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Sammanfattning:  
 

 
Den här artikeln behandlar vad de bakomliggande orsakerna till popup-annonsers kraftiga 
nedgång under de senaste åren berott på. Popup-annonser på Internet väcker stor irritation hos 
många användare och få uppskattar de annonsfönster som kommer upp framför dem på datorn. 
Ett svar på att annonsverktyget är föga uppskattat var när Microsoft lanserade Service Pack II till 
Windows XP som innehöll ett popup-filter. Vid lanseringen av popup-filtret sjönk antalet 
visningar i Europa med cirka 35 procent. Men även innan filtret kom märktes en nedgång av 
antalet visningar på grund av restriktivare användning från portaler till följd av klagomål och 
kritik från besökare. Nedgången i användandet av verktyget har lett till att från ha bidragit med ca 
50 procent av omsättning av all Internetreklam runt år 2003 till att idag knappt stå för fem 
procent av den samma. Internetanvändares aversion mot popups har således resulterat i en väldigt 
snabb och kraftig nedgång av användandet av verktyget. Studien visat att en av orsakerna till att 
aversionen mot popups är så stor är att Internetpopulationen i Sverige är mycket mogen. Mogna 
användare gör kortare och mer fokuserade besök på webben, vilket leder till att störningsmoment 
i form av till exempel annonser anses mer negativt och irriterande. Flytet i surfandet störs av 
meddelanden som uppkommer och då de flesta annonser inte ger användaren något värde tillbaka 
i form av information eller underhållning blir irritationsmomentet allt större. Popup-annonser är 
bra på att väcka uppmärksamhet men för att budskapet av en annons ska hinna uppfattas av 
användaren måste exponeringstiden vara minst två sekunder. Automatiseringen av beteendet på 
Internet, som är korrelerat med hög mognad, leder till att de allra flesta användare stänger ned 
annonsen innan de hunnit se vad den innehåller. Undersökningen visar att Internetanvändare 
tolkar uppkomsten av en popup som att det kommer upp något ointressant och störande som bör 
undvikas. Det beroende mycket på att de produkter och erbjudanden som annonserna innehåller 
saknar målanpassning till användarens profil och relevans för webbsidans innehåll. Att 
annonserna kommer upp mitt framför det innehåll som användaren för närvarande är fokuserad 
på och att de inte ger något värde tillbaka till användaren i form av underhållningen eller 
information bidrar också till ökad irritation. Studien visar på att de företag som står bakom 
annonserna och de produkter som marknadsförs upplevs i många fall som oseriösa av 
användaren. För att undvika irritation i framtiden bör annonserna var riktade när användaren ej är 
starkt fokuserad på något annat, vara riktade efter användarens profil, ge värde för läsaren och 
inte komma för ofta. 

 
Nyckelord: Popup-annonser, Internetreklam, Annonsaversion, Internetmognad, Automaticitet  
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1. Introduktion 
 

 
En del av marknadsföringen som vuxit sig allt större på senare tid är att använda Internet som 
marknadsföringsmedium. Den ökade användningen av Internet inom marknadsföring har skett i 
takt med att den totala Internetanvändningen ökat snabbt världen över. Att det spås att 
Internetanvändningen fortsatt starkt kommer att öka gör denna del av marknadsföringen 
intressant att studera. Faktum är att Internet har stått för den största initiala och fortsatta ökningen 
någonsin av alla medier historiskt sett (Zeff och Aronsson, 1997, hämtat från Danaher & 
Mullarkey, 2003). Analytiker spår att marknadsföring över Internet kommer att öka med mellan 
25 och 40 procent bara under 2005 (Williams, 2005). I takt med att allt större del av 
marknadsföringsbudgeten läggs på marknadsföring över Internet ökar också kraven på effektiv 
reklam och god mediaplanering. 
 
För att få en hög effektivitet och god lönsamhet i marknadsföringen har många vetenskapliga 
undersökningar gjorts på området. De flesta av dessa undersökningar har dock oftast skett utifrån 
företagens synvinkel (Berthon, Pitt och Watson, 1996). En konsekvens av detta blir att de beslut 
som fattas görs med utgångspunkt i vad företagen anser bäst och inte vad konsumenterna 
uppskattar och vilken attityd de har gentemot marknadsföringen. Konsumentens åsikt är den som 
bör väga tyngst och borde således vara viktigast. Men ”folkets röst” kommer oftast i form av 
aversion och irritation över sådant som anses störande och irriterande som till exempel när 
Microsoft introducerade sitt pop-filter, för att stoppa pop-annonser, med Service Pack II till 
Windows XP. Då är det ofta för sent för marknadsförare att reagera och verktyget eller annonsen 
kan ha spelat ut sin roll på marknaden och kostat annonsörerna onödigt mycket pengar och tid 
och för konsumenten har den renderat i irritation och aversion mot annonsen och eventuellt även 
företaget. 
 
Annonsering på Internet och dess olika verktyg 
Marknadsföring på Internet sker, i de enklaste fallen, genom att en annonsör betalar till ägaren av 
en portal/e-mail för ett utrymme på webbplatsen eller i e-mailet. Rodgers och Thorson (2000) 
identifierar fem olika format av marknadsföring på Internet. Dessa var banners, popup/popunder-

annonser, sponsring, hyperlänkar och kommersiella webbsidor. Vissa av dessa verktyg har redan 
spelat ut sin roll eller är integrerade med varandra, medan andra har tillkommit och skapat nya 
väger för att nå ut till konsument. Det visar på att marknadsföringen i nya media inte stabiliserats 
än på långa vägar och frågan är om det någonsin kommer att göra det. Tillsammans skapar dessa 
olika former en integrerad del av den totala marknadskommunikationen. 
 
Banners är den vanligaste formen av reklam på Internet och representerar den största delen av all 
Internet-reklam och annonser. De är oftast upplagda som rektangulära boxar på toppen av eller på 
sidan om själva huvudtexten på en webbplats. De innehåller allt som oftast företagsnamnet, 
eventuellt en slogan samt en hyperlänk till företagets hemsida där ytterligare information kan 
hämtas. Effektiviteten för den här typen av annonser har diskuterats i flera undersökningar då 
antalet klick på dessa annonser ofta är väldigt låg. Det är dock ingenting som jag kommer att 
behandla djupare i den här artikeln. 
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Kommersiella webbsidor ligger lite i gränslandet av vad som kan betraktas som marknadsföring 
och det har debatterats mycket. Dessa webbsidor finns ofta i syfte att förstärka varumärken och 
informera om de olika produkter som företagen saluför. För att komma in på hemsidan krävs det 
att besökaren gör ett aktivt val. Det gör att konsumenten är mer mottaglig för den informationen 
som ges vilket gör att marknadsföringen blir effektivare. 
 
Sponsring av olika föreningar och organisationer och där logotypen visas på webbplatsen har 
blivit allt vanligare under senare tid. Företagen får sin företagslogotyp på webbplatsen för någon 
organisation i gengäld för de pengar de bidrar med. Sponsring gränsar i vissa fall till 
produktplacering och är något som vuxit sig allt större på senare tid. För att nå ut till 
konsumenter integreras produkter och logotyper allt mer i datormiljöer. Ett bevis för detta är att 
det blivit allt vanligare inom tv-spelsbranschen där det allt oftare dyker upp olika företags 
logotyper inom spelets ram (till exempel bilspel och idrottsspel). 
 
Hyperlänkar som Rodgers och Thorson tar upp är numera en integrerad del av de flesta typer av 
Internetreklam och kan inte ses som ett fristående marknadsföringsverktyg, vilket tyder på att 
utvecklingen ständigt går framåt. Att betrakta det som ett fristående verktyg i dagens 
Internetsamhälle är något som väldigt få skulle kunna göra. 
 
Något som blivit allt vanligare och som inte Rodgers och Thorson tar upp är sökreklam eller 
nyckelordsreklam. I den formen betalar ett företag de stora sökmotorerna för att få nyckelord 
kopplade till sina hemsidor, som sedan ges som alternativ vid en sökning på någon sökmotor (till 
exempel Google, Yahoo! eller MSN). Den här typen av verktyg är något spås stå för en allt större 
del av marknadsföringen via Internet med alltmer pay-per-click betalning (Sterling, 2005). 
 
Popup/popunder-annonser (nedan kallat popups) är det som jag ska studera närmare i den här 
artikeln. Den här typen av annonser kommer upp i ett eget fönster framför (popup) eller bakom 
(popunder) det fönster som Internetanvändaren själv är aktiv i. För att få bort annonsen måste 
användaren själv stänga det fönster som innehåller annonsen. Enligt Nielsen/NetRatings uppkom 
mer än 11,3 miljarder popup/popunder-annonser världen över under de första sju månaderna av 
2002 (Faber, Lee och Nan, 2004). I Sverige har popups sen sin storhetstid, som låg just kring 
2002-2003, sjunkit från att ha stått för cirka 50 procent av omsättning av alla Internetreklam till 
att bara representera cirka fem procent av omsättningen i dagens läge (Samuelsson, 2005). En 
sådan markant minskning måste ha några bakomliggande orsaker. 
 
