkning, 60%, lägger märke 
till profilprodukter minst någon 
gång per vecka i sin vardag.

Till höger visas denna andel för 
en rad olika målgrupper.

Fråga: Om du skulle uppskatta, 
hur ofta lägger du märke till 
profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.
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En omtyckt 
produkt

37% av befolkningen har en 
positiv inställning till 
profilprodukter. Vilket är en 
betydligt större andel än de 
som säger sig vara negativt 
inställda, 21%.

Fråga: Vilken är din allmänna 
inställning till följande typer av 
reklam? [Profilreklam]

Bas: Alla, 18-79 år.
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En omtyckt 
produkt

37% av befolkningen har en 
positiv (Ganska eller Mycket) 
inställning till profilprodukter. 
Vilket är en betydligt större 
andel än de som säger sig vara 
negativt inställda, 21%.

Här dessutom nedbrutet på 
olika målgrupper.

Fråga: Vilken är din allmänna 
inställning till följande typer av 
reklam? [Profilreklam]

Bas: Alla, 18-79 år.
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En omtyckt 
produkt

37% av befolkningen har en 
positiv inställning till 
profilprodukter. Frågan har 
ställts vid två tidigare 
undersökningar och vi ser en 
klar förbättring!

Fråga: Vilken är din allmänna 
inställning till följande typer av 
reklam? [Profilreklam]

Bas: Alla, 18-79 år.
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48%

15%

14%

13%

11%

Profilmärkta pennor

Profilmärkta muggar

Profilmärkta T-shirts

Profilmärkta väskor

Profilmärkta paraplyer

Profilprodukter 
används ofta

Profilprodukter är inte bara en 
stark mediekanal i form av att 
man lägger märke till 
produkterna, utan man 
använder också dessa 
produkter. Detta är naturligtvis 
en enorm styrka!

Studien visar att en nästan 
hälften använder en profilmärkt 
penna ganska eller mycket ofta 
(4,5).

Fråga: Om du skulle uppskatta, 
hur ofta använder du följande 
profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.
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Profilmärkta pennor
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Profilmärkta T-shirts
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Profilmärkta paraplyer

Och produkterna 
behålls länge

Produkterna inte bara 
används… de behålls också. 
Nära nog åtta av tio behåller 
profilmärkta pennor minst en 
månad.

Fråga: Om du skulle uppskatta, 
hur länge brukar du behålla 
följande profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.



Populära 
produkter

Pennor och paraplyer är de 
mest uppskattade profil-
produkterna. Följt av någon 
form av t-shirt/tröja och 
muggar.

Fråga: Kan du nämna den 
profilprodukt du fått som du har 
uppskattat mest? [ÖPPEN]

Bas: Alla, 18-79 år.



Effekten på 
företag

En av fyra hävdar att de blir 
mycket eller något mer positivt 
inställda till företag/varumärke 
när de använder sig av 
profilprodukter. En klart högre 
andel än de som blir negativt 
inställda.

Fråga: Hur förändras din 
generella inställning till företag/ 
varumärke när de använder sig 
av profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.
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Profilprodukter 
behåller man

Ytterligare ett bevis på värdet 
profilprodukter fyller ser vi här. 
Drygt sju av tio behåller en 
produkt de blivit erbjudna.

Fråga: När du har blivit 
erbjuden en profilprodukt, vad 
brukar du göra då? 

Bas: Alla, 18-79 år.
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Attityder till 
profilprodukter

Till höger visas andelarna som 
instämmer helt eller delvis i 
respektive påstående.

Fråga: Hur väl instämmer du i 
följande påstående gällande 
profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.
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Attityder till 
profilprodukter

Till höger visas andelarna som 
instämmer helt eller delvis i 
respektive påstående. Här för 
olika målgrupper.

Fråga: Hur väl instämmer du i 
följande påstående gällande 
profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.

43%

41%

48%

40%

38%

55%

42%

41%

43%

40%

43%

34%

38%

33%

32%

38%

35%

39%

33%

36%

39%

30%

37%

25%

26%

37%

29%

26%

38%

28%

30%

33%

28%

38%

31%

36%

29%

18%

28%

23%

21%

47%

25%

22%

26%

21%

24%

19%

Man

Kvinna

18-34 år

35-54 år

55-79 år

Lågutbildad

Medelutbildad

Högutbildad

Förvärvsarb.

