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Sammanfattning 
 
Denna magisteruppsats är det sista delmomentet i magisterprogrammet i entreprenörskap vid 
Stockholms universitet.  Författarnas gedigna intresse för Internet som annonskanal har varit 
en bidragande faktor vid ämnesvalet.   
 
Enligt färsk statistik använder 81 % av Sveriges befolkning Internet. Svenskar ägnar i snitt 5 
timmar och 41 minuter åt massmedier, där radio och TV står för 31 respektive 28 %.1 Internet 
är det snabbast växande mediet och har nyligen gått om dagstidningar i tidskonsumtion per 
medelsvensk.2 Mediekonsumtionen har varit densamma sedan början av decenniet men 
svenskarnas konsumtion splittras i allt snabbare takt. Internet växer snabbast och det är på 
bekostnad av andra medier. Internet kommer enligt prognos att fortsätta växa och kommer 
troligtvis inom en snar framtid vara ett av de viktigaste medierna speciellt som annonskanal. 
Det är viktigt för svenska företag att utveckla kunskapen om Internet och hur Internet kan 
användas inom marknadsföring och reklam. Vår problemformulering för denna 
magisteruppsats är: 
 
Vilken utformning av bannerannons bör en annonsör välja för att nå rätt målgrupp? 
 
Inom undersökningsområdet finns det gott om erfarenhet, men däremot ont om teorier. Vi har 
valt att använda oss av generella marknadsföringsteorier för att se om dessa kan appliceras på 
bannerannonser. Uppsatsen är huvudsakligen förståelseinriktad och syftar således till att öka 
förståelsen kring hur bannerannonser kan nå sin rätta målgrupp. I och med bristen på 
befintliga teorier blir uppsatsen även teoriutvecklande. Vi har valt att analysera det empiriskt 
insamlade materialet med referensramen för att sedan formulera egna teoriutvecklande 
slutsatser.  Det empiriska materialet har samlats in genom djupgående kvalitativa intervjuer 
med personer som innehar spetskompetens inom problemområdet.  
 
Vi har genom denna undersökning kommit fram till både induktiva och deduktiva slutsatser 
varav de mest väsentliga kommer att redovisas nedan. 
Vi har insett att det inte bara är utformningen av bannerannonsen som påverkar vilken 
målgrupp annonsen når utan annonsplacering är minst lika viktig, om inte viktigare. 
Annonsens utformning är viktig och styrs till stor del av vilken målgrupp som ska nås, men är 
även beroende av produkten. Generellt sätt kan man säga att annonsbudskapet ska vara enkelt 
oavsett målgrupp och produkt. Tävlingar och omröstningar i bannerannonser är bra för att 
skapa uppmärksamhet och engagera användaren. Målgruppsindelning på Internet sker oftast 
med demografiska faktorer såsom ålder och kön men även psykografiska faktorer såsom 
mogen och omogen internetanvändare används. En äldre målgrupp attraheras av 
användarvänliga, enkla, statiska annonser utan ljud. En yngre målgrupp attraheras av livliga 
bannerannonser med rörliga bilder samt kreativa, enkla annonsbudskap. En omogen 
internetanvändare är nyfiken och attraheras av nästan alla bannerannonser medan en mogen 
internetanvändare är mer kräsen och mer selektiv.         
  
 
 
 

                                                 
1 Svenska Dagbladet, Internet går om dagstidningen, 10 maj 2006.  
2 Ibid. 
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 
 
Internet som marknadsföringskanal 
Internet har utvecklats till att bli ett av huvudmedierna jämsides TV, press, radio och 
utomhus.  
Annonsören kan via Internet nå miljoner individer över hela världen i realtid. Enligt en 
rapport från FN var 592 miljoner personer av världsbefolkningen internetanvändare år 2002.3  
Sverige som land ligger i toppskicket internationellt med 81 % av befolkningen som 
internetanvändare.4 
Internet är en marknadsföringskanal som kan ses som en kombination av alla traditionella 
medier. Användaren kan via Internet titta på TV, lyssna på radio och läsa dagsfärska nyheter. 
Både att Internets räckvidd sträcker sig över de nationella gränserna samt kombinationen av 
de traditionella medierna har medverkat till att Internet är den stora vinnaren på 
reklammarkanden. Ytterligare en bidragande faktor är att marknadsföring på Internet anses 
vara mer kostnadseffektivt för annonsören. Det finns dock en föreställning om att Internet 
som erbjuder helt nya möjligheter också ställer helt nya krav på marknadsföraren eftersom det 
är kunden aktivt som väljer vilken annons som intressant .   
Den genomsnittliga svensken ägnar 5 timmar och 41 minuter till massmedier per dag varav 9 
% av tiden till Internet.5 Enligt stora reklamkakan 2005 tar Internet 2,99 % i anspråk på den 
totala marknadskommunikationen i Sverige inklusive produktionskostnader, vilket är 
betydligt mindre i förhållande till de 9 % som av tiden som svensken ägnar åt Internet.  
Den trenden som man nu ser i Sverige är att Internet fortsätter att vara den stora vinnaren på 
reklammarknaden. Under fjolåret ökade reklaminvesteringarna med 7,4 %. Samtidigt som 
Internetreklamen växte med 24,5 %.6 
 
 
Figur 1: Stora reklamkakan år 2005. 7 
 
Den stora reklamkakan, se figur 1, visar ändå att Internet fortfarande är periferhet i 
förhållande till TV, press och sponsring. IRM har prognostiserat att Internet kommer vara det 
tredje största annonseringsmediet 2010, med dagspress och TV på första respektive 
andraplats.8  
 
Variationer på Internetannonsering 
Internetannonsering kan ske på olika sätt och de som oftast nämns är sökordsmarknadsföring, 
e-postmarknadsföring, onlinekataloger, samarbeten samt bannerannonsering. 
Under reklamåret 2005 var sökordsannonsering den stora vinnaren bland 
Internetannonserings alternativ. Sökordsannonsering innefattar både sponsrade söklänkar och 
sökordsoptimering. Med sponsrad söklänk avses de betalda annonsutrymmen som 

                                                 
3 www.r0.unctad.org/ecommerce, 21 maj 2006. 
4 www.stat.fi/ajk/tiedotteet, 21 maj 2006. 
5 Svenska Dagbladet, Internet går om dagstidningen, 10 maj 2006.  
6 Dagens Industri, Internet tar större delen av reklamkakan, 3 maj 2006. 
7 www.irm-media.se/irm/, 23 maj 2006.  
8 Dagens Industri, Internet springer ikapp dagspress, 29 mars 2006. 
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sökmotorerna upplåter och sökordsoptimering avser intäkter för att nå så högt upp som 
möjligt i index.9  
 
Medie 2005 ± % 2004 
Internet totalt 1 650 24,5 1 325 
- annonsering/samarbeten10 756 33,2 568 
- onlinekataloger/eftertext 723 11,4 649 
- sökordsmarknadsföring 146 57,7 92 
- e-postmarknadsföring 25  54,8 16  
 
Figur 2: Internetinvesteringar: miljoner kronor, förändring i procent, löpande priser.11 
 
Även investeringarna i e-postmarkandsföring har ökat drastiskt i förhållande till år 2004. E-
postmarknadsföring innebär att annonsören sprider annonser genom e-post till direkt utvalda 
mottagare. 
Däremot ökade onlinekataloger/eftertext minst, enligt figur 2, med sina 11,4 % bland 
Internetinvesteringarna. Kategorin onlinekataloger/eftertext innefattar eftertextannonsering, 
radannonser, platsannonsering samt katalogannonsering. 
Annonsering/samarbeten innefattar traditionella nätkampanjer med olika typer av format och 
storlekar samt innehållssamarbeten där webbplatsen, säljaren, får betalt för att publicera 
köparens innehåll. Även annonser i form av text redovisas i denna katalog. I kategorin 
annonsering/samarbeten innefattas bannerannonsering. Ett av de vanligaste sätten för ett 
företag att marknadsföra sig på nätet är att ha en bannerannonser i kombination med en egen 
sajt.  
 
Bannerannonsering 
En bannerannons är en annonsplats på en Internetsida som ger exponering av budskap och 
möjlighet för användaren att via ett klick komma vidare till en webbplats eller kampanjsajt. 
Innehållet i en bannerannons kan vara statiskt eller animerat. Bannerannonsen kan även 
rymma en ljudfil som spelas upp samtidigt med innehållet.     
Bannerannonsering sker på bl.a. nättidningar, bloggar, communities och diverse hemsidor. 
Avsikten med en bannerannons är att nå kunden, dvs. en viss specifik målgrupp, och 
därigenom skapa aktivitet runt bannerannonsens budskap. Annonsören vill självfallet skapa så 
mycket aktivitet och intresse som möjligt runt sin annons.    
Bannerannonser har varit föremål för forskning avseende bl.a. vidareklickning och 
exponering av bannerannonser. Både vidareklickning och exponering är mått på en 
bannerannons attraktionskraft.  
 
 
Målgruppstänkande vid marknadsföring 
 En gedigen målgruppsanalys är det första steget i utformningen av all kommunikation.12 I 
marknadsföringssammanhang är det således av vikt att definiera målgruppen för att formulera 
budskap samt välja marknadsföringskanal.  
Annonsören bör således gå igenom följande två steg: 

                                                 
9 www.irm-media.se/irm/, 23 maj 2006. 
10 Omfattar bannerannonser. 
11 www.irm-media.se/irm/, 23 maj 2006. 
12 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadsföring, 2004, s. 67. 
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1. Identifiera och definiera vilken målgrupp som kan vara mottaglig för 
kommunikationen. 

2. Analysera hur på bästa sätt man kommunicerar med identifierad målgrupp. 
Ytterligare av vikt för annonsören är om identifierad målgrupp anses vara köpstark på den 
valda marknadsföringskanalen.    
 
Målgrupp i förhållande till produkt/tjänst vid marknadsföring 
I marknadsföringssammanhang påverkas annonsen självfallet av produkten eller tjänsten som 
den skall förmedla. Annonsörens avsikt med marknadsföringen är att få konsumenten att 
plocka just annonsörens produkt i hyllan. Självfallet styrs således annonsören av vilken 
målgrupp som kan vara en potentiell köpare. Marknadsföringens slutmål är att konsumenten 
skall manas till att göra ett köp. Annonsören måste därför förmedla ett budskap om 
produkten/tjänsten till målgruppen som leder till slutmålet, dvs. ett köp.   
 
Rätt bannerannons för att nå rätt målgrupp 
En bannerannons utformning bör anpassas efter avsedd målgrupp. Annonsören måste dock 
först bedöma om det är möjligt att nå målgruppen genom denna annonseringsform, d.v.s. om 
det är möjligt att t.ex. sälja produkten till den specifika målgruppen genom en bannerannons. 
Vissa målgrupper är mer aktiva på Internet och vissa målgrupper mer köpstarka på Internet. 
Den köpstarkaste målgruppen på Internet för privat bruk är män i 25 till 34 års ålder.13 Även 
kvinnor i samma ålder anses vara en köpstark målgrupp.  Annonsörens mål är att få tillstånd 
så många köp som möjligt av en målgrupp och således är det viktigt av att utforma en 
bannerannons så att den når den köpstarkaste målgruppen avseende utannonserad 
produkt/tjänst. Hur vill denna målgrupp att annonsen skall se ut för att bli tilltalade av 
produkten/tjänsten? Ska den vara rörlig eller statisk? Ska den ha ljud eller inte? 
  
Vi har utgått från teorier som indikerar att olika produkter bör marknadsföras på olika sätt och 
även tagit avstamp i teorier som definierar målgrupper.     
Det empiriska materialet reflekterar delvis om teorierna kan anses vara applicerbara på 
bannerannonser, men uppsatsen har även ett empiriskt material som kan anses vara fristående 
från teorierna. 
  

1.2 Problemformulering 
Följande problemformulering har framgått utifrån problemdiskusssionen: 
 
Vilken utformning av bannerannons bör en annonsör välja för att nå rätt målgrupp? 

                                                 
13 www.scb.se/teamplates/tableORchart-154548.asp. 23 maj 2006. 



 8

1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur bannerannonser skall 
utformas för att nå rätt målgrupp. 
 
Det huvudsakliga syftet innehåller följande delsyften: 
 

- Kartlägga bannerannonsmarknaden på Internet. 
- Identifiera vilka faktorer som påverkar utformningen av en bra bannerannons. 
- Analysera hur en bannerannons ska nå rätt målgrupp. 
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1.4 Definitioner 
Bannerannons 
En bannerannons är en annonsplats på en Internetsida som ger exponering av budskap och 
möjlighet för användaren att via ett klick komma vidare till en webbplats eller kampanjsajt. 
 