Som nämndes ovan har den här typen av annonsering de senaste åren upplevt en del svårigheter 
då olika Internetbrowsers har börjat använda sig av popup-filter som blockerar popup-reklam. På 
nyare versioner av Internetbrowsers kommer dessa filter med automatiskt och Internetanvändaren 
måste göra ett aktivt val för att se annonser av den här typen eller ta bort filtret helt. 
Annonsörerna missar således många konsumenter som installerat den här typen filter, vilket gör 
att antalet exponeringar reduceras radikalt. När Microsoft 2004 lanserade Service Pack II till 
Windows XP, som bland annat innehöll just ett popup-filter, försvann cirka 35 procent av antalet 
visningar av popup-annonser i Europa. Nu är det även möjligt att gratis ladda ner den här typen 
av filter till alla typer av Internetbrowsers från många olika webbsidor. Men även innan popup-
filtren kom, upplevde marknaden en stark nedgång i antalet visningar (Samuelsson, 2005). Detta 
berodde på att sajter var ovilliga att sälja dem för att inte störa sina besökare. Sådana här filter 
kommer dock inte åt popunder-annonser, men ger ändå en klar indikation till marknadsförare och 
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annonsörer om att konsumenter inte uppskattar den här typen av påträngande reklam när de 
befinner sig på Internet. De väljer hellre själv vilka erbjudanden och produkter de är intresserade 
av och vill ha mer information om. 
 
Undersökningens syfte 
Jag ska i undersökningen fokusera på varför popups som ett verktyg i marknadsföring på Internet 
förlorat så stora delar av omsättningen under senare år och varför aversionen mot verktyget är så 
stort. En av orsakerna till nedgången av användningen popups är givetvis de ovannämnda filtren 
som kommit, men deras uppkomst är bara ett svar på vad marknaden har efterfrågat och vad 
användare vill ha. Men varför efterfrågar då marknaden den här typen av filter för att undvika 
annonser och reklam medan de accepterar andra typer av verktyg för annonsering? 
 
Inom området Internetreklam har det gjorts en hel del studier. De flesta har dock studerat andra 
fenomen än just popups och mer fokuserat på Internetreklam som ett samlat begrepp och 
användares attityder mot det samma. Just popups finns det inte i någon större utsträckning någon 
forskning på och den som finns behandlar mestadels hur verktyget fungerar i förhållande till 
andra och påverkar minnet och uppmärksamheten mot annonsen. Jag ser det därför som 
intressant att studera vilka orsaker som är grunden till nedgången och varför verktyget inte 
accepteras av användarna. Vilka lärdomar som kan dras av dessa inför framtida verktyg som 
kommer att användas vid Internetmarknadsföring ser jag också som intressant att söka svar på. 
 
Syftet med undersökningen är således att ta reda på varför användarnas aversion mot verktyget är 
så stor att det lett till en så kraftig nedgång i användningen av verktyget under de senaste åren. 
Vilka är de bakomliggande orsakerna till det och vilka misstag som eventuellt har begåtts för att 
framkalla denna aversion. Förhoppningen är att lärdomar ska kunna urskönjas från de misstag 
som gjorts i samband med marknadsföring via popups, som fått till följd den kraftiga och något 
plötsliga nedgången. Mina slutsatser kommer att grunda sig på den intervju jag utfört och den 
information jag fått från min respondent. Slutsatserna grundas även på den enkätundersökningen 
som utförts på Internetanvändare och de deltagandeobservationer som utförts på mogna 
respektive omogna Internetanvändare vid popup-interaktion. De kommer givetvis att ha sin grund 
i tidigare studier och relevanta teorier och modeller. Slutdiskussionen ska förhoppningsvis leda 
till att liknande misstag inte ska behöva göras igen, när nya verktyg kommer in på marknaden 
och underlätta för att de ska kunna vara effektiva marknadsföringsverktyg under en längre tid än 
vad popups fick uppleva. 

 
2. Bakomliggande teorier och undersökningar 

 

 
Även om Internet ansågs ha en god förmåga att skapa medvetenhet kring varumärken och 
positiva attityder mot detsamma i början av ”e-handelsepoken” (Briggs och Hollis, 1997) har 
marknadsföringen på Internet under senare tid fått utstå allt hårdare kritik. Det har bland annat 
sagts att reklam på Internet glöms bort allt för lätt, är ofokuserad, innehållslös och allmänt 
ineffektiv (Hwang och Kranhold, 2000, hämtat från Goldsmith och Lafferty, 2002). Med Internet 
som marknadsföringsmedium kommer ett otal utmaningar för marknadsförare, men även en hel 
del svårigheter. Hur marknadsföraren ska övervinna dessa och utnyttja dem till sin fördel har ett 
stort antal studier behandlat. Vilka resultat som dessa studier har kommit fram till finns det ingen 
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absolut enighet kring, men jag kommer nedan att presentera några resultat som jag finner 
relevanta för den här studien. En av de stora skillnaderna mellan traditionell marknadsföring och 
marknadsföring via Internet är möjligheten för konsumenter att interagera med leverantören, ta 
reda på mer information och även att köpa varor direkt för leverans (Schlosser, Shavitt och 
Kanfer, 1999). En annan väsentlig skillnad är att Internet är fritt för alla att lägga upp information 
och använda den. Detta medför att konkurrensen om uppmärksamheten är stor. Konkurrensen är 
inte bara stor mellan olika hemsidor, utan också mellan informationen som en hemsida 
distribuerar och konkurrensen intensifieras också allt mer. För att lyckas nå fram med sitt 
budskap i det informationsbrus som råder både på Internet och i allmänhet måste marknadsförare 
bli allt mer kreativa i sina lösningar. Det märks också tydligt i Internetmiljön där besökare 
fullständigt bombarderas av olika visuella effekter för att deras uppmärksamhet ska riktas mot en 
viss annons. Större annonser, starkare färger, animationer, röster och musik är alla verktyg som 
används för att vinna besökarens uppmärksamhet. (Diao och Sundar, 2004) 
 
Påträngande reklam 
Den främsta anledningen till att personer kritiserar och tycker illa om marknadsföring är när den 
upplevs som irriterande och störande, vilket även påverkar marknadsföringens effektivitet (Aaker 
och Bruzzone, 1985, hämtat från Edwards, Li & Lee, 2002). Studier har även indikerat att 
människor inte ställer sig kritiska till själva reklamen på samma sätt som till hur den framställs 
(Edwards, Li och Lee, 2002). Om en reklam upplevs störande bör det betraktas som till vilken 
grad reklamen går emot personens mål. När det ska definieras vad som upplevs störande för 
personen med annonser är det oftast inte själva reklamen i sig som är det utan istället sättet den 
framställs på och till vilken grad det strider mot hans eller hennes mål (Edwards, Li och Lee, 
2002). Det är därför viktigt att utveckla kunskaper kring vad som upplevs irriterande, störande 
och påträngande för att lättare kunna nå fram till sin målgrupp. Ducoffe (1996) har funnit att 
annonser som upplevs positiva är korrelerade med annonsens informationsvärde och 
underhållningsvärde. Både informations- och underhållningsvärdet i annonser har också visat sig 
viktigt i kommunikationen mellan marknadsförare och kund, vilket kan leda till att om 
annonserna innehåller någon eller båda av dessa viktiga komponenter att den upplevs som mindre 
påträngande och således även mindre negativ. Edwards, Li och Lee (2002) finner i deras studie 
tre viktiga variabler för att minska annonsers upplevda grad av störning; (1) rikta annonser mot 
Internetanvändare vars fokusering och koncentration inte är så hög, (2) öka relevansen av 
annonsen för mottagaren och (3) ge läsarna värde (information eller underhållning). 
 
Ett flertal studier har på senare tid bekräftat att popups upplevs irriterande och störande just på 
grund av dess avbrytande och påträngande karaktär och att de anses vara den mest irriterande 
formen av marknadsföring i nya medier (Edwards, Li & Lee, 2002; GartnerG2, 2002). Att 
befinna sig på Internet är en högt involverande aktivitet och paralleller kan dras till en annan högt 
involverande aktivitet, TV-tittande. Popup-reklams funktion är att överraska Internetanvändaren 
och få dem att för ett ögonblick sluta med det de just gjorde för att rikta sin uppmärksamhet på 
annonsen som dyker upp framför dem. Likt TV-reklam ska popup-reklam inte ge personen något 
annat alternativ än att titta på den reklam som kommer upp. Det har visat sig i studier av 
marknadsföringsmedium att TV upplevs som det mest negativa av alla på grund av dess 
avbrytande och störande karaktär. Vid marknadsföring via andra mindre involverande medium 
(till exempel radio och tidningar) upplevs inte reklam lika negativt just tack vare att den inte är 
lika avbrytande och störande för den aktivitet som personen för tillfället var sysselsatt med. 
(Shavitt, Vargas och Lowrey, 2004) 
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Orienting response, OR 
Popup/popunder-annonser kommer upp i eget fönster framför eller bakom det fönster som 
besökaren befinner sig i, och försöker på så sätt vinna fördelar i konkurrensen om 
Internetanvändarens uppmärksamhet. Den uppmärksamhet som popups försöker att på kalla 
brukar benämnas med orienting response (OR). Som synes är det ett engelskt uttryck där 
orienting syftar till att rikta in sig mot eller inrikta sig på något och response syftar till att någon 
form av respons eller reaktion sker och uttrycket kan fritt översättas till riktnings reaktion. Enligt 
Diao och Sundar (2004) upptäcktes den här typen av uppmärksamhet först av Pavlov. Enligt 
Pavlov handlar det om en reflex som utlöser en omedelbar respons i organismer som led i en 
förändring i deras omvärld. Pavlovs modell har sedan omarbetats och vidare tolkats i flera 
etapper. Moderna experimentella studier om uppmärksamhet i mediapsykologi betraktar OR som 
korttids uppmärksamhet väckt av en viss kategori stimulans, för vilka den resulterande reaktionen 
är sammansatt av både beteendemässiga och psykologiska reaktioner (Lang, 2000). De olika 
stimuli som kan orsaka OR kan sammanfattas i fyra olika kategorier; ovanliga, rörliga, 
meningsfulla eller överraskande moment. Ett antal psykologistudier stödjer teorin om att någon 
av dessa kategorier av stimulans i en persons synfält leder till ofrivillig uppmärksamhet från 
personens sida. Vilken kategori som orsakar OR beror på annonsens utformning, användarens 
vana av verktyget och dennes intresseområde och vad den anser är meningsfullt. (Diao och 
Sundar, 2004) 
 