Ej förvärvsarb.

Bor i övr. riket

Bor i storstad

Om jag får profil-
produkter behåller 
jag dem ofta

Jag tar gladeligen 
emot profilprodukter

Jag tycker att profil-
produkter är slöseri 
med pengar

Jag kan tänka mig 
att ha på mig profil-
produkter



Attityder till 
profilprodukter

Till höger visas andelarna som 
instämmer helt eller delvis i 
respektive påstående. Här för 
olika målgrupper.

Fråga: Hur väl instämmer du i 
följande påstående gällande 
profilprodukter?

Bas: Alla, 18-79 år.
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varumärke som ger 
profilprodukter

Jag tackar vänligt 
men bestämt nej till 
profilprodukter

Jag vill få profil-
produkter oftare

Om jag får profil-
produkter ger jag 
dem till ngn annan

27%

18%

26%

28%

15%

29%

23%

22%

26%

17%

23%

16%

18%

24%

21%

17%

24%

11%

23%

20%

20%

22%

21%

21%

22%

16%

22%

24%

12%

20%

20%

18%

21%

16%

20%

12%

14%

23%

12%

20%

22%

9%

19%

19%

18%

17%

18%

22%

Man

Kvinna

18-34 år

35-54 år

55-79 år

Lågutbildad

Medelutbildad

Högutbildad

Förvärvsarb.

Ej förvärvsarb.

Bor i övr. riket

Bor i storstad



Drivkrafter

Till höger visas andelarna som 
anser att respektive påstående 
är mycket eller ganska (4,5) 
viktigt.

Fråga: Hur viktig är följande 
påstående för att din attityd till 
profilprodukter du tar emot ska 
vara så positiv som möjligt? 

Bas: Alla, 18-79 år.
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Drivkrafter

Till höger visas andelarna som 
anser att respektive påstående 
är mycket eller ganska (4,5) 
viktigt. Här för olika målgrupper.

Fråga: Hur viktig är följande 
påstående för att din attityd till 
profilprodukter du tar emot ska 
vara så positiv som möjligt? 

Bas: Alla, 18-79 år.
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Drivkrafter

Till höger visas andelarna som 
anser att respektive påstående 
är mycket eller ganska (4,5) 
viktigt. Här för olika målgrupper.

Fråga: Hur viktig är följande 
påstående för att din attityd till 
profilprodukter du tar emot ska 
vara så positiv som möjligt? 

Bas: Alla, 18-79 år.
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Drivkrafter

Bilden visar  en ”positionskarta” 
över faktorer så kallade, 
drivers.

På x-axeln visas den generella 
inställningen till respektive 
påstående/drivkraft och på y-
axeln dess betydelse för 
helhetsomdömet om 
profilreklam; alltså vad som 
’driver’ helhetsomdömet.

Bas: Alla, 18-79 år.

Mindre viktiga

Framgångsfaktorer

Hygienfaktorer

Dolda möjligheter

Att produkten är 
återvinningsbar

Att produkten ges av 
en trevlig person
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användbar för mig
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har bra kvalitet

Att produkten ges vid 
ett lämpligt tillfälle

Att produkten är väl-
designad och snygg

Att produkten är framtagen med 
största möjliga hållbarhetsfokus



Drivkrafter

Bilden visar  en ”positionskarta” 
över faktorer så kallade, 
drivers.

På x-axeln visas den generella 
inställningen till respektive 
påstående/drivkraft och på y-
axeln dess betydelse för 
helhetsomdömet om 
profilreklam; alltså vad som 
’driver’ helhetsomdömet.

Vi ser tre tydliga kluster, som 
med lite välvilja kan rubriceras 
enligt figuren till höger.

Bas: Alla, 18-79 år.