Landing page/Landnings sajt 
Landing page/Landning sajt är den sajt som användaren hamnar på efter att ha klickat på en 
bannerannons. Landing page/Landing sajt kan även vara en specifik kampanjsajt. 
 
Kampanjsajt 
Kampanjsajt är en speciellt utformad sida för en specifik kampanj som är länkad via en 
bannerannons.   
 
Sajt  
Sajt = hemsida 
 
Flash 
Flash är ett animationsprogram som ofta används för tvådimensionella presentationer av 
animationer och spel på Internet. Flash används även för att utveckla diverse applikationer på 
Internet i så kallade RIA (Rich Internet Applications). 
 
Brus 
Brus utgör allt det, som inte avsetts av sändaren, som deformerar signalen och komplicerar 
processen. 
 
Impressions 
Impressions = varje gång en användare kommer in på en sida eller klickar vidare så att ett nytt 
fönster öppnas. 
 
Click/Klick  
Klick = när en användare klickar på en bannerannons och förs vidare till en kampanjsajt eller 
en vanlig hemsida.  
 
Sale 
Sale = en användare efter klick köper något på en kampanjsajt eller en hemsida.  
 
Click rate/Klickfrekvens 
Click rate/ Klickfrekvens = Impressions/antalet klick.  
 
Community 
Community är en mötesplats på Internet. Dessa mötesplatser kan se olika ut beroende på 
målgrupp, syfte och skapare. 
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2. Metod 
Detta metodkapitel ger en inblick i hur denna undersökning har genomförts. Undersökningen 
är främst förståelseinriktad och avsikten är således att öka förståelsen kring ämnet. Denna 
undersökning avser främst att utveckla teorier samt att även pröva teorier. Det finns få 
teorier inom det specifika ämnesområdet och därav prövas om berörd referensramen kan 
anses vara applicerbara för det ämnet som undersökningen behandlar. Vi analyserar empirin 
för att jämföra med teorier samt tolkar empirin för att utveckla ny teori. Vidare har vi haft 
som huvudsyfte med undersökningen att tolka och förstå.  
Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter. 
 

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Induktiv eller deduktiv? 
En deduktiv ansats väljs när man försöker dra logiska slutsatser, dvs. utifrån teorins 
implikationer göres förutsägelser.14 När man tolkar konkreta upplevelser i vardagslivet eller 
förutsäger ett visst förhållande utifrån en fast förståelseram drar man en deduktiv slutsats.15 
En induktiv ansats väljs då man försöker dra slutsatser utifrån empirisk fakta och att teorin 
utvecklas för att förklara ett fenomen.16 Induktionen är en process i vilken en person med stöd 
av olika genvägar (t.ex. ögon, öron, kikare och frågeformulär) samlar in fakta om ett samband 
mellan begrepp som han eller hon redan känner.17  
Inledningsvis har vi utgått från den deduktiva metoden, dvs. utifrån utvalda teorier görs 
förutsägelser. Vi har utifrån referensramen formulerat en intervjumall. Även i analysen har en 
stor del av det empiriska insamlade materialet tolkats genom att vi har jämfört det med 
referensramen. 
Vi har utifrån problemet och syftet valt en deduktiv inriktning med inslag av induktion. 
Utgångspunkten för undersökningen har förvisso varit deduktiv pga. att vi har tagit avstamp i 
teorier som har anknytning till marknadsföring/kommunikation. 
Samtidigt finns det induktiva inslag, då ämnet bannerannonser skiljer sig till viss del från 
traditionell marknadsföring och således krävs det för att öka förståelsen att man delvis drar 
slutsatser utifrån empiriskt insamlade materialet. Det var först under intervjuernas gång som 
vi förstod att endast en deduktiv ansats inte skulle kunna vara meningsfull för denna 
undersökning. Vi ansåg därmed att det var genom en kombination av både induktiva och 
deduktiva inslag som undersökningen skulle bli ett resultat av vikt för läsaren.  
I vissa fall kan detta uppfattas som abduktion18, men vi har, som nämnt, valt att kalla vår 
ansats för deduktiv med induktiva inslag. Abduktion leder till en slutledning genom att 
tidigare kända mönster som omger ett fenomen som undersöks ses på ett nytt sätt, ur ett nytt 
perspektiv.19 Eftersom det inte finns några tidigare kända mönster som omger vårt fenomen 
anser vi inte att abduktion kan tillämpas. 
Vi har således, med ovanstående resonemang, kommit fram till att en deduktiv ansats med 
induktiva inslag passar denna undersökning bäst.  
 

                                                 
14 U. Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 40. 
15 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s.33.  
16 Ibid. 
17 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s. 144. 
18 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s.147. 
19 A. Lantz, Intervjumetodik, 1993, s. 43. 
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2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ? 
Vid en undersökningsstudie kan data samlas in med en kvalitativ eller en kvantitativ metod. 
Kvantitet bestämmer mängd och kvalitet bestämmer art.20  
Det gemensamma syftet för såväl den kvalitativa som den kvantitativa metoden är 
inriktningen på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i samt hur enskilda 
människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.21 Den kvantitativa 
metoden används för att slutgiltigt göra statistiska analyser av information som har 
omvandlats till siffror och mängder.22 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserande kunskap som oftast erhålls när kvantitativa metoder används.23 De 
kvalitativa metodernas företrädare förnekar att allt går att göras mätbart.24 En kvalitativ 
forskning handlar om att bedriva forskning i en naturlig miljö, att forskaren spelar en 
avgörande roll för forskningens bidrag samt att detta bidrag ofta har en tolkande ambition.25 
 
Denna undersökning syftar inte till att samla och sammanställa data av kvantitativ karaktär 
och således ämnar vi inte heller använda statistiska metoder för att analysera data. Syftet med 
undersökningen är öka förståelsen för hur bannerannonser skall utformas för att nå 
annonsörens tänkta målgrupp. Undersökningen är kvalitativ, eftersom undersökningens 
intresse ligger i att fånga karaktären av fenomenet. Kvalitativa forskningsansatser kan vara 
teoriutvecklande och kan även ha som mål att beskriva empirin.26 Målet för av denna uppsats 
är, som nämnts, följaktligen en utveckling av befintliga teorier.  
Ytterligare ett kännetecken avseende kvalitativ forskningsansats är att frågeställningarna för 
undersökningar utvecklas under forskandets gång.27  Författarna har under undersökningens 
gång modifierat vissa frågeställningar efter att ha fått andra respondenters reflektioner kring 
ämnet och har även efter diskussioner utvecklat vissa frågor. 
Denna undersökning är att anse som kvalitativ enligt ovanstående argumentering. 
 

2.2 Hermeneutik eller positivism? 
Vi har valt att bestämma kunskapssynen efter en definition av begreppen hermeneutik och 
positivism. En positivistisk forskningsprocess kännetecknas generellt av:28 

- Verkligheten observeras och fakta om verkligheten insamlas. 
- Tillräckligt många fakta gör det möjligt att se mönster och regelbundenheter i 

verkligheten. Detta kan leda till allmänna slutsatser. 
- Vetenskapen växer fram genom att allt fler fakta insamlas, att allt större och mer 

allmänna slutsatser kan dras.   
Fakta och data skall således samlas in av oss och sedan systematiskt presenteras enligt den 
positivistiska synen.29 Vidare skall, som nämnt, verkligheten vara observerbar samt den skall 

                                                 
20 A. Lantz, Intervjumetodik, 1993, s. 32. 
21 I. M. Holme o B. K. Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 76. 
22 Ibid. 
23 R. Patel o B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 118. 
24 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s. 70. 
25 U. Nylén, Att presentera kvalitativ data, 2005, s. 12. 
26 U. Nylén, Att presentera kvalitativ data, 2005, s. 10. 
27 M. Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, 1993, s. 37. 
28 U. Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 39. 
29  M. Alvesson o. K. Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994, s. 24. 



 12

reflektera den objektiva verkligheten, dvs. en verklighet som har en värderingsfri, faktamässig 
karaktär och som finns, oberoende vem som studerar den.30  
När det anbelangar hermeneutiken är huvudsyftet att tolka och förstå.31 Enligt hermeneutiken 
kan inte kunskap uppnås på sedvanlig, resonerad och rationell väg utan kunskapen upplevs 
som självklar (evident).32 Om målet med forskningen är att uttolka och förstå hur andra 
människor upplever sin situation och vad detta betyder för beslut och handlingar, utgår 
författaren från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk plattform.33 Hermeneutiken är 
förknippad med att tolkningen och förståelsen associeras med empati, dvs. att författaren 
lever sig in i respondentens situation.34 Den kvalitativa metodteorin har hermeneutiken som 
grund.35  
Denna undersökning kan inte anses vara fullständigt objektiv pga. vår förförståelse. Vi båda 
har ett stort intresse för annonsering på nätet och har även arbetslivserfarenheter inom 
webbranschen och därmed kan vår förförståelse ha påverkat både tolkningen av empirin samt 
slutsatserna. Vi har däremot varit medvetna om att undersökningen kan färgas av vår egen 
förförståelse och vi har trots det försökt vara så objektiva som möjligt vid genomförandet av 
undersökningen. Undersökningen kan, oavsett vår medvetenhet om vår egen förförståelse, 
inte anses reflektera en totalt objektiv verklighet.  
Studien kan inte anses belysa en objektiv verklighet eftersom intervjuerna har påverkats av 
respondentens värderingar och intervjumallen påverkats av vår referensram och vår verklighet 
samt vår öppna intervju med webbyrån deasigns verkställande direktör Axel Bendrik.  
Då undersökningen påverkas av vem/vilka som gör tolkningen är det av intresse att fråga sig 
om undersökningens resultat skulle bli det samma om det var någon annan som var 
undersökare. Vi har en förförståelse som påverkar valet av respondenter och även valet av 
referensram. Även frågeställningarna blir påverkade av undersökarna och därmed kan det 
anses att vi utifrån vårt perspektiv och vår erfarenhet påverkar resultatet. Däremot har vi 
intervjuat personer, som har gedigen kunskap om vårt undersökningsområde och dessa 
personers erfarenhet bör anses ha en vägledande betydelse och inverkan för andra aktörer på 
området. Resultatet påverkas delvis av undersökarnas perspektiv och därmed finnas det en 
risk för att en annan undersökare inte skulle kunna framställa ett fullständigt identiskt resultat. 
Med den ovanstående argumenteringen som bakgrund bedömer vi att den 
vetenskapsteoretiska plattformen skall anses vara hermeneutisk.  
 

2.3 Förstudie 
Inledningsvis började vi att försöka finna teorier och avhandlingar inom 
Internetmarknadsföring via sökmotorer på Internet såsom google.com och yahoo.com. Då 
träffrekvensen blev alldeles för hög bestämde vi oss för att söka efter teorier och avhandlingar 
på annat sätt. Vi tog inledningsvis kontakt med studierektor Bo Mårtensson för medie- och 
kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 
Stockholms Universitet. Bo Mårtensson rekommenderade oss en handfull personer med 
erfarenhet inom marknadsföring/kommunikation och Internet. Vi skickade ut förfrågningar 
via e-mail och fick svar av docent Micael Dahlén vid Handelshögskolan i Stockholm samt 
lektor Mats Georgson vid institutionen för tillämpad kommunikationsvetenskap vid 

                                                 
30 U.Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 41. 
31 U. Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 42. 
32 M. Alvesson o. K. Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994, s. 115. 
33 U. Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 43. 
34 M. Alvesson o. K. Sköldberg, Tolkning och reflektion, 1994, s. 117. 
35 U. Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 42. 



 13

Stockholms Universitet. Micael Dahlén ansåg att vi skulle använda oss av tidningen Journal 
of Advertising för att få en bättre kunskap om Internetmarknadsföring och effekthierarkier.  
Mats Georgson kom med förslaget att nyttja en referensram som byggde på mikromålskedjor. 
Vi tog till oss informationen, men kände att vi ville bredda med ytterligare teorier och 
fortsatte således att söka på Internet och i biblioteksdatabaser. Vi fann då att det fanns olika 
variationer på mikromålskedjor samt fick vi även kunskap om relevanta målgruppsteorier. 
 