För att få Internetanvändarna att uppmärksamma annonsen kommer popups upp, på ett 
överraskande och i vissa fall ovanligt sätt, i ett eget fönster framför eller bakom det fönster som 
användaren är aktiv i. Det överraskande momentet orsakar en förändring i användarens synfält, 
vilket får till följd att användarens uppmärksamhet omedvetet riktas mot det nya och oväntade 
fönstret. Det leder till att den här typen av annonser har större möjlighet att uppmärksammas än 
vad som är fallet med vanliga banners. För att annonsen budskap (varumärke, erbjudande eller 
dylikt) ska fastna i användarens minne räcker det emellertid inte med att användaren upptäcker en 
förändring i synfältet och för ett ögonblick riktar uppmärksamheten mot annonsen. Användaren 
måste även exponeras för annonsen under en viss tid för att kunna komma ihåg vad den innehöll. 
Enligt Rossiter och Percy (1998) krävs minst två sekunder av användarens uppmärksamhet för att 
kunna uppmärksamma budskapet av annonsen. 
 
Internetmognad 
Som nämnts ovan med popups fördel i konkurrensen om uppmärksamheten på nätet är just 
verktygets egenskap att vara oväntad och annorlunda. Men något som är viktigt att ta i beaktning 
när företag annonserar på nätet och använder Internet som en del i sin marknadskommunikation, 
är användarnas Internetmognad. Det är inte troligt att en mogen Internetanvändare kommer att 
uppleva popups på samma sätt som en omogen användare som blir utsatt för verktyget första 
gången. Internetanvändare i Sverige har hög mognad och tenderar på grund av det att vara mer 
passiva på nätet. Ju vanare personer blir att befinna sig på nätet, desto svårare blir det att nå fram 
till dem med olika erbjudanden och annonser (Dahlén, 2002). Det beror på en rad olika faktorer. 
Ett fenomen som har upptäckts i samband med att Internetmognaden ökar är att besöken på 
webben blir allt fler, men även allt kortare (Dahlén, 2002). Det tyder på att en mognare 
Internetanvändare vet vad den letar efter och vilken information den vill ha ut av webbsidan hon 
eller han befinner sig på. Antalet sajter som en person besöker reduceras också i takt med att 
användaren mognar, men när någon ny sajt väl besöks vet personen oftast vad den är ute efter och 
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är därför fokuserad (Dahlén, 2002). Med kortare, mer målinriktade och fokuserade besök på 
Internet sjunker personers mottaglighet, minne och igenkänning av annonser och varumärken 
(Danaher & Mullarkey, 2003). Mognare Internetanvändare liknar även mer och mer TV-tittare i 
sitt sätt att bete sig. Ju mer tid och större vana de har av Internet, desto mindre vill de interagera 
och medverka i undersökningar och dylikt som de själva inte valt (Dahlén, 2002). Den mogne 
användarens skepsis mot förändring och negativa inställning till avbrytande och störande moment 
i kombination med begränsad sajtanvändning och mer fokuserade besök på webben leder till att 
effektiviteten av att använda Internet som marknadsföringsmedium går ner i takt med att 
populationen får högre mognad. 
 
Automaticitet 
En mognare Internetanvändare har lättare att navigera fram i mer informationsintensiva sajter och 
upplever inte i samma utsträckning som mindre mogna användare att en sajt känns plottrig eller 
rörig (Dahlén, 2002). Detta beror på att de i mångt och mycket automatiserat sitt 
Internetanvändande och sin informationssökning och vet var de ska titta efter relevant 
information. Nya användare, till skillnad från de föregående, har större upptäckarlusta, är 
uppmärksammare, mer aktiva och är därför mer mottagliga för olika annonser och erbjudanden 
(Dahlén, 2002). Det innebär att en ny och nyfiken Internetanvändare inte borde uppleva popups 
störande i samma utsträckning som en mogen. Anledningen till det är att människan är till sin 
natur i mångt och mycket ett vanedjur. Vi gör många gånger som vi alltid har gjort och har svårt 
för att bryta mönster när väl något är invant, vilket gäller både små och stora saker. Vi har vår 
vanliga rutin på morgonen, köper samma tvättmedel som vi brukar, går på samma restauranger 
som vi är vana och reser till samma ställen (Mallorca till exempel). Nya användare har inte något 
invant mönster att följa och ser det mesta som nytt och spännande. Men de mognar dock snabbt 
och har redan efter cirka sex månader automatiserat sitt Internetanvändande. Det beror på att 
människan inte bara är ett vanedjur, utan också till naturen lat, vilket gör att vi ofta slår på 
autopiloten och låter våra instinkter styra vårat beteende (Dahlén, 2002). Att använda den 
rationella delen av hjärnan i alla beslut som vi fattar i dagens informationssamhälle skulle inte 
vara möjligt med den ständigt översköljande våg av information som försöker få vår 
uppmärksamhet. För att spara energi och tid använder vi istället vår instinktiva del och låter de 
limbiska signalerna få styra över många av våra val och beslut (Dahlén, 2002). Fenomenet 
automaticitet uppstår när vi människor gör något flera gånger och får en vana i det vi gör. Vi 
automatiserar vårt beteende utan att vi själva reflekterar över det för att spara tid och energi i vår 
vardag (Dahlén, 2002). Automatiseringen sker inte bara i form av vilka varor vi köper eller vilka 
restauranger vi går till, utan spelar även in på vår informationshämtning. Vi lär oss att titta efter 
relevant information och bortse från sådan information som vi inte har glädje av. Det innebär att 
mycket av den reklam som finns går oss obemärkt förbi. Detta sker på grund av att vi inte lärt oss 
att iaktta och reflektera över vissa saker, utan fokuserar på andra saker som vi finner mer relevant 
och tittar där vi förväntar oss högst pay-off. Vid ett besök på en webbsida lär sig användaren att 
reklamen oftast ligger i överkant och på höger sida av webbsidans huvudsakliga innehåll 
(Dahlén, 2002). Det leder till att en mogen Internetanvändare riktar sin uppmärksamhet där det 
finns mest relevans, nämligen i mitten och snett neråt vänster på webbplatsen (om då inte 
användaren är ute efter att titta efter annonser, vilket då självfallet leder till det omvända) och 
lägger då inte märke till eller reflekterar över den marknadsföring som sker på hemsidan. 
 
Popup-annonser försöker kringgå mogna användarens autonoma sätt att titta på webbsidor genom 
att dyka upp framför den text användaren läser eller som en blinkande indikation längst ner på 
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skärmen att ett nytt fönster dykt upp bakom det användaren för närvarande befinner sig i. På så 
sätt försöker annonsen väcka ett intresse hos användaren tack vare att den dyker upp när som 
helst, men också var som helst. Det blir på så sätt svårt för användaren att bortse från annonsen 
och att ignorera den blir i det närmaste omöjligt då den många gånger täcker den information som 
användaren för tillfället vill ta till sig. Människans förmåga att automatisera sitt beteende gör 
dock att mogna Internetanvändare snabbt lär sig att koppla bort information som den inte 
upplever är relevant och bara fokusera på det som intresserar dem (Dahlén, 2002). Detsamma 
sker även vid exponering av popups, efter en tids användande och upprepade exponeringar av 
popups lär sig människan huruvida de är intressanta eller ej och således om de är värda att lägga 
ned uppmärksamhet och energi på eller om fönstret bara bör stängas ned. 
 