Mindre viktiga

Framgångsfaktorer

Hygienfaktorer

Dolda möjligheter

Att produkten är 
återvinningsbar

Att produkten ges av 
en trevlig person
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Att produkten är 
användbar för mig

Att produkten 
har bra kvalitet

Att produkten ges vid 
ett lämpligt tillfälle
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designad och snygg

Att produkten är framtagen med 
största möjliga hållbarhetsfokus

Produkten
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Olika segment

Vi har delat upp respondenterna i 
fyra olika segment beroende på 
hur mycket de använder 
profilprodukter och deras 
allmänna inställning till 
profilprodukter.

Här visas om det finns en viss 
överrepresentation av t ex en 
åldersgrupp i segmenten i 
förhållande till hur stor den 
gruppen är i befolkningen som 
helhet.

Bas: Alla, 18-79 år.
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Olika segment

Vi har delat upp respondenterna i 
fyra olika segment beroende på 
hur mycket de använder 
profilprodukter och deras 
allmänna inställning till 
profilprodukter. 

Här visas de mest typiska 
drivkrafterna för respektive 
segment.

Bas: Alla, 18-79 år.
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Att produkten ges av en 
trevlig person

Att produkten är lite unik 
och rolig

Att produkten är 
väldesignad och snygg

Att produkten ges av en 
trevlig person

Att produkten är 
framtagen med största 
möjliga hållbarhetsfokus

Att produkten är åter-
vinningsbar

Att produkten är 
användbar för mig

Att produkten är 
framtagen med största 
möjliga hållbarhetsfokus



Profilreklamen 
står sig stark

Såsom varumärkesbyggande 
medium står sig profilprodukter sig 
otroligt starkt. Det är endast 
annonser i dagstidningar som har 
en starkare köputlösande effekt 
enligt svenska folket.

Fråga: 
Vilken är din allmänna inställning 
till följande typer av reklam?

Hur bra är följande reklamkanaler 
på att få dig att komma ihåg det 
annonserade företaget/ 
varumärket? 
Enligt dig, vilka av följande 
reklammedier har den bästa 
köputlösande effekten hos dig? 

Bas: Alla, 18-79 år.
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Sammanfattning Profilreklam märks. Drygt nio av tio hävdar att de lägger märke till profilprodukter någon gång. Vi 
ser en viss överrepresentation av män och förvärvsarbetande.

Det är övervägande positiva omdömen om profilreklam, och andelen mycket eller ganska positiva 
ökar om vi jämför med de två tidigare mätningarna som genomförts tillsammans. Naturligtvis 
oerhört glädjande då övriga medieslag och budskapsbärare upplever utmaningar i såväl räckvidd 
som omdöme.

Pennor är den enskilda produkt som används oftast och det är också den som behålls längst och 
uppskattas mest.

Det viktigaste för en profilprodukt är att faktiskt vara användbar för mottagaren, följt av hög 
kvalitet. I vår drivkraftsanalys kan en dold möjlighet vara att ta tillvara på när och hur en 
profilprodukt tas emot, och att den uppfattas som unik och rolig.

De allra flesta hävdar att de varken blir mer eller mindre positiva till företag som använder sig av 
profilprodukter, men fler är i alla fall positiva än negativa. Resultatet att flertalet hävdar att de 
egentligen inte påverkas av den här typen av företagskommunikation ser vi för mer eller mindre 
alla medier, alla kampanjer.

Profilprodukter visar sig återigen vara en oerhört starkt budskapsbärare. Både vad gäller omdöme 
och hågkomst står sig profilprodukter sig otroligt starkt. Det är endast annonser i dagstidningar 
som har en starkare köputlösande effekt visar undersökningen.



Målgrupp:
Slutkund



Vi träffar rätt!

På en rak fråga om man köpt 
profilprodukter under senaste 
året så svarar nästan alla ’ja’. 
Det är dessa vi går vidare med 
i rapport och analys.

Fråga: Har ert företag/ 
organisation köpt profil-
produkter under det senaste 
året?

Bas: Alla.

88%

9%

3%

Ja Nej Vet ej



Hållbarhet 
jobbas det med

En majoritet hävdar att de 
jobbar med hållbarhet.

Fråga: I vilken utsträckning 
arbetar ert företag/organisation 
med frågor som rör hållbarhet?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

4%

7%

21%

30%

34%

3%

(1) I mycket liten
utsträckning

(2) (3) (4) (5) I mycket hög
utsträckning

Vet ej
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3%Hållbarhet 
jobbas det med

En majoritet hävdar att de 
jobbar med hållbarhet.