Vi har under hela förstudieprocessen fört en öppen dialog med Axel Bendrik, delägare och 
verkställande direktör för webbyrån deasign. Vi har därefter kommit fram till ett bra 
tillvägagångssätt för att uppnå ett relevant resultat för undersökningen. Vi har efter diskussion 
med Axel Bendrik valt ut vilka respondenter som skulle kunna bidra med mycket kunskap 
inom området vid ett intervjutillfälle och i sin tur till själva undersökningen. 
 
Förstudien bekräftade att det finns en efterfrågan inom branschen efter kunskap om hur 
annonsören skall utforma en bannerannons för att nå sin målgrupp. Förstudien ledde även till 
att författarna fann de teorier som uppsatsen kräver och fick de validerade av personer med 
gedigen kunskap inom området. 
 

2.4 Angreppssätt 

2.4.1 Explorativ studie 
Vi har valt att kalla detta för en explorativ studie pga. att explorativa studier inriktar sig på att 
öka förståelsen kring ett problem eller fenomen.36 När det finns luckor i vår kunskap kommer 
undersökningen att vara utforskande, dvs. explorativa.37 Syftet med explorativa 
undersökningar är att främst inhämta så mycket kunskap som möjligt om det bestämda 
problemområdet. Vanliga inslag i en explorativ undersökning är expertintervjuer, litteratur 
genomgång och enkla, orienterade fallstudier.38 Vi har valt att göra expertintervjuer och vi har 
även gått igenom relevant litteratur.  
Tillvägagångssättet för en explorativ studie stämmer bra överens med vår genomförarandplan. 
Inom explorativa studier är förarbete väldigt viktigt, ofta går detta arbete till på följande 
sätt:39 
 

- Ett verklighetsområde X, (i detta fall: bannerannonsmarknaden) som skall 
undersökas, avgränsas. 

- Resultat av tidigare studier över X studeras.  
- En förhandsuppfattning över X kristalliseras ut.  
- Ett första forskningsprogram (studiens undersökningsmodell) utarbetas. 

 
Ett problem med explorativa studier är den externa validiteten, d.v.s. resultatets 
generaliseringsmöjlighet. Vi inser de begränsningar, som gäller för explorativa studier och har 
ingen avsikt att generalisera undersökningens resultat utanför den miljö som undersökningen 
är gjord i. 
 
 
                                                 
36 H. Törnebohm, Kunskapsbildning inom explorativa studier, 1973, s.1. 
37 R. Patel o B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 12. 
38 U. Lundahl o P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 47. 
39 H. Törnebohm, Kunskapsbildning inom explorativa studier, 1973, s.8.  
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2.4.2 Besöksintervjuer 
Vi har valt att göra besöksintervjuer för att få utförliga svar med tillräcklig hög kvalitet. Vid 
besöksintervjuerna kunde vi stimulera respondenten till att ge mer uttömmande svar genom 
följdfrågor. Respondenten känner sig oftast mer manad till att ta sig tid att formulera sig, då 
en viss tid är avsatt för besöksintervjun till skillnad från enkätundersökningar och 
telefonintervjuer.40  Vi valde även besöksintervjuer, eftersom det är lättare att skapa en 
fungerande och tillitsfull relation vid en kontakt ansikte mot ansikte.41 
Intervjuerna gjordes i respondentens kontorsmiljö vilket skapade en avslappnad stämning och 
en öppenhet mellan oss och respondenten. Besöksintervjuerna har varit 40 minuter till 90 
minuter långa. 
 

2.4.3 Intervjumetodik 
Genom intervjuer har data insamlats för uppsatsen. När man skiljer mellan olika typer av 
intervjuer är det lämpligt att använda sig av följande begrepp: 

- standardiserade respektive ostandardiserade, och 
- strukturerade respektive ostrukturerade. 42 
 

Enligt Andersen43 är intervjuer, som utförs på explorativa eller förberedande forskningsstadier 
för att skaffa grundläggande information om området vare sig standardiserade eller 
strukturerade.   
Vi har klassificerat intervjuerna som semistandardiserade44, då frågornas ordningsföljd icke 
var förutbestämda samt att uppföljningsfrågor ställdes. Vi ställde även frågor som var 
exklusivt riktade till endast vissa respondenter pga. differentierande bakgrunder. Genom att 
intervjuerna var semistandardiserade blev intervjuerna mer nyanserande och uttömmande.45 
Vidare var intervjuerna ostrukturerade, dvs. syftet med intervjun var inte snävt definierat utan 
inriktningen var bred och mindre fokuserad. Frågorna var dialogutvecklade samt 
informationsutvecklande. Dialogutvecklande frågor bidrar till att respondenten utvecklar sina 
frågor och tankar. Intervjun syftar till att locka fram respondentens värdering av situationen, 
åsikter, attityder och föreställningar samt likväl fakta.46 Intervjumetodiken som användes vid 
denna uppsats kan också anses ha ett inslag av brännpunktsintervju47, dvs. närmande av 
samma grundproblem från olika håll. 
 
De flesta forskare är eniga om att man vid ett eller annat stadium i mötet med intervjupersoner 
bör använda en intervjuguide.48 En för tydligt utvecklad förhandsstruktur kan dock motverka 
intervjuns syfte, dvs. fånga respondentens perspektiv.49 Eftersom intervjuerna är 
semistandardiserade samt ostrukturerade har författarna valt att använda sig av begreppet 
intervjumall istället för intervjuguide. Intervjumallen är utformad för att med säkerhet veta att 
intervjun har berört de viktigaste områdena som uppsatsen behandlar. Intervjumallen har 
utformats så att begrepp och ord för begrepp uppfattas på ett likartat sätt av alla respondenter i 
                                                 
40 K. Dahmström, Från datainsamling till rapport, 2005, s. 92.  
41 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 132. 
42 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s. 84. 
43 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s. 84. 
44 U. Lundahl o P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 92. 
45 U. Lundahl o P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 91. 
46 U. Lundahl o P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 93. 
47 H. Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, 1994, s. 85. 
48 A. Ryen, Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier, 2004, s. 44. 
49 Ibid. 
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enlighet med Lantz50. Vidare är intervjumallen utformad så att frågeställningarna för 
undersökningen inte var för specifika då detta skulle kunna hindra alternativa idéer eller 
synsätt att uppstå under insamlingen av data.51 
 
Eftersom intervjun skulle locka fram respondentens värderingar, och för att dessa skulle vara 
av värde för undersökningen, är det av stor vikt att respondenten talar sanning under 
intervjutillfället. Vi har vid intervjutillfället inte uttalat våra åsikter gällande 
frågeställningarna och har även givit respondenten god tid till att svara. Innan intervjun har 
påbörjats fick respondenten beskedet att tillfälle kommer att ges för att göra justeringar av 
intervjusvaren före publiceringen av uppsatsen. Samtidigt har vi kritiskt granskat 
respondenternas svar vid själva intervjutillfället och ställt följdfrågor om vi har ansett att 
sanningen inte har kommit fram i svaret.     
 

2.4.4 Intervjumall 
Utgångspunkten vid intervjuerna har varit att möjliggöra resultat som är tillräckligt 
tillförlitliga och giltiga för att vara användbara för denna magisteruppsats. 
Inledningsvis har vi valt att ha en öppen intervju med Axel Bendrik. Syftet med den öppna 
intervjun är att inbjuda till värderingar av situationen, åsikter, attityder och föreställningar 
lika mycket som rena fakta.52 Vidare är avsikten med den öppna intervjun att finna 
dialogutvecklande frågor, dvs. frågor som stimulerar till att utveckla frågor och tankar.53  
Den öppna intervjun med Axel Bendrik och undersökningens problemformuleringen ligger 
till grund för utformningen av författarnas intervjumall. 
Vi har eftersträvat att utveckla en så objektiv intervju som möjligt. Eftersom en ostrukturerad 
intervju kan leda till att författarna kan vinkla ett ämne har intervjumallen justerats efter en 
provintervju med Axel Bendrik för att undgå frågor som påverkar objektiviteten. 
Vid samtal mellan oss och respondenterna har vi för respondenten berättat om intervjuns 
bakgrund, syfte samt hur intervjun skall genomföras och dokumenteras.54 Vid intervjutillfället 
har även inledningsvis namn, position inom organisationen samt organisationens namn 
noterats. Därefter har intervjumallen (se bilaga 1) varit vägledande vid intervjuerna. 
Efter intervjun med verkställande direktör Johan Ronnestam vid webbyrån Foreign har vi valt 
att modifiera intervjumallen till viss del, p.g.a. tidsbrist vid intervjun och för att klargöra 
bättre avsikten med intervjun bättre. I bilaga 2 finnes den modifierade intervjumallen som har 
använts i de resterande intervjuerna. Vi har även efter några intervjuer beslutat oss för att 
lägga till en ytterligare fråga vid intervjuerna som ligger i bilagorna under rubriken tilläggs 
fråga. 
Intervjumallen består delvis av frågor som ger en insikt i fenomenet kring bannerannonser 
och delvis av frågor som anknyter till traditionell reklamforskning och som har sin 
utgångspunkt i den referensram, som är utformad. 

                                                 
50 A. Lantz, Intervjumetodik, 1993, s.55. 
51 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 305. 
52 U. Lundahl o P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 93. 
53 Ibid. 
54 A. Lantz, Intervjumetodik, 1993, s. 108. 
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2.4.5 Tolka och analysera intervjuer 
Arbetsgången med de gjorda intervjuerna har varit att bearbeta dem, analysera dem och tolka 
dem. Enligt Trost finns det tre praktiska steg i arbetet med data och dessa är samla in data, 
analysera data och tolka data.55 Vi har, som nämnt ovan, samlat in data genom kvalitativa 
intervjuer. Analysen av intervjuerna har skett genom att de utskrivna intervjuerna har lästs 
igenom och i samtal har vi reflekterat över vilket intryck vi fått av respondentens svar och av 
själva intervjusituationen. Intervjuerna har sedan jämförts med varandra för att se om det har 
funnits skillnader och likheter i respondenternas svar. 
Vid tolkningen av datamaterialet har hjälp tagits av referensramen. Det bör däremot påpekas 
att redan vid analysen har referensramen brukats, eftersom referensramen har legat till grund 
för intervjumallen. Även vid insamlingen av data har det automatiskt skett en del analyser och 
tolkningar.    
 

2.5 Urval 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare 
och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar.56 Urvalet av kvalitativa 
undersökningspersoner är en avgörande del vid kvalitativa intervjuer och således bör urvalet 
vara varken slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet görs systematiskt och de respondenter som 
kan tillföra värdefullast information väljs. 
Vi har valt att göra ett s.k. ”snöbollsurval”57, vilket innebär att urvalet av lämpliga personer 
att intervjua har bestämts på förslag av Axel Bendrik. ”Snöbollsurvalet” påverkar möjligheten 
att generalisera undersökningens resultat och därmed kan inte resultatet anses vara 
representativt i statistisk mening.  Vid ett urval med likartade respondenter, såsom webbyråer 
och andra stora aktörer på området, tror vi att resultatet skulle ha blivit detsamma eftersom 
respondenterna som vi har intervjuat anses vara betydande aktörer inom området. Det kunde 
ha blivit ett annat resultat om urvalet inte hade liknande aktörer, men samtidigt tror vi att de 
respondenter som vi har valt reflekterar detta undersökningsområde på bästa möjliga sätt.      
 
Holme och Solvang skiljer på informant- och respondentintervju58. Respondentintervjuer går 
ut på att respondenten är delaktig i den företeelse vi studerar, informant är en person som står 
utanför men har mycket att säga.59 Författarna har valt att använda sig av respondentintervjuer 
för att skaffa fram så pålitlig information som möjligt. 
 
Urvalet av respondenter uppfyller följande kriterier: 
 
- Personen i fråga ska ha varit aktiv inom reklambranschen i minst 3 år eller ha gedigen 

kunskap om reklambranschen. 
- Personen i fråga ska ha en betydande position inom det företag/organisation där han/hon 

jobbar. 
- Personens företag/organisation skall vara en betydande aktör inom bannerannonserings-

marknaden. 
- Personen i fråga ska ha ett uttalat intresse för reklam och bannerannonsering. 

                                                 
55 J. Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005, s. 125. 
56 I. M. Holme o. B. K. Solvang, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 101.  
57 U. Lundahl o. P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 177. 
58 I. M. Holme o. B. K. Solvang, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997, s. 104. 
59 Ibid. 
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Efter sex utförda intervjuer fann vi att informationen som vi fick av respondenterna inte 
bidrog med något nytt och därmed var mättnadskriteriet uppfyllt. Trost60 menar på att det 
finns en risk för att intervjuarna själv kan skapa ett mättnadskriterie, då de är i dålig fysisk 
eller mental funktion och därmed inte klarar av att få in ny information.61  Vi bestämde oss, 
pga. Trosts åsikter, att fullfölja de två sista redan inbokade intervjuerna. Även efter de två 
sista intervjuerna anser vi att mättnadskriteriet är uppfyllt. 
 