Flow 
Människans förmåga att automatisera sitt beteende i takt med en allt högre mognad gör att 
irrelevanta objekt och information lättare kopplas bort. Känslan av att vistelsen på webben flyter 
lättare blir påtaglig och ett tillstånd av flow kan uppstå. Att uppleva flow är enligt 
Csikszentmihalyis (1975, hämtat ur Rettie, 2001) definition den helhetskänsla personer upplever 
när de gör något med total inlevelse och de upplever kontroll över det som sker men förlorar 
kontrollen över tiden och det egna jaget (egen översättning). Det har visat sig att flow kan 
upplevas på Internet och det uppkommer lättare om personen har ett speciellt mål med sin 
Internetvistelse, är koncentrerad och kan koppla bort information och intryck som inte är 
relevanta för användaren (Rettie, 2001). En mogen användare som automatiserat sitt beteende på 
webben har alltså lättare att uppleva flow mycket tack vare att de upplever en känsla av att kunna 
styra sin vistelse själv och sållar omedvetet bort information och objekt som inte är intressanta. 
Det som lättast avbryter personer som befinner sig i ett tillstånd av flow på webben, är långa 
nedladdningstider och avbrytande reklam (Rettie, 2001). Men ju mer fokuserad och 
automatiserad vistelsen är på webben, desto mindre mottaglig är användaren för just reklam. 
Både minne och igenkänning av annonser och varumärken som presenterats på en hemsida är 
sämre vid koncentrerade och målinriktade Internetbesök än om personen inte har något specifikt 
mål med sin vistelse på Internet (Danaher & Mullarkey, 2003). 
 
Reklams påverkan på hemsidor 
Flertalet studier på området har visat på att personer med mindre koncentrerade Internetbesök är 
mer mottagliga för reklam och inte upplever den som lika påträngande och störande. Det visar att 
reklam bör fokuseras när användaren är mindre involverad och fokuserad (Danaher & Mullarkey, 
2003; Edwards, Li & Lee, 2002). Marknadsföring på sidor som är mindre involverande kan då 
också antas vara fördelaktigare att fokusera mer på ur marknadsföringssynpunkt. Enligt en studie 
gjord av Ko, Cho och Roberts (2005) styrs besök på Internet av fyra olika motivationsfaktorer; 
information, bekvämlighet, social interaktion och underhållning. Beroende på vilken 
motivationsfaktor personen har som grund när de går in på en hemsida påverkar det graden av 
mottaglighet för reklam och beroende på till vilken grad Internetanvändaren har fått den 
tillfredställd är avgörande för hur länge personen stannar. Graden av tillfredställelse är sedan 
avgörande för med vilken attityd personen slutligen lämnar hemsidan. I förlängningen påverkar 
attityden till webbsidan också attityden till de varumärken och de annonser personen har varit 
inne och tittat på samt graden av köplust (Bruner och Kumar, 2000; Goldsmith och Lafferty, 
2002; Ko, Cho och Roberts 2005). Huruvida det omvända råder, det vill säga om de varumärken 
som marknadsförs och typen av annonser som finns på hemsidan påverkar attityden och 
inställningen till hemsidan i någon riktning, finns det idag inga studier på. Det är dock enligt min 
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mening en inte alltför vågad slutsats att dra. Att så skulle vara fallet indikerar även 
undersökningen som presenteras senare i denna artikel. Det har visat sig i studier av hur personer 
lyssnar på radio, att lyssnaren ofta byter kanal när det uppkommer reklam och att personer ter sig 
till de kanaler som har mindre reklam (Edwards, Li & Lee, 2002). Detta visar att störande reklam 
helst undviks om så är möjligt, vilket kan överföras på hemsidor och dess besökare. Hemsidor 
med mycket och störande reklam kan förlora besökare om de har för mycket annonser som inte 
ger något värde för besökaren. 

 
3. Metod 

 

 
För att få svar på min frågeställning var intentionen att göra en enkätundersökning bland 
Internetanvändare, gör deltagandeobservationer av användare som kom i kontakt med popups och 
se hur de reagerade samt att intervjua representanter från både portaler och annonsörer. På så sätt 
skulle de tre perspektiven täckas in; läsare, säljare och annonsör. Vid valet av intervjupersoner 
visade det dock sig att det var svårt att få representanter att ställa upp på en intervju eller att få 
dem att ge information om hur just deras portal arbetade med popups eller hur statistiken för 
detsamma såg ut och hur den ändrat sig över tid. 
 
Intervjun 
Den intervju som jag höll, hade jag med Ad Pepper Media AB:s Sverigechef Peter Samuelsson. 
Vid intervjun hade jag en intervjumall som jag även hade mejlat honom i förväg, för att han 
skulle veta vad det var för information jag vill ha. Fördelen med att använda en intervjumall är att 
men ej behöver följa den slaviskt utan kan skapa följdfrågor som är relevanta för arbetet under 
intervjuns gång. På det sättet fick jag lättare en överblick om vad som var intressant för arbetet 
och vilken information som han kunde bidra med. Tack vare att företaget jobbar med både 
annonssidan och portalerna som säljer annonserna, men inte för någon av sidorna, kunde han ge 
information om vad de olika parterna har för utgångspunkter men är för den skull inte vara 
partiska i sin information åt något håll. Jag fick även en helhetsbild av hur resonemanget går 
kring Internetannonsering och vilka diskussioner som är i ropet idag. 
 
Enkätundersökningen 
Enkätens utformning 

Den enkät som delades ut till 82 studenter vid ett seminarietillfälle inleddes med några korta 
rader om vad enkät hade för syfte och vad den skulle användas till. 
 

 

Jag skriver för närvarande min magisteruppsats här på Företagsekonomiska Institutionen. Jag skriver inom området 

marknadsföring och marknadsföring i nya medier. Jag undrar om du skulle vilja avsätta ett par minuter för att svara 

på några enkla frågor om ditt Internetanvändande och din inställning till reklam i allmänhet och marknadsföring på 

Internet. Formuläret tar bara några minuter att fylla i och skulle vara till stor hjälp för min uppsats. 
 

 

Sedan följde ett antal flervalsfrågor som berörde respondenternas Internetvanor, hur ofta och 
mycket de använde Internet och i vilka syften de använde det. Frågorna övergick sedan till att 
behandla respondenternas inställning till marknadsföring, både allmänt, via Internet och 
popup/popunder-reklam. Enkät avslutades med en öppen fråga där det gavs tillfälle för 



Företagsekonomiska institutionen  Författare: Karl Gyll 
Stockholms universitet      Handledare & examinator:  
HT 2005   Thomas Bay    

 11

respondenterna att ge sina egna synpunkter på popup/popdown-reklam, såväl positiva som 
negativa. 
 
Urvalet 

Till grund för den här artikeln ligger en enkätundersökning där 82 studenter vid Stockholms 
universitet fick svara på frågor angående sina Internetvanor, inställning till reklam i vanliga 
medier och på Internet samt vad de ansåg om popup/popunder-reklam på Internet. Alla studenter 
studerade på kandidat- eller magisternivå vid Företagsekonomiska Institutionen, men läste på 
olika inriktningar. Av de som deltog i enkätundersökningen var 44 personer kvinnor och 38 män 
och åldern på deltagarna låg mellan 21 och 52 år där merparten var mellan 22 och 26 år gamla. 
Alla av respondenterna vid enkätundersökningen hade mycket stor Internet vana och kan 
betraktas som mycket mogna Internetanvändare. I snitt befann sig respondenterna cirka två 
timmar om dagen sex dagar i veckan på Internet. Ferber (1977, hämtat från Danaher och 
Mullarkey, 2003) anser att det inte är lämpligt att genomför en undersökning gällande 
marknadsföring på ett urval av studenter då det inte till fullo ger en bra bild av hela populationen. 
Det finns dock vissa situationer där det kan vara fördelaktigt att använda sig av studenter vid en 
undersökning. Vad gäller studier av vanor och beteenden på Internet, kan det till exempel vara en 
fördel att använda studenter. Internet har i och för sig kommit hem till gemene man. Bredband 
eller åtminstone modem och en dator finns nu i de flesta hem, men det är fortfarande ett nytt 
medium och används främst av unga. De som studerar på högskolor eller universitet är oftast 
unga. Studierna förutsätter att mycket information hämtas på nätet och undervisningen använder 
delar av Internets funktioner integrerat i undervisningen. Det får till följd att studenterna måste 
bekanta sig med Internet som medium vare sig de vill eller inte. Det gör att studenter ofta har en 
bredare kunskap och mer erfarenhet av Internet än ett genomsnitt av populationen och de kan 
således bidra med relevantare information om Internet som marknadsföringsmedium. Resultatet 
kan då även vara gällande för den bredare populationen i framtiden. Flera vetenskapliga 
undersökningar har även de använt studenter i sina studier av Internet och personers vanor där, 
Danaher och Mullarkey (2003); Goldsmith och Laffety (2002); Ko, Cho och Roberts (2005); och 
Diao och Sundar (2004). 
 