Här ser vi detta nedbrutet på 
olika målgrupper.

Fråga: I vilken utsträckning 
arbetar ert företag/organisation 
med frågor som rör hållbarhet?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

(1) I mycket liten utstr.
(2)
(3)
(4)
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… och det är en 
viktig fråga

Möjligen en öppen dörr som 
slås in – det är viktigt för 
företagen att jobba med 
hållbarhetsfrågor även när det 
gäller profilprodukter.

Fråga: Hur viktiga är 
hållbarhetsfrågor för ert 
företag/organisation, när det 
gäller profilprodukter?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

1%

5%

14%

34%

43%

3%

(1) Helt oviktiga (2) (3) (4) (5) Mycket viktiga Vet ej



… och det är en 
viktig fråga

Möjligen en öppen dörr som 
slås in – det är viktigt för 
företagen att jobba med 
hållbarhetsfrågor även när det 
gäller profilprodukter.

Här ser vi detta nedbrutet på 
olika målgrupper.

Fråga: Hur viktiga är 
hållbarhetsfrågor för ert 
företag/organisation, när det 
gäller profilprodukter?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter. (1) I mycket liten utstr.

(2)
(3)
(4)
(5) I mycket hög utstr.
Vet ej

Samtliga
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34%

43%

3%
74%

81%

74%

76%

72%

89%

70%

83%

90%

Götaland

Svealand

Norrland

-25 p/ställe

26-200 p/ställe

201- p/ställe

Privat sektor

Offentlig sektor

Annan

Andel (4) eller (5)



Företagets håll-
barhetsarbete

Fler ser fördelarna med ett 
hållbarhetsarbete på lång sikt.

Här ser vi detta nedbrutet på 
olika målgrupper.

Fråga: Företagets hållbarhets-
arbete bidrar positivt till det 
ekonomiska resultatet på lång 
sikt.

Företagets hållbarhetsarbete 
bidrar positivt till det 
ekonomiska resultatet på kort 
sikt.

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

3%
4%

17%

26%

37%

14%

5%

14%

28%

21%

17% 16%

(1) Instämmer
inte alls

(2) (3) (4) (5) Instämmer
helt

Vet ej

På lång sikt
På kort sikt



… på lång sikt

Här visas uppfattningarna om 
hållbarhetsarbetet bidrar 
positivt på lång sikt.

Och allt detta nedbrutet på 
olika målgrupper.

Fråga: Företagets hållbarhets-
arbete bidrar positivt till det 
ekonomiska resultatet på lång 
sikt.

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

(1) I mycket liten utstr.
(2)
(3)
(4)
(5) I mycket hög utstr.
Vet ej

Samtliga

3% 4%

17%

26%

37%

14% 61%

65%

61%

57%

65%

74%

62%

63%

65%

Götaland

Svealand

Norrland

-25 p/ställe

26-200 p/ställe

201- p/ställe

Privat sektor

Offentlig sektor

Annan

Andel (4) eller (5)



37%

36%

42%

36%

33%

51%

34%

39%

48%

Götaland

Svealand

Norrland

-25 p/ställe

26-200 p/ställe

201- p/ställe

Privat sektor

Offentlig sektor

Annan

5%

14%

28%

21%

17%

16%
… på kort sikt

Här visas uppfattningarna om 
hållbarhetsarbetet bidrar 
positivt på lång sikt.

Och allt detta nedbrutet på 
olika målgrupper.

Fråga: Företagets hållbarhets-
arbete bidrar positivt till det 
ekonomiska resultatet på kort 
sikt.

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

(1) I mycket liten utstr.
(2)
(3)
(4)
(5) I mycket hög utstr.
Vet ej

Samtliga

Andel (4) eller (5)



Return-on-
investment

En majoritet anser att 
investering i profilprodukter ger 
hög ROI!

Fråga: Ger en investering i 
profilprodukter er en hög 
return-on-investment eller ej?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

9%

49%

18%

24%

Ja, absolut Ja, till viss del Nej Vet ej



Return-on-
investment

En majoritet anser att 
investering i profilprodukter ger 
hög ROI!