2.6 Datainsamling 
Data kan samlas in på olika sätt. Ett alternativ är att samla in data via dokument såsom t.ex. 
böcker, tidskrifter, kontrakt, hemsidor och bandinspelningar. Vidare kan även data samlas in 
från människor d.v.s. intervjuer, enkäter och observationer.62 Den grundläggande förståelsen 
för området samt empiriunderlaget har gjorts genom insamling av data via dokument och 
genom intervjuer med åtta respondenter. Datainsamlingen syfte är att få underlag för 
analysen. Nedan följer även resonemang kring datakällornas uppdelning i primärdata och 
sekundärdata. 
 

2.6.1 Primärdata eller sekundärdata 
Primärdata är data som utredaren själv samlar in och sekundärdata är data som redan finns 
insamlad och sammanställd i något annat sammanhang.63 P. Lekvall och C. Wahlbin påpekar 
att de flesta undersökningar nyttjar både primärdata och sekundärdata.64 Våra primärdata har 
samlats in genom intervjuer med respondenter som har god insikt i bannerannonsmarknaden 
och genom en öppen intervju med Axel Bendrik. Den öppna intervjun med Axel Bendrik har 
dock endast nyttjats för att få förförståelse för ämnet och upptas därmed inte skriftligen i 
denna uppsats.  Av de respondenter som har intervjuats var en större del anställda på ledande 
webbyråer i Sverige och resterande respondenter var viktiga aktörer med god insikt om 
bannerannoser.  
Sekundärdata, d.v.s. tillgänglig data, har nyttjats för att få förståelse för ämnet. Främst har 
boken, ”Optimal marknadsföring”, skriven av Micael Dahlén och Fredrik Lange nyttjats för 
att få en uppfattning om marknadsföring och dess möjligheter. 
Boken, ”Reklameffekter”, skriven av Ulf Dahlqvist och Magnus Linde har nyttjats för att få 
kunskap om målgrupper. Artiklar från tidningen ”Journal of Advertising” har lästs för att få 
en förståelse för referensramen, men dessa artiklar har inte redogjorts skriftligen i arbetet. 
 

2.7 Metodproblem 
Ett problem som kritiker ofta lyfter fram med kvalitativa forskningsresultat är att de är svåra 
att generalisera utöver den situation i vilken den producerats.65 Vårt mål med denna uppsats är 
inte att generalisera resultatet utan snarare att bidra till att öka förståelsen kring det specifika 
och relativt begränsade området. Ytterligare kritik som kvalitativ forskning ofta utsätts för är 
påståendet att kvalitativ forskning ofta brister i genomsynligheten, det vill säga information 
                                                 
60 Trost använder benämningen: lagen om avtagande information och utbyte. 
61 J. Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005, s. 123. 
62 U. Lundahl o P-H. Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999, s. 77. 
63 P. Lekvall o C. Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 2001, s. 212. 
64 Ibid. 
65 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 270.  
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om hur undersökningen konkret har planerats och genomförts.66 Genom att detaljerat beskriva 
tillvägagångssätt och intervjuurval bör vi undgå den kritik som nämnts ovan. 
 

2.7.1 Validitet 
Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser mäta.67 
Validiteten av data via empiriinsamlig kan diskuteras från skilda utgångspunkter t.ex. alltifrån 
”kan man lita på vad folk säger?” till en vetenskapsteoretisk diskussion om det subjektivt 
rapporterade återspeglar något ”objektivt” iakttagbart.68 
Intern validitet handlar om att bestämma i vilken mån ens resultat stämmer överens med 
verkligheten.69 Svårigheten ligger i att fastställa om den information som samlats in 
överensstämmer med verkligheten, eftersom verkligheten är subjektiv och varje bedömare gör 
sin egna unika tolkning. Det är vår skyldighet att återspegla respondenternas syn och 
uppfattning om verkligheten på ett sanningsenligt och trovärdigt sätt. Respondenterna 
beskriver med egna ord sin syn på verkligheten och vi har återgett denna verklighet skriftligen 
i enlighet med respondenternas syn. Validiteten höjs således, eftersom vi inte har gjort egna 
tolkningar av vad som har framkommit under intervjuerna. Validiteten kommer även att 
styrkas av så kallad triangulering. Alla intervjuutskrifter som vi har gjort kommer kräva 
godkännande av respektive respondent, vilket i sig löser problematiken med intern validitet. 
 
Extern eller yttre validitet innebär den utsträckning i vilken resultatet från en viss 
undersökning är tillämpbar även i andra situationer än den undersökta, d.v.s. hur pass 
generaliserbart är resultatet från en vetenskaplig undersökning?70 För att yttre validitet ens 
ska komma på fråga krävs att den inre validitet är styrkt, vilket vi anser att den är. Däremot 
inser vi begränsningarna av den undersökningsmetod som valts och vi inser att 
generaliseringar utöver den specifika studien ej bör göras. För att generaliseringar ska kunna 
göras utöver den specifika studien krävs en mer omfattande undersökning med fler 
respondenter. 
 

2.7.2 Tillförlitlighet 
Vi har formulerat en intervjumall för att höja tillförlitlighetsgraden på uppsatsen. 
Intervjumallen har hjälpt oss att på ett enhetligt sätt intervjua respondenterna. Alla intervjuer 
har vid de personliga mötena spelats in med hjälp av en mobiltelefon, vilket leder till mindre 
individuell tolkning av respondenternas svar. 

                                                 
66 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 271. 
67 R. Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2003, s. 73. 
68 A. Lantz, Intervjumetodik, 1993, s.15.  
69 S. Merrian, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s.177. 
70 S. Merrian, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s.183.  



 19

3. Referensram 
Undersökningens referensram är uppdelad i fyra delar: 
 
- Marknadskommunikation 
- Målsättning 
- Målgrupper 
- Genvägar 
 
Inledningsvis har vi valt att ge läsaren en introduktion till marknadskommunikation, så att 
läsaren får en förförståelse för ämnet.  
Den andra delen som berör målsättning skall ge bakgrund till vikten att vid 
marknadskommunikation utformning att ha en tydlig målsättning för att kunna identifiera och 
definiera olika moment inom kommunikation.  
Den tredje delen skall bidra med kunskap om hur man kategoriserar målgrupper.  
Den fjärde delen ska bidra med kunskap om vilka genvägar man kan använda sig av i 
marknadskommunikation för att få tillstånd ökad försäljning, vilket i sin tur innebär hur man 
ökar attraktionskraften för annonseringen. 
Avslutningsvis i detta kapitel finnes en undersökningsmodell som innefattar ovannämnda 
delar. Undersökningsmodellen har sedan använts vid insamlingen av det empiriska materialet 
samt vid analysen.  
 

3.1 Marknadskommunikation 
Det finns otaliga teorier om hur kommunikation går till. Dessa teorier är oftast inte specifikt 
utformande för ett visst ändamål utan kan appliceras på all sorts kommunikation. Vi har valt 
att inkludera en enkel marknadskommunikationsteori för att ge läsaren den 
bakgrundsinformation som behövs för att förstå denna magisteruppsats.  
 

 
 
Figur 3: Marknadskommunikation.71   
 
I all enkelhet går modellen ut på att sändaren vill kommunicera med mottagaren och därför 
överför information med hjälp av ett budskap.72 Budskapet kan störs av brus som finns i 
omgivningen. Brus är alla faktorer som bidrar till att mottagaren inte uppfattar budskapet på 
det sätt som sändaren avsett. Exempel på brus kan vara konkurrenters kommunikation, som 

                                                 
71 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 61. 
72 Ibid. 
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gör det svårare att på sändarsidan nå ut med sitt budskap.73 Brus kan även vara ointresse, brist 
på engagemang eller slumpmässiga störningar. 
 
Inom marknadskommunikation är det svårt att reducera bruset eftersom att det alltid finns 
konkurrenter och mottagarna inte alltid är benägna att ta emot budskapet.    
 

3.2. Målsättning 
Vid utformning av marknadskommunikation är det viktigt att ha en tydlig målsättning för att 
kunna identifiera och definiera olika moment inom kommunikation.74 
Målsättningen skall vara tydlig för att kunna utvärdera en kommunikationssatsning, finna 
eventuella brister och göra nödvändiga justeringar. Micael Dahlén och Fredrik Lange urskiljer 
två målsättningar dvs. målkedjor och målgruppsresponser.75 Vi har dock fokuserat på 
målkedjor och har däremot avseende målgrupper berört målgrupps beteende samt målgrupps 
beskrivning. 
 

3.2.1 Målkedjor 
Marknadskommunikation handlar främst om att skapa tydliga och klara mål. Målen 
bestämmer hur kommunikationssatsningen skall fungera samt vad den ska resultera i.76 
Målen, som bestämmer vad som marknadskommunikationen skall uppnå, är förknippade med 
de övergripande målen för företaget och bestäms utifrån företagets finansiella status. Det 
verktyg man använder för att identifiera och fixera de övergripande målen för företagets 
marknadskommunikation kallas för makromålkedjan.77 Makromålkedjans slutmål är att öka 
vinsten och för att kommunikationssatsningen ska leda till en ökad vinst arbetar man med 
delmål.78 Målen i makromålkedjan uppnås genom att kommunikationssatsningen fungerar 
felfritt sätt. De olika funktionerna som kommunikationen måste uppfylla listas i 
mikromålkedjan. 
Mikromålkedjan sammanställer de olika kommunikationseffekter som en 
kommunikationsinsats kan åstadkomma.79 Det slutgiltiga målet för mikromålkedjan är att 
skapa köpbenägenhet hos målgruppen. Delmål finns inom mikromålkedjan för att nå fram till 
slutmålet ”köp”. 
Effekthierarkier80 är synonymt med målkedjor och anledningen härtill är att de olika delmålen 
består av effekter som skall uppnås. Skälet till att man använder ordet hierarkier är att 
effekterna är ordnande så att den sista effekten är viktigast i hierarkin. 
 

3.2.2 Makromålkedjor 
Makromålkedjan sammanställer som nämnt de övergripande målen för marknads- 
kommunikation. Makromålkedjan kan ses som ett hjälpmedel avseende hur mycket finansiellt 
kapital som krävs för själva marknadskommunikationsprocessen. Vidare kan kedjan vara till 

                                                 
73 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 61. 
74 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 75. 
75 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 75. 
76 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 79. 
77 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 80. 
78 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 79. 
79 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 77. 
80  Engelska: hierarchies-of-effects. 
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hjälp när det gäller frågorna om hur mycket pengar som kan tjänas på 
marknadskommunikationen samt hur pengarna skall tjänas in. 
 

 
Figur 4: Makromålkedjans olika delmål.81 
 

3.2.3 Mikromålkedjor 
Mikromålkedjan består av olika kommunikationskedjor. 
Det finns ett antal varianter av mikromålkedjor och alla går att dela in i tre delar. Den 
kognitiva delen innebär att vi lär oss om produkten, dvs. att den finns och vad den är för 
något. Den affektiv delen har att göra med vad vi känner och tycker om produkten att den är 
bra, att den är intressant för mig. Den sista delen är konativ, dvs. inriktar sig på vår inställning 
till att faktiskt prova eller köpa produkten. 
AIDA och DAGMAR är två väldigt klassiska mikromålskedjor. Ytterligare en vedertagen 
mikromålkedja, som berörs nedan, är utformad av amerikanen Kotler. Det slutliga skedet i 
mikromålkedjan är att förbereda människor i målgruppen att realisera målgruppsresponsen 
”köp”. Mikromålkedjorna har också sin utgångspunkt i samma delmål, dvs. kännedom. Det 
som skiljer mikromålkedjorna åt är däremot stegen mellan uppmärksamhet och det slutliga 
målet, dvs. köp/handling. Ytterligare en skillnad modellerna emellan är att de fokuserar på 
olika typer av produkter. Det slutgiltiga delmålet, köp, är ett resultat av en lång process av 
konsumentens beslutstagande.82 Mikromålskedjor illustrerar hur svår en övertalningsprocess 
är och att den ger struktur till budskapsformuleringen. Budskapsformuleringen och strategin 
måste anpassas beroende på vilket steg i processen målgruppen befinner sig.83 
 
Aida-modellen 
Aida-modellen publicerades av affärsmannen St. Elmo Lewis år 1898.84 Modellen beskriver 
vilka steg konsumenten går igenom för att ett köp ska komma till stånd. Aida-modellen visar 
att konsumentens beteende fungerar såsom en trappa dvs. där ett steg måste tas innan man kan 
nå nästa steg.85 Enkla produkter, dvs. produkter som kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar så mycket tanke åt, kan behandlas utifrån Aida-modellen.86 Eftersom 
Aida-modellen avser enkla produkter krävs således inga komplicerade 
kommunikationseffekter. 