Deltagandeobservation 
För att komplettera enkätundersökningen utfördes deltagandeobservationer på fyra personer, två 
kvinnor och två män. Två av dem hade stora vana av Internet och kan betraktas som mycket 
mogna användare medan de två andra hade väldigt liten vana av att befinna sig på Internet och 
kan således betraktas som mycket omogna användare. De två mogna användarna var 27 (kvinna) 
respektive 28 år (man) och de omogna användarna var 54 (kvinna) respektive 56 (man) år gamla. 
Vid undersökningen fick de instruktioner från ett förskrivet papper vilka hemsidor de skulle 
besöka och vilka länkar de skulle gå in på för att popup-interaktion skulle uppstå. De var dock ej 
medvetna om vad undersökningen handlade om utan var bara uppmanade att agera som de 
brukade göra när de besökte Internet. De hemsidor och webbplatser som de besökte använde sig 
av popups som ett annonsverktyg och något filter för att ta bort dem fanns givetvis inte. Under 
undersökningen fick de ingen muntlig rådgivning och eventuella frågor eller kommentar 
besvarades inte utan noterades endast av observatören. Efter observationen fick respondenterna 
ett antal frågor angående deras uppfattning av de annonser som uppkommit. 
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4. Nedgångens bakomliggande orsaker 
 

 
Popups har som beskrivits ovan haft en svår tid de senaste två åren. När Microsoft introducerade 
popup-filter till Windows XP 2004 sjönk antalet visningar markant. Men även innan popup-filtret 
lanserades på marknaden märktes en nedgång i antalet visningar. Från att ha stått för cirka 50 
procent av omsättning när verktyget var som populärast, kring år 2003, till att idag bara stå för 
cirka fem procent av omsättning av Internetannonsering och Internetreklam (Samuelsson, 2005). 
Konsumenternas röster om vad de vill ta del av och inte, har blivit allt starkare och de flesta sajter 
lyssnar allt mer på sina besökares kritik för att kunna behålla ett högt besökarantal på sina sidor. 
När konkurrensen blir allt hårdare om användarna måste de flesta sajter tillgodose sina besökares 
behov i allt högre grad med relevant information och inte ta med alltför mycket störande och 
irriterande reklam på sajten. Popups är något som generellt sett inte uppskattas av 
Internetanvändarna och sajter har därför fått lov att lyssna på dem för att inte förlora besökare till 
konkurrenter. Att Internetanvändare inte uppskattar popups understryks om man gör en sökning 
på till exempel Google.com och skriver ”pop-up ads”. Över 20 miljoner träffar kommer upp och 
de 15 första sidorna (jag tittade inte längre än så, men antar att de fortsätter i samma anda) 
handlar i princip bara om hur användare kan värja sig från dem och undvika att få upp dem på 
skärmen. ”Stop intrusive pop-up ads”, ”Kill pop-ups, free download”, ”Die, pop-up, die!” och 
”Hate pop-up ads? Here is how to burst their bubbles” är bara ett fåtal exempel på rubriker som 
kommer upp vid en sökning. Det är alltså relativt tydligt att den bakomliggande orsaken till 
popups nedgång främst beror på Internetanvändares aversion mot verktyget. De flesta sajter har 
således blivit mer restriktiva med att använda den typen av annonser på sina hemsidor. Enligt 
Peter Samuelsson är annonsmarknaden på Internet till stor del annonsköparnas marknad och de 
bestämmer i regel hur annonsen ska se ut, vilket format den ska ha, var den ska ligga och vilken 
typ av annons det ska vara (vilket annonsverktyg som ska användas till den). Vad det gäller 
popups är det dock sajterna som bestämmer om och i sådana fall hur många och i vilken 
omfattning de ska finnas på sidan. En annan indikation på att hemsidor och portaler inte är villiga 
att ta med popup-annonser i någon större utsträckning, är att priserna för dem har stigit väsentligt 
den senaste tiden (Samuelsson, 2005). Vissa sajter har av princip helt valt att inte använda 
popups, medan för andra sajter är det oftast en avvägning mellan hur mycket pengar de får in för 
annonsen kontra hur mycket de vill störa och irritera sina användare. Trots att det kan finnas stora 
pengar att hämta inom det här området väljer alltså många sajter att inte alls använda popups som 
verktyg när de säljer annonser. Det indikerar att Internetanvändarnas makt är relativt stor och 
betydelsefull. 
 
Den intressanta frågan att undersöka blir då inte varför det skett en nedgången av 
annonsverktyget, utan vad det är som då får användarna att vända sig så emot just den här typen 
av annonser, som i förlängningen lett till verktygets nedgång. Varför reflekterar inte användare 
över andra annonsverktyg i samma mån och reagerar på liknande sätt? Banners med hyperlänkar, 
animerade annonser, kampanj hemsidor och produktplacering/sponsring av hemsidor och i spel 
väcker inte alls samma debatt och motstånd även om de har funnits minst lika länge och många 
fall längre på annonsmarknaden än vad popups har. Är det möjligt att de går samma väg till 
mötes bara att det tar längre tid för Internetanvändare att vända sig emot dem? Jag tror inte att så 
är fallet. De flesta som befinner sig på webben har förståelse för att sidorna de besöker måste 
finansieras på ett eller annat sätt. Att till exempel läsa tidningen på Internet är i regel gratis och 
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innehåller ofta i stort sett samma information och artiklar som de tryckta tidningar som kan köpas 
som lösnummer eller prenumeration. Att portalen måste få in pengar någonstans är de flesta 
medvetna om och accepterar. Anledningen till att motståndet och aversionen mot popups är stort 
och att följden har blivit att de har minskat så betänkligt som annonsverktyg de senaste åren 
måste ligga i verktygets natur och inte i att det handlar om reklam. 
 
Påträngande reklam 
Som nämnts ovan upplevs själva reklambudskapet ofta inte lika störande och påträngande som 
sättet reklam framställs på. De negativa åsikter som ofta kommer upp i samband med reklam 
berör mer hur mycket det stör den aktivitet som personen för närvarande är aktiv med och till 
vilken grad de inte överensstämmer med personens mål. Popups tillhör en starkt kritiserad typ av 
annonser just på grund av dess störande och påträngande karaktär. För att minska irritationen och 
störningsmomentet hos annonser nämner Edwards, Lee och Li tre viktiga komponenter som 
annonsören bör tänka på. För det första gäller det att rikta annonser mot dem som inte är djupt 
koncentrerade och fokuserad på något annat. Popups uppkommer oftast när användare går från ett 
fönster till ett annat eller klickar sig vidare via en hyperlänk. Det gör att användaren vid de 
tillfällena sällan hunnit bli mycket fokuserade på någon viss information eller djupt 
koncentrerade på någon aktivitet vilket talar till popups fördel. Ofta dröjer det dock några 
sekunder innan annonsfönstret kommer fram, vilket gör att besökaren kan hinna börja läsa 
information eller titta efter vad den är ute efter. I de fall det hände att användaren hann börja läsa 
innan annonsen kom upp, vid den deltagandeobservationen, blev alla fyra störda av annonsen. De 
två mogna användarna blev irriterade och stängde genast ned annonsen, medan de två omogna 
mer blev konfunderade över varför det kom upp ett nytt fönster med något som inte hörde till 
artikeln. När de upptäckte att de rörde sig om reklam, stängde dock båda ned annonsen utan att 
någon större uppmärksamhet lades på den. I enkäten hade alla respondenter, som hade skrivit 
något på enkätens sista öppna fråga (ca 82 procent av respondenterna), något negativt att säga om 
annonsformen. Av dem uttryckte 80 procent att verktyget störde dem i det de för tillfället vara 
sysselsatta med, vilket medförde att det de hade för avsikt att uträtta på webben tog längre tid. 
Andra synpunkter var att det fick datorer att fastna eller haka upp sig och att uppladdningstiden 
upplevdes irriterande för deras egentliga syfte med besöket på webben.  
 
Det andra som Edwards, Lee och Li tog upp var att relevansen av annonsen för läsaren var viktig. 
Enligt enkäten ansåg ingen av respondenterna att de produkter eller erbjudanden som erbjöds via 
popup-annonser vara intressanta, knappt tre procent av de tillfrågade var neutrala och de 
resterande var negativt inställda till dem. Många påpekade också att de produkter som erbjöds 
kändes onödiga och irrelevanta. Ett flertal av respondenterna upplevde att produkterna var av 
sådant slag att de inte kan konkurrera på den vanliga marknaden och att företagen som 
annonserade kändes som oseriösa. Vid den deltagandeobservationen var det bara de omogna 
användarna som gav någon spontan kommentar om annonsernas innehåll, de mogna stängde bara 
ned annonsen utan att reflektera över innehållet. De kommentarer som de två omogna användarna 
gav var; ”Vad är det här för skit?”, ”Är det någon som köper sånt här?” och andra liknande 
kommentarer. På direkta frågor, efter att observationens slutförande, om annonsernas innehåll 
beträffande produkter och erbjudanden tyckte de omogna att det inte var några produkter som 
intresserade dem. De mogna användarna hade inte reflekterat över annonsernas innehåll, men 
sade sig veta ”sen tidigare annonser” att det inte var produkter som intresserade dem. Popups har 
således helt misslyckat med att skapa relevans för mottagaren av de produkter som erbjuds. Detta 
får till följd att annonsverktyget känns mer störande och påträngande än om anpassningen till 
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mottagaren hade varit större. Riktade annonser med mer målanpassade erbjudanden gör att 
mottagaren känner mer relevans och har större förståelse för att annonsen dyker upp, vilket i 
förlängningen leder till större acceptans för annonsen som sådan. Den typen av mer riktad 
annonsering är något som är på frammarsch inom branschen, behavioral targeting eller behavioral 
marketing (Samuelsson, 2005). Det går i stora drag ut på att rikta annonser och erbjudanden efter 
den profil som besökaren har för att på så sätt försöka att undvika ödsla besökarens tid och 
tålamod på onödiga och irrelevanta produkter och erbjudanden. 
 