Här visas resultaten för olika 
målgrupper.

Fråga: Ger en investering i 
profilprodukter er en hög 
return-on-investment eller ej?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

9%

8%

10%

11%

9%

9%

9%

6%

10%

20%

49%

58%

49%

35%

46%

53%

49%

48%

54%

43%

18%

15%

19%

23%

20%

19%

15%

24%

11%

13%

24%

20%

22%

32%

25%

20%

26%

22%

25%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Samtliga

Götaland

Svealand

Norrland

-25 pers/ställe

26-200 pers/ställe

201- pers/ställe

Privat sektor

Offentlig sektor

Annan

Ja, absolut Ja, till viss del Nej Vet ej



Viktiga områden

Till höger redovisas andelen 
Mycket eller Ganska viktigt på 
de olika påståendena. Och 
kvalitet är viktigast av dessa.

Fråga: Generellt hur viktiga är 
följande områden?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

Att profilleverantören har hög
kvalitet på produkter/tjänster

Profilleverantörens
leveranssäkerhet

Att profillev. har kunskap om gällande lagstiftning 
kring kemikalier, innehåll i produkterna

Profilleverantörens 
priser

Att profilleverantören generellt
har ett hållbarhetsfokus

Att profilleverantören har
hållbara transporter

Att profilleverantören
har snabba leveranser

Att profilleverantören har
relevanta certifieringar (t ex ISO)

94%

91%

87%

78%

77%

77%

74%

64%

Andel Mycket eller Ganska viktigt



Viktiga områden

Till höger redovisas en så 
kallad heat-map där en klar, blå 
färg betyder ett lägre värde och 
en klar, orange betyder ett 
förhållandevis högt värde. 
Siffrorna som visas är andelen 
Mycket eller ganska viktigt.

Fråga: Generellt hur viktiga är 
följande områden?

Bas: Alla som köpt profil-
produkter.

Att profilleverantören har hög
kvalitet på produkter/tjänster

Profilleverantörens
leveranssäkerhet

Att profillev. har kunskap om gällande lagstiftning 
kring kemikalier, innehåll i produkterna

Profilleverantörens 
priser

Att profilleverantören generellt
har ett hållbarhetsfokus

Att profilleverantören har
hållbara transporter

Att profilleverantören
har snabba leveranser

Att profilleverantören har
relevanta certifieringar (t ex ISO)

93% 97% 91% 94% 92% 98% 93% 93% 98%

91% 93% 91% 91% 88% 98% 91% 93% 93%

86% 88% 85% 87% 81% 96% 83% 88% 98%

75% 79% 83% 76% 76% 87% 76% 84% 75%

76% 80% 74% 77% 73% 87% 73% 83% 85%

73% 82% 77% 76% 73% 89% 72% 84% 85%

75% 68% 85% 76% 68% 83% 76% 76% 63%

59% 69% 62% 61% 61% 77% 58% 71% 73%
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Sammanfattning

I undersökningen mot slutkund fokuserar vi mycket på hållbarhetsfrågor och bevisligen ett relevant 
område - drygt sex av tio av de tillfrågade arbetar i hög eller mycket hög utsträckning med just 
frågor som rör hållbarhet. Siffrorna är som högst i stora bolag och bolag i den offentliga sektorn.

Och det är en viktig fråga. För alla. Endast 6% tycker att frågan är oviktig. Möjligen är det 
fascinerande att det överhuvudtaget finns någon som inte anser frågan vara viktig med tanke på 
de globala utmaningar vi står inför, och hur detta faktiskt uppmärksammas i media.

Huruvida hållbarhetsarbetet bidrar till det ekonomiska resultatet finns det något olika åsikter om. 
På lång sikt finns en klar majoritet som anser det men på kort sikt är alla inte lika övertygade. 
Återigen skiljer större bolag och de i den offentliga sektorn ut sig; högre andelar anser att 
hållbarhetsarbetet bidrar till det ekonomiska resultatet, på såväl kort som lång sikt.

Glädjande är att nästan sex av tio hävdar att en investering i profilprodukter ger en hög ROI.

Hög kvalitet och leveranssäkerhet är de viktigaste för en profilprodukt för slutkunderna.
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