                                                 
81 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 80. 
82 P. Kotler mfl., Principles of marketing, 2001, s. 634. 
83 J. Falkenheimer, Medier och kommunikation en introduktion, 2001, s. 174. 
84 U. Dahlqvist o. M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 26. 
85 U. Dahlqvist o. P. Westerståhl, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 1993, s. 13. 
86 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 96. 
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Figur 5: Aida-modellen.87 
 
Ett företags produkter måste skapa uppmärksamhet (attention) för att överhuvudtaget få 
konsumenten att få intresse (interest) för en viss produkt. Vidare så måste köplust (desire) 
väckas genom att beskriva erbjudandet på ett intressant och attraktivt sätt. Viktigast på 
trappan är självklart själva handlingsstadiet, dvs. köpet (action). Under senare tid har man 
även lagt till tillfredsställelse (satisfaction), eftersom att det även handlar om att skapa 
långsiktiga relationer med en konsument och att konsumenten blir nöjd och vill återkomma. 
 
DAGMAR-modellen 
DAGMAR88-modellen utarbetades av R.H. Colley år 1961.89 De produkter som DAGMAR-
modellen är applicerbar på är produkter som är komplicerade dvs. som kräver mer 
engagemang och eftertanke. 
 

 
 
Figur 6: DAGMAR-modellen. 
 
Som nämnt ovan inleds även DAGMAR-modellen med att konsumenten uppmärksammar 
(attention) ett företags produkt. Nästa steg är det kognitiva delmålet att uppnå en förståelse 
(comprehension) för produkten dvs. lära sig om produkten och förstå vad den innebär. Efter 
förståelsedelmålet kommer det affektiva delmålet, dvs. övertygelsen (conviction). 
Målgruppen måste bli övertygad om att produkten är något de vill ha. 
 
 
Kotlers mikromålskedja 

                                                 
87 U. Dahlqvist o. P. Westerståhl, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 1993, s.13. 
88 Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. 
89 R. Mårtensson, Marknadskommunikation, 1984, s. 89. 
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Kotlers mikromålkedja behandlar produkter i en etablerad kategori, dvs. det finns andra 
konkurrerande produkter.90 Det är viktigt är för produkter i en etablerad kategori att 
målgruppen känner att företagets produkt är bättre än konkurrenternas. Förmedlaren av 
produkten måste först veta hur medveten (aware) målgruppen är om den etablerade 
produkten. Om största delen av målgruppen är omedveten gällande produkten, måste 
förmedlaren först bygga upp medvetenheten (awareness). 
 

 
 
Figur 7: Köpvillighets steg.91 
 
Förmedlaren av produkten måste inledningsvis veta hur medveten målgruppen är om den 
specifika produkten. Om största delen av målgruppen inte har någon kännedom (awarness) 
gällande produkten, måste förmedlaren bygga upp kännedomen. Om det finns en medvetenhet 
kring produktens existens, bör det även finnas kunskap (knowledge), dvs. kognitiva delmålet, 
om produkten.92 Målgruppen måste få kunskap om produkten så att den vet vad produkten går 
ut på.  Efter kunskap kommer de tre affektiva delmålen, dvs. tycka om produkten, prefererar 
produkten och sen övertygas om produkten. När de väl är övertygade om produkten ligger det 
sista delmålet nära, dvs. köp. 
  
Kotler menar på att en ideal reklamkampanj måste vara utformad så att den försäkrar att sig 
om:93 
 
1. Den rätta konsumenten utsätts för det rätta meddelandet på rätt ställe vid den rätta 
tidpunkten. 
2. Annonsen påverkar att konsumenten uppmärksammar annonsen, men inte blir distraherad 
från det avsedda meddelandet. 
3. Annonsen reflekterar konsumentens nivå av förståelse gällande produkten och dess 
varumärke. 
4. Annonsen positionerar varumärkets önskvärda och levereringsbara olikheter och likheter på 
rätt sätt. 
5.  Annonsen motiverar konsumenten att reflektera över köp av varan. 
6. Annonsen bidrar med starka varumärkesassociationer med alla dess 
kommunikationseffekter, så att intryck görs på konsumenten när köp överväges. 

                                                 
90 M. Dahlén o. F. Lange, Optimal marknadskommunikation, 2003, s. 97. 
91 P. Kotler m.fl., Principles of marketing, 2001, s. 634. 
92 P. Kotler m.fl., Principles of marketing, 2001, s. 634. 
93 Ibid. 
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Kritik av mikromålskedjor 
Mikromålskedjorna beskriver det rationella beteendet hos konsumenten. Människans 
beteendemönster är inte statiskt, utan agerandet styrs, olika vid olika tillfällen beroende på 
omständigheter.94 Forskare har uttalat att människor inte alltid agerar rationellt utan har även 
ett undermedvetet beteende, inlärt beteende samt ett socialt beteende.95 
 

3.3 Beskrivning av målgruppen 
All effektiv kommunikation har sin utgångspunkt i målgruppen som man vill kommunicera 
med.96 En målgrupp utgörs av den grupp människor som man i första hand vill nå med sin 
marknadsföring, sin reklam och sitt visuella budskap.97 För att reklam ska vara effektiv krävs 
det att den riktas mot rätt målgrupp. Individers beteende styrs av deras bakgrund, ambitioner 
samt böjelser. Detta leder till att olika individer reagerar olika på den reklam som de 
exponeras för och reaktionen styrs av den exponerades kön, ålder samt sociala status. Hur 
olika individer beter sig beror till stor del på vem han eller hon vill vara och vilka behov 
personen har.98 Detta leder till att annonsörer måste vara medvetna om vilken målgrupp de 
vänder sig till och hur man kommunicerar med denna målgrupp. Det finns fyra stycken 
grundläggande faktorer för vad som driver beteende och dessa faktorer kommer nedan att 
beskrivas i detalj. 
 
Psykologiska faktorer 
Människors personligheter präglas av deras uppväxt, d.v.s. deras kulturella bakgrund. Kultur 
involverar vad en nationell grupp tänker och säger, deras vanor och traditioner, konst och 
litteratur, språk, attityder, känslor och värderingar.99 Dessa kulturella faktorer fungerar som 
indikationer på hur olika folkgrupper tycker och tänker. I reklamsammanhang är det väldigt 
viktigt att förstå och tolka de kulturella faktorer som en viss målgrupp har. Det finns många 
faktorer som kan spela in i människors beteendemönster t.ex. familj, skola och i vissa fall 
även subkulturer. Det kan till exempel vara svårt att marknadsföra alkoholhaltiga drycker till 
nykterister eller försöka sälja tomtekläder till en judisk befolkning. 
 
Sociala faktorer 
Sociala faktorer kan ses som en subkultur till de kulturella faktorer, som tidigare nämnts, men 
eftersom det är en viktig del, krävs det att den belyses extra noggrant. Vilken samhällsklass 
och social grupp man tillhör är t.ex. avgörande för vilka värderingar man har.100 Det är inte 
bara den samhällsklass eller socialgrupp som människor tillhör som påverkar utan lika viktig 
är den sociala status som folk vill uppnå eller identifiera sig med. Många reklamkampanjer 
spelar på folks önskan att tillhöra en viss grupp och ett bra exempel på det är en av BMW´s 
kampanjer där man talar om att man faktiskt kan få allt här i livet.101 

                                                 
94 U. Dahlqvist o. M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 28. 
95 U. Dahlqvist o. M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 27-28. 
96 U. Dahlqvist & M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 23.  
97 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2001, s. 62.   
98 U. Dahlqvist & M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 24. 
99 U. Dahlqvist & M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 25. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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Personliga faktorer 
Personliga faktorer kan också ses som en subkultur till kulturella faktorer. Personliga faktorer 
ändras genom livets gång. Man har olika behov vid olika tidpunkter i livet. Som barn står 
godis och leksaker högt på prioriteringslistan, men som tonåring köper man CD-skivor, smink 
och tidningar. 102  Det finns även andra faktorer än ålder som påverkar människors beteenden, 
exempel på detta är kön och civilstånd. 
 

3.3.1 Olika sätt att beskriva en målgrupp 
Demografisk 
Den demografiska målgruppsbeskrivningen är den vanligaste och utgångspunkten för denna 
målgruppsbeskrivning är variabler som kön, ålder, utbildning och bostadsort.103 Detta ger en 
grov bild av hur en viss målgrupp ser ut. Demografisk data går att finna i diverse dataregister, 
som är tillgängliga för allmänheten, vilket gör den demografiska målgruppsbeskrivningen 
relativt enkel att utföra. Den demografiska målgruppsbeskrivningen tenderar till att ge en 
relativt trubbig bild av målgruppen. Människor är ofta olika även om de tillhör samma 
gruppering i fråga om ålder, kön och bostadsort.104 Det är därför viktigt att inse att den 
demografiska målgruppsbeskrivningen är ett bra instrument för att få en överblick av en viss 
målgrupp, men att det krävs ytterligare variabler för att få en snävare och bättre tillämbar bild 
av målgruppen. 
 
Psykografisk 
Den psykografiska målgruppsbeskrivningen är mer djupgående och tar användning av 
variabler såsom livsstil, köpstil och köpmönster. Det finns en uppsjö av olika teorier om hur 
psykografisk målgruppsbeskrivning går till, men vi har valt att beskriva konceptet 
övergripande.  
Grunden för den psykografiska indelningen är individens beteende och mentalitet.105 
Psykografiska faktorer används som ett komplement till de demografiska för att få en djupare 
och tydligare bild av målgruppen.106 
 

3.4 Genvägar 
Enligt Robert B. Cialdini, professor i psykologi på Arizona State University, finns det sex 
genvägar för att öka försäljning. 107 Cialdini spenderade tre år med att intervjua försäljare, 
rekryterare och reklamfolk. Efter tre år skrev Cialdini boken Influence, där han namngav 
dessa genvägar. Vi har valt att inkludera Cialdinis genvägar för att se om dessa genvägar kan 
appliceras på bannerannonser för att öka bannerannonsens attraktionskraft samt att locka till 
köp. En kort beskrivning av dessa genvägar följer. 

                                                 
102 U. Dahlqvist & M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 26. 
103 U. Dahlqvist & M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 33. 
104 U. Dahlqvist & M. Linde, Reklameffekter, 2005, s. 35. 
105 U. Dahlqvist & P. Westerståhl, Kommunikationsstrategier och reklameffekter, 1993, s. 52. 
106 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2001, s. 63.   
107 http://www1.dragonet.es/users/markbcki/cialdini.htm, 20 maj 2005 
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Reciprocation (utbyte) 
Några skolelever säljer biljetter till skolans höstkabaré. En biljett kostar 50 kr. Skolbarnen 
knackar dörr och frågar om folk vill köpa biljetter? De personer som avböjer biljettköp 
erbjuds istället att köpa hembakade kakor för 20 kr. 
Många av dem som tackade nej till det första erbjudandet, dvs. biljetten till höstkabarén, 
köper kakor även om de egentligen inte vill. Det sekundära erbjudandet behöver inte vara 
litet, bara mindre än det primära.108 
 
Consistency (vara konsekvent)  
Enligt Cialdini är consistency generelltsätt associerat med integritet och intellekt. När en 
person har blivit övertygad om en idé, produkt eller tjänst, kommer den personen att söka 
efter bekräftelse som styrker det tidigare antagandet, samt ignorera fakta som bestrider detta 
antagande. Det är därför viktigt att formulera ett budskap så att det övertygar mottagaren från 
början. När en person väl har blivit övertygad ska det mycket till för att han eller hon ska 
ändra åsikt gällande produkten eller tjänsten. 
 
Social proof (samtycke av gemene man) 
Andras uppfattning om ett ämne kan vara övertygande nog för att övertyga fler personer. Folk 
litar på människor i sin omgivning och har lättare att acceptera ett budskap om annan en 
gemen man har tagit till sig budskapet. Om ett budskap bekräftas av medmänniskor brukar 
detta tendera till att en individ i samma omgivning ser samma budskap som sant.  
 