Det sista som de tre nämner och som även Ducoffe ansåg som viktigt för att undvika irritation vid 
skapandet av en annons är att ge läsaren värde, antingen genom information som kan vara till 
nytta eller genom underhållning. Enkätens sista öppna fråga och observationen av popup-
interaktion visar dock att popups misslyckats även här. Som nämnts ovan bestod mycket av den 
kritik respondenterna riktade mot popups av att företag och produkter kändes oseriösa. Övriga 
kommentarer handlade bland annat om att annonserna är tråkiga och inte väcker något intresse. 
Många var också skeptiska då annonserna ofta har någon asterisk, som innebär till exempel 
uppsägningstid eller frakttillägg, vilket gör det svårt att se vad erbjudandet innebär och leder till 
att informationen känns bristfällig. När respondenterna vid observationen svarade på direkta 
frågor om annonsernas värdeskapande för dem ansåg ingen av dem att de innehöll något 
underhållande eller fängslande. De kände också en viss skepsis mot annonserna, att de innehöll 
något dolt krav som ovan nämnda frakttillägg eller uppsägningstid. 
 
Popups och OR. 
Att popup-annonser orsakar OR har studier på den typen av uppmärksamhet visat (Diao och 
Sundar, 2004). Användare riktar omedvetet sin uppmärksamhet mot nya och oväntade föremål 
som kommer upp på skärmen, men uppmärksamheten framkallas just av vissa typer av stimuli. 
När så inte är fallet, det vill säga att annonsen inte kan kategoriseras i någon av de fyra olika 
kategorierna av stimulans, förlorar popups mycket av sitt värde. När de inte längre kan betraktas 
som meningsfulla, överraskande eller ovanliga moment riktar inte användaren sin 
uppmärksamhet mot dem i samma utsträckning.  
 
På sajter idag finns det många annonser med rörelse i och kring, vilka alla vill ha uppmärksamhet 
från användaren, både som banners och popups. Den allt hårdare konkurrensen om 
uppmärksamheten på hemsidan har gjort att annonser gör allt för att synas, vilket får till följd att 
fler och fler annonser använder starkare färger, animationer, större yta och ibland även ljud för att 
locka användaren att uppmärksamma just den annonsen. Popups rörliga funktion att komma upp 
framför (eller bakom) det fönster besökaren är aktiv i förlorar mycket av sitt försprång mot övriga 
annonsverktyg när de flesta andra annonser på sajten också är rörliga och innehåller animationer 
eller dylikt. Att inte upptäcka annonsen alls är givetvis i det närmaste omöjligt när den kommer 
upp precis framför det besökaren är fokuserade på, vilket även enkätundersökningen visade på då 
hela 97 procent sade sig få upp popups ofta eller relativt ofta (övriga använde popup-filter). Om 
det enbart rör sig om OR tillföljd av rörelse på skärmen eller om det även beror på det faktum att 
det kommer upp där uppmärksamheten riktad är svårt att svara exakt på. Det senare alternativet 
är dock svårt att bortse från. Värt att notera från observationen var att de omogna användarna inte 
lade märke till när en popunder-annons kommit upp (det vill säga när ett nytt fönster uppkommit 
bakom det de själva var aktiva i). De märkte först efter att de stängt ned det fönster de var aktiva i 
att det uppkommit nya bakom. Den blinkande indikationen i nederkant på skärmen upptäcktes 
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endast av de mogna användarna, de stängde dock ned fönstren direkt utan att titta på innehållet i 
dem. 
 
Den andra kategorin av stimulans som orsakar OR är meningsfulla. Som nämndes ansåg vid 
enkätundersökningen hela 97 procent av de tillfrågade att de produkter och erbjudanden som 
erbjöds via popups var helt ointressanta eller ointressanta för dem och ingen ansåg produkterna 
vara intressanta. Kommentaren ”Är det någon som köper sånt här?” från en av respondenterna 
vid observationen är talande för vad de ansåg om meningsfullheten i annonserna.  
 
Att alla som inte använde sig av popup-filter angav att de fick upp popups väldigt ofta eller ofta 
indikerar även att verktyget inte kan ses som något ovanligt. Istället för en överraskande och 
ovanlig form av annonsering på nätet, ses den mer som ett väntat och ordinärt inslag bland 
annonseringsverktygen. De fyra kategorier av stimulans som orsakar OR tycks spela ut sin roll ju 
mer verktyget används. Men popups förmåga att orsaka OR är inte allt som krävs. Att användaren 
även registrerar annonsen och inte bara stänger ner den och betraktar den som nonsens är av 
största vikt. Många av respondenterna i enkätundersökning angav att de stängde ner fönstret med 
annonsen med en gång utan att reflektera alls över innehållet. De två sekunder som krävs för att 
uppmärksam annonsens innehåll understigs då kraftigt. Det som kunde noteras vid observationen 
av popup-interaktion var att de mogna användarna stängde ner fönstret direkt utan att 
kommentera dem. De omogna hann dock inte stänga ned fönstren lika snabbt och hade då 
möjlighet att läsa annonserna utförligare. Efter ett par popups märktes dock en stor skillnad, 
intresset över vad det är som kommit upp övergick i irritation och annonsen togs bort så fort som 
möjligt. Efter observation fick respondenterna svara på vilka annonser de hade sett under tiden de 
befunnit sig på Internet. De omogna användarna kunde säga vad de två respektive tre första 
annonserna gällde för typ av varor, annonserna efter det kom de inte alls ihåg vad det rörde sig 
om för produkter. De mogna användarna kunde inte komma ihåg någon enda annons vilket tyder 
på att de aldrig exponeras tillräckligt länge utan hann stänga ned fönstret innan annonsbudskapet 
hann registreras. 
 
Popups och Internetmognad 
Sverige har ett väl utbyggt bredbandsnät och har under en relativt lång tid haft en god tillgång till 
Internet vilket har lett till att Internetmognaden i landet är hög. Enkätundersökningen visar här 
inget undantag där alla respondenter visade sig vara väl förtrogna med mediet och använde i snitt 
Internet minst två timmar om dagen sex dagar i veckan. Att användningen var så pass hög bland 
respondenterna beror troligtvis till största delen på att samtliga studerade vid universitet, vilket 
kan leda till att mer tid spenderas på Internet än om personen i fråga skulle vara arbetande. 
Andelen högutbildade i Sverige ökar dock hela tiden och resultatet får ses som en tydlig 
indikation på att Internetmognaden i Sverige är hög och att den svenska Internetpopulationen 
fortsatt kommer att mogna. Signifikativt för en mogen användare är, som nämnts ovan, att de gör 
fler, kortare och mer fokuserade besök på webben. De blir även allt passivare och har svårare för 
att acceptera avbrytande och störande moment i sin vistelse på nätet. På grund av den relativt 
höga mognad som svenska Internetanvändare har, blir det allt svårare för marknadsförare att få 
respons och dra uppmärksamhet till sina annonser. Oviljan att delta och interagera i olika forum, 
tävlingar och marknadsföringskampanjer blir allt större med högre mognad och det påverkar i 
längden även effektiviteten hos annonser. Den största nackdelen för popups med en mogen 
Internetpopulation är dock oviljan till förändring och den upplevda störningsgraden hos 
användarna. Med kortare och mer fokuserade besök på Internet upplevs avbrott och oönskade 
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meddelanden allt mer irriterande och följden av det blir att annonserna inte blir lästa och irritation 
mot annonsverktyget blir allt större. Graden av mognad påverkar även ovannämnda OR och de 
kategorier av stimulans som spelar på det överraskande och ovanliga. Bara knappt fyra procent av 
de respondenterna vid enkätundersökningen läser popup-annonserna ibland medan resterande 94 
procent läser dem aldrig eller nästa aldrig. När popups förlorar sin överraskande fördel om 
uppmärksamheten och användaren sitter beredd att klicka bort fönstret direkt när det kommer 
upp, fyller verktyget ingen större funktion längre. I Sverige, som har en relativt mogen 
Internetpopulation, är det ett väldigt vanligt beteende vid uppkomsten av popups på skärmen 
indikerar enkätundersökningens öppna fråga. Även observationen visade att de mogna 
användarna var beredda på att stänga ned popups så fort de uppkom på skärmen, ibland innan 
hela annonsen laddats upp. De omogna, som inte upplevt den typen av verktyg så ofta, var till en 
början fundersamma över vad som kommit upp och varför det kommit upp ett nytt fönster. Men 
som nämnts ansåg de relativt snabbt att det inte var något som intresserade dem och stängde 
därför ner fönstren så snart de uppkom. Det tog även längre tid för de omogna att hitta vilka, 
enligt instruktionerna angivna, länkar de skulle gå in på när de inte visste exakt var de skulle leta 
efter dem. Detta medförde att de mogna mer fokuserat riktade sin uppmärksamhet på webbsidans 
länkar och information (neråt vänster på skärmen), medan de omogna mer tittade på hela fönstret 
och därför även lade märke till banners och externa annonslänkar i större utsträckning än de 
förstnämnda. 
 