Liking (om tyckt) 
Ett budskap som förmedlar att sändaren är pålitlig eller omtyckt har det lättare att övertyga 
mottagaren. Om sändaren lyckas övertyga mottagaren, om att sändaren är pålitlig, omtyckt 
och på samma sida som mottagaren är det större chans att mottagaren övertygas om 
budskapet. 
 
Authority (auktoritet) 
Sändaren utnyttjar någon form av makt över mottagaren. När ett meddelande tas emot från en 
källa, som befinner sig över mottagaren i en makthierarki, tas meddelandet oftast emot 
positivt.109 
 
Scarcity (brist vara) 
Undersökningar har visat att information som är svåråtkomlig är mer eftertraktad och mer 
övertygande (persuasive) än lätt tillgänglig information.110 Ett meddelande som är formulerat 
så att mottagaren uppfattar erbjudandet som tidsbegränsat eller att tillgången på produkten är 
begränsad gör att mottagaren blir mer positiv till erbjudandet. 

                                                 
108 http://www1.dragonet.es/users/markbcki/cialdini.htm, 20 maj 2005. 
109 http://www1.dragonet.es/users/markbcki/cialdini.htm, 20 maj 2005 
110 R. B. Cialdini o. N. J. Goldstein, Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 2002, s. 46. 
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3.5 Undersökningsmodell 
Den undersökningsmodell som vi har utformat skall hjälpa oss förstå hur bannerannonser 
skall utformas för att nå rätt målgrupp. Då bannerannonser inte är ett av de traditionella 
medierna hade vi som avsikt att använda oss av befintliga teorier inom marknadsföring och 
kommunikation och se om dessa kan vara applicerbara för bannerannonser. Denna 
undersökning anses vara en utveckling av teorier i den mening att undersökningen prövar 
huruvida teorier utvecklade för traditionella medier kan vara giltiga för det ”otraditionella 
reklamformatet” bannerannonser. Undersökningsmodellen tar hänsyn till att det kan 
uppkomma aspekter vid insamlingen av empirin som kanske inte kan hänföras till 
referensramen p.g.a. att bannerannonser är ett ”otraditionellt reklamformat”. Det empiriska 
materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer (se bilaga 3-10).  
Undersökningsmodellen har använts som ett arbetsredskap för strukturering av det empiriska 
materialet samt delvis för strukturering av analysen.    
 

 
 
Figur 8: Undersökningsmodell. 
 
Nedan beskrivs undersökningsmodellens tre rutor och vad dessa innehåller: 
Referensramsrutan innefattar:  
- Mikromålskedjorna och lägger fokus på vilka steg, beroende på produkttyp, som en 

konsument går igenom för att göra en köpehandling.  
- Målgruppsteorier, störst vikt har lagts vid skillnaden mellan demografisk och 

psykografisk målgruppsindelning.  
- Genvägar som kan locka till köp enligt Robert B. Cialdini.  
- Brus      
 
 
Första empirirutan innefattar: 
Det empiriska material som har anknytning till referensramen. 
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Andra empirirutan innefattar: 
Det empiriska material som inte har anknytning till referensramen. 
 
 
Nedan beskrivs pilarna i undersökningsmodellen: 
De mindre pilarna mellan referensramsrutan och första empirirutan visar på att: 
- Vi har haft vår utgångspunkt i referensramen vid insamlandet av det empiriska materialet, 

dvs. intervjumallen (se bilaga 2) är utformad utifrån referensramen. 
- Vi har analyserat det empiriska insamlade materialet emellan som har anknytning till 

referensramen respondenterna, samt analyserat det empiriska insamlade materialet med 
själva referensramen. 

 
De mindre pilarna mellan första och andra empirirutan visar på att: 
- Det har funnits ett empiriskt underlag som inte har någon koppling till referensramen.  
 
Den genomgående pilen visar på att: 
-  Vi har analyserat allt material som har varit relevant för undersökningen oberoende om det        
    har legat utanför referensramen eller ej.  
-  Undersökningsmodellen utmynnar i vad som påverkar en bannerannons utformning. 
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4. Empiri 
Författarna har efter de kriterier som nämnts i metodavsnittet aktivt valt respondenter      
som på något sätt innehar spetskompetens inom bannerannonsmarknaden. Valet har varken 
varit slupmässigt eller tillfälligt, bara de som har kunnat tillföra expertis inom sitt område 
har blivit tillfrågade. Vi har medvetet valt nyckelpersoner med olika inriktningar inom reklam 
och marknadsföring för att få ett brett spann av spetskompetens. Eftersom intervjuerna har 
varit relativt långa och djupgående har författarna valt att placera dem i bilagorna 3-10, där 
finns allt empiriskt material samlat. Nedan följer en introduktion till de respondenter som 
medverkat i denna studie.  
 
Linda Berglund (MSN) 
Linda jobbar för närvarande som säljchef på MSN. Innan Linda började på MSN jobbade hon 
som säljare på Lunarstorm i tre år och innan dess som Internetrådgivare och specialist på en 
mediabyrå. I dag är Linda ansvarig för ett team säljare som jobbar med att skapa kontakter 
och sälja annonsutrymmen till mediabyråer.   
MSN är ett multiinternationellt företag som tillhandahåller tjänster såsom Hotmail, MSN 
Messenger och mycket mer. MSN tillhör Microsoft som är ett världens ledande dataföretag. 
 
Eva Åhfeldt-Brådhe (Aftonbladet Nya Medier) 
Eva har jobbat som sales manager på Aftonbladet Nya Medier i 10 år. Innan Eva tog jobbet på 
Aftonbladet Nya Medier jobbade hon på Aftonbladets tidningsupplaga i 1år. Aftonbladet Nya 
Medier är ägt av Aftonbladet och ingår således i den norska mediakoncernen Schibsted. 
Aftonbladet Nya Medier jobbar med nutid och framtid till skillnad mot tidningsupplagan som 
jobbar med nutid och dåtid.    
 
Peter Cederholm (Carat) 
Sedan januari 2000 har Peter jobbat som webbrådgivare på mediabyrån Carat. Innan Carat 
jobbade Peter på ICA´s marknadsavdelning med att bygga upp hemsidan ica.se. När Peter 
började jobba med ica.se hade de ca 5000 besökare i månaden och när han slutade hade de 
nästan 400 000 besökare i månaden. Peter studerade till tekniker i Austin, Texas, USA, i fyra 
år men tröttnade och ändrade inriktning mot reklam och marknadsföring. 
 
Johan Dahlberg (North Kingdom) 
Johan har jobbat som marknadsassistent på North Kingdom sedan januari 2006, men har 
arbetat med datorer och Internet i många år. Johan har en tvåårig examen inom internationell 
sälj och marknadsföring.  
North Kingdom bildades 2003 av Robert Lindström och Roger Stighäll, två avhoppare från ett 
bolag som heter Parego. North Kingdom är en webbyrå som med kreativa och innovativa 
idéer hjälper företag att profilera sig och stärka sina varumärken. North Kingdom har jobbat 
med bl.a. Vodafone, Philips, Coca Cola och Heineken. 
 
Micael Dahlèn (Handelshögskolan i Stockholm) 
Micael Dahlèn är docent i marknadskommunikation och konsumentbeteende vid 
Handelhögskolan i Stockholm. Micael var student vid Handelshögskolan när han började 
parallellt forska om Internet år 1995. Efter studenttiden blev Micael Dahlén kvar på 
Handelshögskolan som forskare och lärare. Han sitter även i styrelser och har varit rådgivare i 
styrelser som har anknytning till hans expertis. Han är även medförfattare till boken Optimal 
marknadskommunikation.  
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Anna Lenné (TradeDoubler) 
Anna Lenné jobbar som publisher manager på TradeDoubler. Som publisher manager jobbar 
Anna med de annonsplatser som TradeDoubler har inom sitt nätverk. TradeDoubler startades 
i Sverige 1999, idag har de cirka 300 anställda och är aktiva i 16 länder. I Sverige har 
TradeDoubler ca 10 000 annonsplatser. TradeDoubler är en mellanhand mellan annonsörer 
och annonsplatser. TradeDoubler kan spåra alla annonser inom deras nätverk och kan på så 
sätt få fram statistik på t.ex. vilken typ av annons som är effektivast eller vilka annonser som 
säljer bäst.   
 
Johan Ronnestam (Foreign) 
Johan Ronnestam är verkställande direktör, creative director och även en av grundarna till 
webbyrån Foreign. Foreign grundades 2002 av Johan Ronnestam och Viktoria Vallner. Idag 
har Foreign 24 anställda och jobbar med vad de kallar morgondagens reklam, d.v.s. digital 
kommunikation. Foreigns huvudkunder är bl.a. Adidas International, BMW motorcyklar, 
COMHEM samt Absolut Vodka. 
Innan Johan var med och startade Foreign jobbade han för ett företag som heter Everin Baker 
som då var världsledande inom digitalreklam. Tidigare jobbade Johan för Framfab där han 
anställdes som nummer 130 och slutade när de hade 3500 anställda. Redan 1994 började 
Johan arbeta med datorer och Internet, vilket gör Johan till en ung senior inom branschen. 
 
Calle Sjönell (Starring) 
Calle Sjönell är creative director på webbyrån Starring. Han gick på mediautbildningen vid 
Stockholms Universitet år 1995. År 1996 startade Calle webbyrån Moonwalk som fokuserade 
mycket på marknadsföring. 1999 gick Moonwalk ihop med Stockholm New Media och 
företaget döptes då till Moonwalk Stockholm. Före detta ägarna, A – com, köptes ut år 2004 
och då döptes byrån till Starring. Starring jobbar med marknadsföring och med utveckling 
och utarbetande av företagssajter. 
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5. Analys 
I detta kapitel görs en jämförelse mellan det empiriska materialet samt studiens referensram, 
men även det empiriska materialet kommer att jämföras sinsemellan. För att underlätta för 
läsaren har vi valt att strukturera analysen utefter de grundläggande frågeställningar som vi 
använt oss av vid insamlingen av det empiriska materialet. Analysen uppdelas således i 
kategorier som har uppstått utefter de grundläggande frågeställningarna. Den intressantaste 
information som respondenterna har bidragit med redovisas och analyseras jämtemot 
studiens referensram och de övriga respondenternas uttalanden.  
Varje kategori inleds med en sammanfattning av de teorier som berör kategorin i den mån 
sådana finns, annars inleds kategorin med en inledande diskussion. Varje kategori avslutas 
med ett sammanfattande resonemang.   
 

5.1 Bannerannons marknaden  
Enligt färsk statistik använder 81 % av Sveriges befolkning Internet.111 Svenskar ägnar i snitt 
5 timmar och 41 minuter åt massmedier, där radio och TV står för 31 % respektive 28 %.112 
Internet är det snabbast växande mediet och har nyligen gått om dagstidningar i 
tidskonsumtion per medelsvensk.113 Mediakonsumtionen har varit densamma sedan början av 
decenniet och det som händer är att svenskarnas konsumtion splittras i allt snabbare takt. 
Internet växer snabbast och det är på bekostnad av andra medier. Problemet med liknande 
statistik är att Internet kan ses som en mix av de traditionella medierna. Internetanvändningen 
har gått om dagstidningar men å andra sidan utgörs en stor del av Internetsurfandet av läsning 
av dagspress på Internet. På Internet kan man ta del av nästan alla traditionella medier, man 
kan se på TV, lyssna på radio, lyssna på ljudböcker o.s.v. De som använder Internet mest är 
personer mellan 15 och 24 år, i den åldersgruppen använder 54 % Internet dagligen och deras 
dagliga dos är 88 minuter jämfört med 31 minuter för snittsvensken.114 
Investeringar i Internetannonsering/-samarbeten, vilket innefattar bannerannonsering, var 
under år 2005 på 756 miljoner kronor i Sverige.115  
 
Enligt Eva Åhfeldt-Brådhe har bannerannonsmarknaden bara några få procent av den totala 
annonsmarknaden, men i takt med att internetanvändandet växer kommer även marknaden för 
bannerannonser att växa. Åhfeldt-Brådhe började märka stora skillnader i beteendet hos dem 
som köper annonser redan 2005. ”Helt plötsligt blev det vedertaget och väldigt naturlig att 
bannerannonser skulle vara en del av mediemixen”.  
 
Linda Berglund är medveten om att Internets mediatid i förhållande till den totala media  
konsumtionen står i obalans till Internets del av den totala annonsmarknaden. ”Idag spenderar 
man 9 % av sin mediatid framför Internet men annonsörerna lägger bara någon procent, det är 
inte okej.” Berglund poängterar också att trots att Internet är 10 år gammalt, är det fortfarande 
ett ungt medium och alla annonsörer inte har hittat dit ännu.  
 
Till skillnad från Eva Åhfeldt-Brådhe och Linda Berglund gör Johan Ronnestam inga 
generaliseringar över den totala annonsmarknaden, han anser att det beror till störst del på 
                                                 
111 www.stat.fi/ajk/tiediotteet, 21maj, 2006. 
112 Svenska Dagbladet, Internet går om dagstidningen, 10 maj 2006.  
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 www.irm-media.se/irm/, 23 maj 2006. 
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företagen och att det är varumärkesanpassat. ”De varumärken som har kommit långt på väg 
kan lägga upp till 25 % av sin marknadsföringsbudget på digitalkommunikation, vilket kan 
jämföras med 2 % för företag som inriktar sig på mer traditionell marknadsföring.” 
Ronnestam lägger mycket tyngd på hur gammal och marknadschef ett företag har. Unga 
marknadschefer tenderar att lägga större tyngd på Internetannonsering till skillnad mot äldre 
mer traditionella marknadschefer. ”Om de har kvar 50 åringar händer det ingenting, han 
kanske inte ens kan öppna sin egen dator om det vill sig riktigt illa.” 
 
Peter Cederholm ser ljust på framtiden för bannerannonser. ”Jag vill minnas att 
bannerannonsmarknaden ökade med ca 40 % år 2005, och ökningen kommer att bestå.” Det 
som idag kallas bannerannonsmarknaden kommer att öka tills den blivit så stor att den 
behöver brytas ner i olika komponenter för att bli mer översiktlig. Exakt vad de 
komponenterna kommer att kallas vet Cederholm inte men han gissar på ”kampanj” och 
”sälj”, där kampanj inriktar sig på varumärkesbyggnad och sälj blir mer säljinriktad. 
Cederholm poängterar även att sök, eller sökordsoptimering som det också kallas, kommer 
mer och mer. ”Idag är bannerannonser den största delen av den digitala annonsmarknaden 
men sök eller sökordsoptimering som det också kallas växer snabbare.”  
 
Calle Sjönell anser att det läggs ner för lite pengar på onlineannonsering. ”Det optimala vore 
om man la ner 10-15 procent. Studier från USA visar att man får optimal effekt om man 
lägger ner 10 - 15 % av den totala annonsbudgeten på onlinereklam, då får man bäst 
avkastning”. Vidare påpekar Sjönell: ”Idag lägger man 3-4 procent av marknadsföringen 
online och det är alldeles för lite, det är bara en tidsfråga tills att dessa 10-15 procent kommer 
uppnås.”  
 
Bannerannonsmarknaden är fortfarande förhållandevis liten i förhållande till den stora 
reklamkakan. Alla respondenter förutom Anna Lenné är övertygande om att 
bannerannonsmarknaden kommer att växa. Lenné anser att Internetannonsering kommer att 
öka, men att bannerannonsmarknaden procentuellt sätt kommer att vara sig lik. Det betyder i 
och för sig att även Lenné tror att bannerannonsmarknaden kommer att växa, om även inte 
procentuellt i förhållande till den totala Internetannonseringen. Det råder lite förvirring om 
hur stor del bannerannonser har av den totala digitala annonsmarknaden. Cederholm anser att 
bannerannonser är den största delen av den digitala annonsmarknaden. Dahlén gissar på 50 %, 
Lenné tror 40 % och Sjönell säger 20 %. Liknande förvirring råder kring hur stor del 
webbannonsering har av den totala annonsmarknaden. Respondenterna är överens om att 
webbannonsering prioriteras för dåligt, men exakt hur stor del den har är de lite osäkra över. 
Dahlén säger bestämt 2,5-3 %, Sjönell tror 3-4 %, Berglund 5 % och Ronnestam och 
Cederholm säger 6-8 %.  
  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att bannerannonsmarknaden är väldigt liten i 
förhållande till den stora reklamkakan Däremot framstår det som oklart hur stor 
bannerannonsmarknaden är i förhållande till den totala Internetannonseringen, men det kan 
däremot fastställas att bannerannonsering anses vara ett av de mest använda 
annonseringsalternativen på Internet. Även har nästan alla respondenter sagt att det finns 
indikationer på att bannerannonsmarknaden kommer att fortsättningsvis öka.   
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5.2 Bestämning av målgrupper på Internet  
De som använder Internet mest är, som nämnt, personer mellan 15-24 år och i den 
åldersgruppen använder 54 % Internet dagligen och deras dagliga dos är 88 minuter jämfört 
med 31 minuter för snittsvensken.116 Den köpstarkaste målgruppen på Internet för privat bruk 
är män i 25 till 34 års ålder.117  
Det råder lite förvirring inom branschen om vilken målgrupp som är köpstarkast.  När man 
talar om målgrupper på Internet använder man både demografisk kategorisering, såsom ålder 
och kön, och psykografisk kategorisering, såsom mogna och omogna internetanvändare. 
Omogna internetanvändare är sådana som är relativt nya på Internet medan mogna användare 
har varit på Internet en längre tid.    
 
Peter Cederholm anser att man beter sig på Internet på samma sätt som man gör i andra 
medier, speciellt om man tillhör ålderskategorin 35 till 50. Läser man DI i pappersformat 
läser man även di på nätet o.s.v. Således hävdar Cederholm att män mellan 25 och 49 år är 
den träffsäkraste målgruppen vid annonsering på hemsidor såsom bilprovningen.se och 
bytbil.se. Kvinnor i samma åldrar är träffsäkrast på hemsidor såsom arbetsförmedlingen.se, 
monster.se och hemnet.se. Det är först när man talar om ungdomar som det blir svårare att 
generalisera. Cederholm använder sig av en demografisk målgruppsbeskrivning där ålder och 
kön är de viktigaste variablerna. Cederholm anser att de som handlar mest är unga och män. 
”Detta beror mycket på att de varor som säljer bäst på Internet är manliga produkter såsom 
musik, film och dataprodukter.” Cederholm trycker på att det är svårt att generalisera om hur 
vida man ska utforma bannerannonser för att nå olika målgrupper. ”Olika målgrupper har 
olika värderingar och det är upp till kreatören att tolka dess värderingar och forma ett 
annonsbudskap därefter, generellt sätt kan man säga att ögon, barn, kändisar, djur och 
dialekter är bra för att locka till sig läsare.” 
 
Linda Berglund tror att det är de unga internetanvändarna (15 - 20 år) som är den köpstarkaste 
målgruppen, men hon poängterar att hon inte har statistik som bekräftar detta. Berglund säger 
att: ”Mina erfarenheter från Lunarstorm och när vi gjorde marknadsundersökningar där, är att 
den yngre generationen har i mycket större utsträckning förstått att allt inte är gratis på nätet.” 
Berglund anser att hennes generation (25 - 35 år) har fastnat lite i tankesättet att allt på 
Internet ska vara gratis, bara för att det var så i början. ”Den yngre generationen har inte 
upplevt den revolutionen på samma sätt och det är mycket mer accepterat att betala för sig, 
även på Internet.”  Berglund poängterar dock att det är mycket möjligt att den äldre 
generationen spenderar mer pengar på nätet fast på färre transaktioner. Berglund minns inte 
att hon har sett någon statistik på kvinnors respektive mäns beteende på Internet, men hon 
påminner oss om att Internet är en exakt spegel av den verkliga världen. Är det så att kvinnor 
läser mer om mode än män, kommer det att vara så även på Internet o.s.v. När man ska 
kommunicera över Internet är det viktigt att förstå den målgrupp man vill kommunicera med. 
”Det är rätt roligt faktiskt, de som är väldigt unga 11 till 12 år har samma beteende som de 
som är plus femtio. De är båda omogna användare och klickar på allt.” Berglund anser att 
åldersgruppen 35 till 40 år är allra svårast att attrahera. ”De är fantastiskt syniska och tycker 
att inget som har med reklam att göra är bra.” Enligt Berglund är gruppen 15 till 25 sjukt 
medvetna om sin situation och tycker att reklam är okay så länge de blir bjudna på något, de 
vill tycka till, vara delaktiga.  
 
                                                 
116 Svenska Dagbladet, Internet går om dagstidningen, 10 maj 2006. 
117 www.scb.se/teamplates/tableORchart-154548.asp. 23 maj 2006. 
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Johan Ronnestam är inne på samma spår som Linda Berglund. Han anser dock att det är 
generationen 35 till 40 som är den köpstarkaste, men att det håller på att sjunka i åldrarna i 
takt med att de digitala varorna (musik, ringsignaler, filmer mm) tar fart. Ronnestam och 
Berglund ser på samma fenomen fast från olika håll, men resultatet blir detsamma. Den yngre 
generationen genomför fler köp fast för mindre summor. Ronnestam anser att beteendet hos 
den äldre generationen håller på att ändras, de söker sig till Internet för att hitta bra priser 
vilket har gjort dem till den köpstarkaste målgruppen. ”Tittar man på sajter som tretti.se som 
säljer vitvaror på nätet består deras kundbas av äldre köpstarka och prismedvetna kunder som 
köper via nätet för att spara pengar.” Ronnestam anser att det viktigt att tänka på 
användarvänligheten när man ska nå en målgrupp som består av åldrarna 40 och uppåt. Ska 
man nå målgruppen 30 plus är användarvänligheten fortfarande relativt viktig men den 
sjunker snabbt när man ska nå yngre målgrupper, menar Ronnestam. 
 
Micael Dahlén instämmer med samtliga respondenter: 
”Äldre personer, 33 år och uppåt handlar mest kapitalvaror. Yngre personer är köpstarkare när 
det gäller mikrobetalningstjänster, såsom ringsignaler och bakgrundsbilder.”  
Dahlén gör även generaliseringen att äldre personer tycker om lugna och statiska annonser 
medan yngre internetanvändare attraheras av rörliga annonser. Dahlén poängterar dock ett 
dilemma, ”mer vana användare kan bli väldigt störda av mycket ljud och rörlighet men 
samtidigt kan det vara det enda sättet att få uppmärksamhet från en van användare”.  
 
Sammanfattningsvis har den demografiska målgruppsindelningen varit den populäraste bland 
samtliga respondenter när det gäller kategorisera den köpstarkaste målgruppen, detta kan 
förklaras med att vi har ställt relativt generella frågor för att locka fram generaliseringar. 
Psykografiska målgruppsindelningen som är mer djupgående och dessa har respondenterna 
vägt in i sina svar gällande hur bekant målgruppen är med Internet. Samtliga respondenter har 
mer eller mindre tydligt framhävt, att yngre målgrupper handlar mest på Internet, mätt i 
förhållande till antal varor och transaktioner, men ej i förhållande till spenderade pengar. 
Generationen 30 till 50 år (lite överdriven åldersspann för att samla in samtliga respondenters 
åsikt) är den som handlar för mest pengar. Samtliga respondenter har framhävt att ett enkelt 
annonsbudskap är effektivast för att nå en äldre målgrupp d.v.s. statiska annonser utan 
onödiga förvirrande moment såsom ljud och animationer. Respondenterna har även 
understrukit att en yngre målgrupp kan attraheras av enkla annonser men vill man specifikt nå 
en yngre målgrupp ska bannerannonserna vara livligare med animationer. Annonserna ska 
gärna innehålla ett engagerande moment såsom omröstningar, detta så att mottagaren känner 
att han eller hon får vara med och tycka till. 
 

5.3 Bannerannonsens attraktionskraft, positiva och negativa 
effekter 
Bannerannonsens huvudsyfte är detsamma som första steget inom mikromålskedjorna AIDA 
och DAGMAR samt även Kotlers mikromålkedja, d.v.s. att skapa uppmärksamhet (attention). 
Syftet med marknadsföring är att sälja en produkt eller att öka medvetandet för en produkt, en 
organisation eller ett företag. För att lyckas med det ovannämnda måste första steget i 
mikormålskedjorna uppnås. Hur skapar man attention, uppmärksamhet, kring en 
bannerannons? 
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Micael Dahlén anser att annonser som innehåller produktfokuserade nyheter t.ex. en ny bil, 
läsk eller tjänst har högst attraktionskraft. ”Bannerannonser som spelar på nyfikenheten och 
möjligheten att lära sig mer attraherar användaren mest.”  
 