Popups och automaticitet 
Människans förmåga att automatisera sitt beteende för att spara tid och energi förkommer även i 
hög grad på webben. Automaticiteten på Internet är starkt korrelerad med användarens 
Internetmognad. Ju längre erfarenhet någon har av Internet desto mer av personens beteende och 
val på webben är automatiserat. Som nämnts ovan medgav nästan samtliga respondenter att de 
fick upp popups på skärmen väldigt ofta eller ofta när de vistades på webben. Nästan lika många, 
endast någon procent färre, uppgav att de aldrig eller nästan aldrig läste annonsernas innehåll 
eller ens tittade på vilken typ av produkt annonsen innehöll. De allra flesta uppgav att de stängde 
ner fönstret utan att reflektera eller titta på innehållet alls. Inte ens en av tio läste annonsen ibland 
och ingen av respondenterna uppgav att de läste eller tittade på annonsen i de flesta fall de dök 
upp. Det tyder på att användarnas beteende vid popups blivit automatiserat i hög grad. När 
användaren bara stänger ner fönstret utan att vidare reflektera över vad annonsen innehöll 
upplever personen att han eller hon får högre pay-off för sin energi och tid än att titta på 
annonsen och reflektera över dess innehåll. Tidigare erfarenheter av liknande annonser har gjort 
att användaren förmodar att innehållet inte är något relevant för henne eller honom. Personen 
stänger därför ner fönstret direkt och får en irritationskänsla för att, enligt dem, ovidkommande 
och ointressanta meddelanden kommer upp som personen inte själv har bett om. Observationen 
av de omogna användarna stärker även det, då de relativt snabbt automatiserade sitt beteende vid 
popup-interaktion och stängde ner fönstret efter att endast titta närmare på några få annonser och 
ansett att annonserna var ointressanta för dem. Efter några popups växte även irritationen hos 
dem för att meddelanden som ”jag ej har bett om” (omogen användare, man, 56 år) uppkom och 
störde deras vistelse. Informationssökningen automatiserats väldigt snabbt hos Internetanvändare 
och har gjort det till den grad att de flesta användare efter en stunds vistelse på webben inte ens 
tittar på meddelanden som kommer upp mitt framför dem på skärmen. De agerar istället på 
instinkt och vana från tidigare liknande annonser och anser att de inte innehåller någon relevant 
information varpå de stänger ned fönstret direkt. 
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Popups och flow 
Anledningen till att många som söker sig ut på Internet och sedan stannar där en längre tid är att 
de kan uppleva flow. Flow som tillstånd är i de flesta fall något eftersträvansvärt då användaren 
känner kontroll över vad den gör, jämvikt mellan utmaning och förmåga samt att de glömmer tid 
och rum. För de som är ägare till sajter och portaler är det positivt om möjligheten för besökaren 
att uppleva detta tillstånd finns. Besökare som upplever flow stannar gärna längre på en hemsida 
och återkommer även dit lättare. Problematiken med flow och hemsidor blir dock när 
marknadsföringen kommer in i bilden. Begreppen flow och marknadsföring på Internet är inte 
direkt förenliga med varandra, utan utgör något av en paradox. Att en hemsida lätt skapar flow 
för användarna är positivt, både för användarna men även för hemsidan. Många besökare på en 
hemsida anses positivt ur marknadsföringssynpunkt. Ju fler besökare och ju fler som kan se 
annonserna, desto attraktivare blir det att annonsera där och sajten kan således ta mer betalt för 
sina annonsutrymmen. Men om det blir alltför mycket reklam som upplevs störande och 
påträngande för besökaren minskar möjligheten till flow och det är inte lika troligt att besökarna 
stannar länge på sidan eller återkommer till den i samma mån. Det är också lättare att den 
eventuella flow som uppnås bryts av just popups och irritation hos besökaren kan uppstå. I 
enkätundersökningen var det drygt 80 procent av respondenterna som tog tillfället att skriva ned 
sina synpunkter angående popups. Av dessa hade alla något negativt att säga om annonsverktyget 
och nästan 80 procent av dem uttryckte irritation över popups. De ansåg att de störde ”surfandet” 
och gjorde att de kom av sig i det de höll på med. 
 
En annan problematik som kommer upp när man talar om flow och marknadsföring på Internet, 
är i vilket tillstånd flow lättast uppkommer. Om besökaren är fokuserad och koncentrerad vid sitt 
Internetbesök uppstår flow lättare, men besökaren är då även mindre mottaglig för annonser och 
minnet av varumärken och produkter reduceras. Det kan leda till att effektiviteten av 
annonseringen på sidor som uppmuntrar till flow kan förlora i effektivitet på grund av personers 
koncentrationsnivå och förmåga att koppla bort oönskade objekt. 
 
Reklams påverkan på hemsidor 
Att hemsidor vinner på att i så hög grad som möjligt tillgodose besökarens behov och tillmötesgå 
dennes motivationsfaktorer har flertalet studier visat. Om besökaren får sina behov tillfredställda 
upplever de vistelsen på hemsidan positivt och det får även till följd att de annonser och 
varumärken som marknadsförs upplevs positivt och att köplusten för dem ökar. Om det omvända 
råder finns det inga studier på, men likt radiolyssnare eller TV-tittare som försöker undvika 
reklam genom att zappa mellan kanalerna kan man anta att för mycket och framför allt störande 
reklam påverkar hemsidan i negativ riktning. Hemsidan kan då undvikas av besökare som inte 
vill få sin Internetvistelse störd. I enkäten var det flera som sade att de undvek vissa portaler, 
främst större kvällstidningars webbsidor, just på grund av störande reklam och då främst reklam 
via popups. Enligt Samuelsson är det just reaktioner liknande dessa som föranlett att de flesta 
portaler har blivit allt restriktivare med att ta in just popup-annonser. För att inte förlora besökare 
och då även förlora annonsörer via andra verktyg, har portalerna varit tvungna att lyssna på sina 
besökare. Att hålla en god relation till sina besökare och försöka få dem att uppskatta vistelsen på 
sajten leder till att även de varumärken som marknadsförs på sajten upplevs positivt. Detta 
förstärker ytterligare vikten av att tillgodose besökares behov ur marknadsföringssynpunkt. 
 
Enligt Peter Samuelsson har inte portalerna sett någon nedgång i antalet besökare på grund av att 
de använt popups, men de har fått reaktioner från sina besökare på att det är ett störande moment 
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som de helst skulle vilja vara utan. Sajterna har då i många fall lyssnat på de reaktioner de fått för 
att inte förlora besökare, vilket då har lett till att antalet popups sjunkit så markant. 

 
5. Läxan att lära  

 

 
Popups är som nämnts inte det enda verktyg som används för att annonsera på webben och de 
verktyg som finns idag kanske inte för alltid kommer att finnas kvar. Det kommer med största 
sannolikhet att komma nya verktyg och nya vägar för att nå ut till kunder. De kommer till viss del 
att komplettera och även eventuellt att ersätta de verktyg som finns idag. Många trender och 
annonsverktyg som finns på marknaden går i cykler. Bara för att vissa verktyg används flitigare 
för tillfället och andra är på nedgång behöver inte det betyda att det alltid kommer att vara så. 
Tvärtom kommer troligtvis de som är på nedgång nu, till exempel popups, att om några år 
komma tillbaka något, eventuellt på ett något annorlunda sätt och stå för en större del av 
omsättningen för Internetreklam än vad den gör idag. Andra verktyg kommer då att få stå tillbaka 
lite till förmån för verktyg som anses effektivare. 
 
Vilka lärdomar finns det då att dra av den nedgång som setts bland popup-annonser? Vad har 
gjorts fel och vilka misstag ligger bakom aversionen mot verktyget bland användarna som 
medfört den kraftiga reduceringen i antalet annonser av det formatet? Vad bör marknadsförare 
undvika i framtiden för att andra annonsformat inte ska gå samma öde till mötes? 
 
Att jobba med marknadsföring och framförallt marknadsföring på Internet är ofta en avvägning 
mellan kvalitet och kvantitet. De två begreppen är, som i många andra sammanhang, svåra att 
uppnå vid samma tillfälle utan att något annat ska bli lidande. Att visa någon annons för mycket 
och mer titta på pengar in för portalen och potentiella kunder för annonsören kan få stora 
konsekvenser. Att till exempel visa en popup-annons eller skicka ett reklam e-mail till några 
användare fler än vad som egentligen är målgruppen är enkelt för annonsören och medför inga 
större kostnader. I det långa loppet kan det dock stå annonsören och portalen dyrt. Att handskas 
med påträngande reklam, till exempel popups, är inte enkelt och fallgroparna är många. Till viss 
mån ligger det i den här typen av reklams natur att inte var omtyckte av alla, att något upplevs 
som påträngande är sällan positivt. Ibland kan det dock var nödvändigt för att nå ut till sin 
målgrupp. Vid exempelvis varumärkesbyggande reklam kan det ibland vara nödvändigt att vara 
påträngande i viss mån för att över huvudtaget få någon uppmärksamhet och nå ut med sitt 
budskap. Popups används emellertid oftast i säljande syfte och inte varumärkesbyggande eller 
trafikdrivande syfte och försöker få användaren att köpa eller registrera sig för något. 
 
Graden av hur påträngande och följaktligen hur negativ reklamen upplevs kan reduceras av 
marknadsföraren. Ju mer reklamen strider mot besökarens mål, desto mer negativt upplever 
personen reklamen. För att undvika denna intressekonflikt är det viktigt att reklambudskapen 
följer några viktiga riktlinjer. Att lägga popup-annonser på webbsidor som är högt involverande 
leder enbart till att användaren känner irritation över det störande inslaget och att annonsens 
innehåll inte kommer att beaktas. Om annonsen istället läggs på en sida som inte kräver samma 
grad av fokusering av användaren och samtidigt har relation till sidans innehåll på ett eller annat 
sätt skapas en större förståelse för att annonsen kommer upp och innehållet läses i större 
utsträckning av fler användare. Med dagens snabba bredbandsuppkopplingar är möjligheten till 
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animationer och korta filmer i annonserna större och ett underhållningsvärde kan skapas för 
användaren. Det gör dels att användaren känner att den får något tillbaka för att den tittat på 
annonsen och att intresset väcks lättare än om det bara är en bild med tillhörande text. Irritationen 
över att det uppkommer en oönskad annons minskar i takt med att användaren känner ett större 
värde av att läsa den och förståelse för att den kommer upp. 
 
Problemet för popups har inte varit att få användaren att uppfatta att det kommer upp en annons 
utan snarare att få dem att behålla annonsen framme så pass länga att budskapet når fram till 
användaren. Att popups göra att användarens uppmärksamhet riktas mot annonsen råder det inget 
tvivel om. Problemet med popups är att när annonsen kommer upp tolkar användaren den som 
något ointressant och oönskat redan innan personen uppfattat vad annonsen innehåller. 
Följdaktionen blir att fönstret stängs ned så fort användaren kan och exponeringstiden blir allt för 
kort för att användaren ska ta något intryck av annonsen. Att sitta och stänga ned alla popups är 
något som Internetanvändare tröttnat på och popup-filtren har kommit som en lösning på detta 
problem. Att komma runt popup-filtren på ett sätt som accepteras av användarna kommer att vara 
svårt och andra verktyg måste troligtvis användas för att nå ut till den önskade målgruppen. För 
att de nya verktygen inte ska drabbas av samma öde som popups gjort det senaste året måste 
annonserna och dess verktyg utformas noggrant. För att väcka uppmärksamhet har popups spelat 
på OR och In-the-face annonser, det sist nämnda håller eventuellt på att bli dess egen grav. Att 
väcka uppmärksamhet med rörelse i en rörlig miljö är väldigt svårt, således måste det spelas an 
på andra typer av stimuli. Annorlunda och överraskande annonser väcker uppmärksamhet hos 
användaren men för att konnotationen av verktyget inte ska bli som det har blivit hos popups 
(ointressant och oönskat) och för att få exponeringstiden att öka måste de även vara meningsfulla 
och anses relevanta för att fånga besökarens intresse. Om användarna finner annonserna relevanta 
och att de får ut något av att läsa dem uppfattar de annonserna inte som något som stör deras 
egentliga syfte på webben, utan mer som ett komplement eller ett intressant och roligt inslag. Det 
kan få till följd att annonsens exponeringstid ökar och att verktygets livslängd förlängs. 
 
Att för ett verktyg locka uppmärksamhet genom att vara annorlunda och överraskande är väldigt 
svårt i längden. Den svenska Internetpopulation kan anses som mycket mogen och kommer i 
framtiden att mogna än mer. Det gör att annorlunda och överraskande verktyg efter en tid 
kommer att bli allt mer väntade och inte alls anses som annorlunda av den mogna populationen. 
Relevansen av annonsen för användaren blir då marknadsförarens främsta verktyg för att locka 
uppmärksamhet. Den mogne användarens skepsis mot förändring, kortare och mer fokuserade 
besök på webben samt medvetenheten kring vad den letar efter gör att det blir svårare att nu ut 
med marknadsföringen. Den mogne användaren har dock lättare att se vad som är relevant för 
dem på informationsintensiva sajter och upplever webbsidor med mycket information inte lika 
röriga som omogna gör. Här finns en av få fördelar med att marknadsföra på webbsidor med en 
mogen population. Det kan utnyttjas genom att rikta annonser med produkter som användaren är 
intresserad av utifrån användarens profil och elektroniska fotspår. Mogna användare har då lättare 
att se vad som berör dem och vad som är intressant samt vad som inte anses relevant och de kan 
bortse ifrån. Omogna användare har svårare att göra denna urskiljning och känner att det är ett 
myller av meddelanden vilka de har svårt att sortera. 
 
Mogna användare automatiserar sin informationssökning för att få en så hög pay-off som möjligt 
för den tid och energi de lagt ned. Om användaren efter ett antal exponeringar av ett verktyg inte 
anser att det är värt den tid det tar och den energi det kräver att titta på olika annonser kommer 
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personen att automatiskt bortse från de meddelanden som är av den typen. För att så inte ska ske 
måste det för användarens del upplevas att de får något tillbaka, även om personen alla gånger 
inte är intresserad av just det erbjudandet. Värdet för användaren kan vara antingen 
informationsmässigt eller underhållande. Om så sker kommer personer att i framtiden i större 
utsträckning beakta de meddelande och annonser som kommer upp, även om de alla gånger inte 
tycker att erbjudandet är något för just dem. 
 
Anledningen till att användare automatiserar sitt beteende på webben är delvis att de vill spara tid 
och energi men även att de vill få vistelsen att flyta smärtfritt. Flow är ett tillstånd som är 
eftersträvansvärt och gör att användaren glömmer tid och rum och koncentrerar sig fullt ut på det 
den för tillfället är sysselsatt med. Att rikta annonser och erbjudanden mot användare som är 
djupt koncentrerade är inte något som är fördelaktigt varken ur marknadsföringssynpunkt eller ur 
konsumentsynpunkt. Användarens minne och igenkänning av annonserna är väldigt låg när 
personen är djupt koncentrerad samtidigt som irritationen över att bli störd när flow har uppnåtts 
är väldigt stor. Att annonsera vid sådana tillfällen gagnar varken annonsör eller konsument. 
Istället bör annonser riktas när personen inte är alltför fokuserad och inte placeras där annonsen 
kan störa användaren. Att till exempel exponera en annons alldeles i början av ett besök på 
Internet eller vid sidan om själva huvudtexten bidrar till mindre irritation hos användaren och att 
fler läser annonsen. 
 
Om annonseringen på en webbplats sker till den grad att användarna upplever den som enbart 
störande kan det i förlängningen leda till minskade intäkter för portalen. Till en början ökar 
intäkterna till följd av den allt intensivare annonsförsäljningen, men efter en tid kan besökare 
börja undvika webbplatsen på grund av allt för mycket störningsmoment och för många tids- och 
energikrävande annonser. Även konkurrensen om besökarens uppmärksamhet bland de många 
annonserna ökar, vilket kan leda till dålig effektivitet. Det kan leda till att det inte längre anses 
lika attraktivt att annonsera på hemsidan. Med mer kvalitet, mindre störningsmoment för 
besökaren och bättre målanpassning av annonserna ökar effektiviteten av dem. Besökarna kan på 
så vis behållas, varje annons blir effektivare och får fler läsare vilket kan möjliggöra att priset för 
varje annons kan höjas. 
 
För att slutligen svara på frågan som ställdes i titeln tror jag att svaret är både ja och nej. I dess 
nuvarande form kommer verktyget att föra en allt mer tillbakadragen roll på Internet. Att det helt 
kommer att försvinna tror jag dock inte. En viss marknad kommer det alltid att finnas även om 
antalet visningar gått ner och troligtvis även fortsatt kommer att göra så. De filter som finns för 
att blockera och ta bort den här typen av annonser kommer att finnas i allt fler datorer, inte minst 
när mjukvaror uppdateras på äldre datorer. Den aversion som finns mot verktyget, som är den 
främsta orsaken till nedgången, kommer inte att försvinna över en natt. Det gör att även om 
annonserna kommer upp på skärmen så tolkar användarna det som ointressant och följden blir att 
annonsen ej läses. För att framtida marknadsföring på Internet inte ska gå samma öde som 
popups gjort till mötes bör verktygen som används inte bara väcka uppmärksamhet utan även ge 
något tillbaka till läsaren. Underhållning, värdefull information, relevanta och riktade 
erbjudanden är oftast uppskattat av konsumenter och är därför något som bör tas i beaktning när 
annonsering sker. Att vara restriktiv i vilka annonser som bör tas med och i vilken omfattning 
annonser ska finnas på en portal är också viktigt för att framtida verktyg och annonser inte ska 
tolkas som uttjatade och ointressanta meddelanden som därav ignoreras av besökarna. 
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