Johan Ronnestam skiljer på en bannerannons attraktionskraft för att locka till köp mot 
attraktionskraft för att få folk att klicka på annonsen. ”Om syftet är att så många som möjligt 
ska klicka på annonsen kan man t.ex. skriva ”varning klicka inte här” men sen när folk inser 
att det är schampo som annonseras tappas över 90 % när de väl läst annonsen.” Ronnestam 
anser att en bannerannons måste vara nyskapande och kreativ för att väcka intresse. ”Riktar 
man sig mot människor som inte är Internetvana kan man ta till enkla knep såsom olika spel, 
det uppfattas ofta som kul och de blir väldigt öppna för annonsen budskap. Baksidan är att 
personer som är vana vid Internet uppfattar ofta liknande kampanjer som irriterande och 
motbjudande vilket kan skada varumärket.” Ronnestam poängterar även att en bannerannons 
attraktionskraft minskar om den placeras i en brusig miljö. Ronnestam nämner två typer av 
brus, brus annonser emellan och det brus som utgöras av en sajts redaktionella innehåll. ”Gör 
man reklam för blöjor på aftonbladet.se är det stor chans att ett brus utgörs av att folk vill läsa 
nyheter och inte alls om blöjor.” Ronnestam menar att man kan minska detta brus genom att 
placera bannerannonser på mer relaterade sajter t.ex. blöjannonser på gravid.se vilket i sig gör 
att bannerannonsen får högre attraktionskraft.  
 
Calle Sjönell anser att det är de stora rörliga bannerannonserna som har högst attraktionskraft. 
”Det finns en enkel insikt om varför det är så. Det första en bannerannons måste leda till är att 
en användare måste titta dit.”  Sjönell menar uppmärksamhet skapas då något rörligt sker, en 
film eller något radikalt med färgskiftningar är två exempel han ger. Sjönell understryker 
även att desto större yta som används desto lättare är det att skapa uppmärksamhet.   
 
Peter Cederholm instämmer i Calle Sjönells tro på stort och rörligt, men deras resonemang 
skiljer sig åt. Enligt Cederholm är svenskar väldigt funktionsinriktade när de surfar. ”Tittar 
man bara på de sajter som är störst i Sverige, MSN hotmail, Google sökmotor, aftonbladet.se 
och föreningssparbanken.se så inser man snabbt att det inte är nöje svensken är ute efter vilket 
gör det väldigt svårt att få någon att regera på en annons på en gång.” Det är beteendet på 
nätet som gör att Cederholm tycker att det är så viktigt med rörliga annonser. Det rörliga 
momentet i en bannerannons gör att den upptäcks vilket är avgörande för en bannerannons. 
Cederholm påpekar även att det handlar mycket om kreativitet, ”lyckas man bygga upp en 
story kring en annons har man lyckas väldigt bra”. Ett annat bra knep som Cederholm delar 
med sig av är att engagera människor genom en omröstning eller liknade, ”det har visat sig 
väldigt effektivt, folk vill bli engagerade”. Cederholm poängterar även att annonsplaceringen 
är oerhört viktig. ”Är man inne på aftonbladet.se för att läsa nyheter så är man inte särskilt 
mottaglig för annonser. Om man däremot är inne på aftonbladet nöje är man mer öppen för 
annonser.” Även Cederholm nämner att andra annonser utgör ett stort brus för varandra.  
 
Eva Åhfeldt-Brådhe är väldigt medveten om vad som är brus för bannerannonser. ”Hela vår 
sida kan uppfattas som ett brus, det är beroende av vilket sinneslag man befinner sig i när man 
går in på aftonbladet.se.” Åhfeldt-Brådhe framhåller att för de som besöker aftonbladet.se 
klockan åtta på morgonen kan det redaktionella på sidan utgöra ett jättebrus för annonserna då 
de flesta är intresserade av vad som hänt i världen under natten och gårdagen. Enligt Åhfeldt-
Brådhe tonas detta brus ner när läsaren är inne på aftonbladet.se eller någon annan sajt för att 
nöjessurfa.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att en bannerannons attraktionskraft beror på storlek, 
innehåll och placering. Placeringen är väsentlig för att bannerannonsen ska ha en chans att 
attrahera och väcka intresse. Men placeringen är inte allt. För att en bannerannons ska sticka 
ut ur mängden bör den vara kreativ, rörlig och gärna innehålla något som gör 
bannerannonsläsaren nyfiken. Storleken spelar också stor roll, ju större desto bättre.  
 

5.4 Genvägar för att skapa uppmärksamhet 
Enligt Robert B. Cialdini professor i psykologi vid Arizona State University, finns det sex 
genvägar för att öka försäljning. Kan dessa genvägar användas för att skapa uppmärksamhet 
kring bannerannonser? 
 
Johan Ronnestam anser att man kan använda sig av genvägar för att övertyga och skapa 
uppmärksamhet kring en bannerannons, men man bör göra det på rätt sätt. ”Man kan gå så 
långt som att köpa en bild på Pamela Anderson och göra reklam för tandsten, men då är det 
inte relevant och enligt min mening inte heller bra reklam.” Ronnestam anser att de genvägar 
som professor Cialdina nämner inte har så mycket med själva annonsen att göra. ”Det är 
redan bestämt från den som ska annonsera sina produkter vilken positionering som ska tas. 
Denna positionering förstärks med hjälp av liknande genvägar.” Ronnestam påpekar att det är 
utformningen av annonsen som måste stämma överens med tidigare bestämda normer. ”HM 
skulle till exempel aldrig publicera en annons utan att skriva ut priset på produkten, det har de 
alltid gjort och kommer alltid att göra, consistency.” 
 
Peter Cederholm nämner fem genvägar för att skapa uppmärksamhet. ”Generellt sett kan man 
säga att ögon, barn, kändisar, djur och dialekter är bra för att locka till sig läsare.” Cederholm 
upplyser oss om att annonser bör se olika ut beroende på var de placeras även om de är 
riktade till samma målgrupp. ”Ungdomar som befinner sig på lunarstorm anser inte att de 
surfar, de kommunicera med sina vänner och kommer således inte reagera på samma 
annonser som när de surfar på aftonbladet nöje.”  
 
Linda Berglund är inne på samma spår som tidigare nämligen att låta annonsläsaren vara med 
och synas, tycka till eller påverka. ”Lyckas man få den här målgruppen (15 - 25år) att tycka 
att en kampanj är kul och vill vara med och påverka, kommer den kampanjen nog att lyckas.” 
Berglund framhåller även kändisar och igenkänning som två bra genvägar för att skapa 
uppmärksamhet. ”Ska man t.ex. göra en tävling är det bättre att använda sig av ett koncept 
som alla redan känner till, typ ”sten sax påse”. Det är mycket bättre än att hitta på ett nytt 
spel.” Berglund poängterar även att generellt sätt ska man inte använda sig av 
störningseffekter för att locka till sig människor, det är inte bra och det ger bad will för 
annonsören. ”Ska man locka till sig läsare ska det vara relevant. Är det relevant kommer folk 
att läsa det och det gäller för alla målgrupper.”  
 
Micael Dahlén delar upp problemet i mikro- och makronivå. ”På mikronivå, för den enskilda 
annonsören, så räknas nästan bara att få tillgång till människors öron och ögon och framförallt 
att komma in i människors huvuden och då med nästan vilka medel som helst. På makronivå 
är det viktigt att fånga uppmärksamheten som driver trafiken och som också direkt relaterar 
till vad man som användare förväntar sig att få ut av bannerannonsen.” Dahlén betonar dock 
att denna studie inriktar sig på mikronivån och då spelar relevansen faktiskt ingen roll. 
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Sammanfattningsvis kan två olika synsätt på problemet klart urskiljas. Micael Dahlén, som är 
teoretiker, tar mer hänsyn till bannerannonsens genomslagskraft och tar inte hänsyn till det 
konstnärliga i utformningen av bannerannonser. Johan Ronnestam hävdar att genvägar kan 
användas för att skapa intresse men att de bör vara relevanta för annonsens budskap. 
Ronnestam säger att det är ett effektivt sätt att locka läsare, men han ogillar dem, om de inte 
är relevanta för bannerannonsen. Berglunds objektivitet kan också ifrågasättas, då hon jobbar 
med annonsörerna och har ett intresse av att bibehålla goda relationer för återkommande 
samarbeten. Men frågan kvarstår, är det effektivt att använda sig av genvägar för att skapa 
uppmärksamhet? Ja, det är det. Alla respondenter har varit eniga om att genvägar, såsom 
kändisar, är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring en bannerannons. Respondenternas 
åsikter har skilt sig åt när det gäller frågan om man kan använda sig av genvägar som inte 
överensstämmer med annonsens budskap. Det har framkommit att det är effektivt att ha en 
genväg som inte överensstämmer med budskapet, men däremot anses det inte alltid vara etiskt 
korrekt. De respondenter som har ifrågasatt om man ska använda genvägar som inte 
överensstämmer annonsens budskap har gett oss deras subjektiva syn på problemet, men 
respondenterna har ej dementerat att det är effektivt.  
 

5.5 Avsluta med köp, do´s and dont´s   
Bannerannonsens huvudsyfte är detsamma som första steget inom mikromålskedjorna AIDA 
och DAGMAR d.v.s. att skapa attention, uppmärksamhet. Men det är bara första steget inom 
mikromålskedjorna AIDA och DAGMAR, det slutgiltiga syftet är att alla steg ska uppnås 
vilket avslutas med action, köp. Hur ska man få annonsläsaren att fullfölja alla steg?  
 
Enligt Peter Cederholm ska strategier läggas upp utifrån målet. Ska en billig produkt säljas, är 
det viktigt att försöka locka till köp på direkten, säljes däremot en dyr mer komplicerad 
produkt är det viktigt att bygga upp och stärka varumärket för framtida försäljningar.  
 
Johan Ronnestam, Calle Sjönell och Anna Lenné poängterar alla att det är väldigt viktigt att 
vara konsekvent och göra det så enkelt som möjligt för användaren. Landing pagen eller 
kampanjsajten måste gå i samma spår som bannerannonsen. Designen ska vara densamma 
eller i alla fall överensstämma med bannerannonsen. Bannerannonsen och kampanjsajten ska 
tala samma språk, d.v.s. de ska använda sig av liknande formuleringar och skriftspråk så att 
användaren känner sig hemma på kampanjsajten, vilket ökar chanserna för att alla steg inom 
en mikromålkedja uppnås.   
 
Linda Berglund betonar vikten av att en bannerannons måste leda till en kampanjsida och inte 
till ett företags förstasida. ”Gör man inte det kan man lika gärna strunta i att publicera 
banners, det finns ingen som orkar klicka sig fram till erbjudandet, man tappar alla.” Berglund 
poängterar även att det är viktigt att vara säker på att allt fungerar innan lansering av en 
kampanj sker. ”Provar jag något som inte fungerar kommer jag aldrig att vilja prova det igen, 
även om det skulle fungera nästa gång.” 
 
Micael Dahlén hävdar att det är samma beteende på Internet som i en vanlig butik. ”Det gäller 
att få människor att stoppa ner det första som finns innanför dörren i sin varukorg, har man 
väl stoppat ner något kommer man stoppa ner fler produkter av automatik, dvs. har man väl 
börjat klicka kommer man av automatik att klicka mer.” Dahlén betonar även att det 
viktigaste är att få användaren att göra något omedelbart, något som för användaren känns 
som en liten sak. Dahlén delar även med sig av en tumregel som han använder sig av. ”Man 
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ska inte kräva av människor, eller tro, att människor stannar kvar länge på en sajt. Man måste 
kunna kommunicera med användaren på direkten.”  
”Samtidigt vill man att användaren skall stanna kvar på en sajt så länge som möjligt.” Enligt 
Dahlén är en person som spenderar en längre tid på en sajt mer benägen att klicka och det är 
således viktigt att försöka hålla kvar användare så länge som möjligt.  
 
Sammanfattningsvis avgör strategin med kampanjen hur ett avslut ska ske. Är det slutgiltiga 
målet en försäljning gäller det att locka till köp. Det görs genom att vara konsekvent och 
tydlig. Det ska vara så enkelt som möjligt för användaren att komma till ett avslut. 
Bannerannonserna ska vara länkade så att användaren kommer till en kampanjsajt som går i 
samma spår som bannerannonsen. Det är viktigt att aktivera användaren från början, då är 
chansen större att användaren avslutar med ett köp. Bannerannonsen och kampanjsajten ska 
vara testade så att det inte uppstår några problem för användaren, då kan en kund förloras för 
alltid. Om kampanjens målsättning inte är köp utan snarare att skapa uppmärksamhet kring en 
vara, tjänst eller företag är det viktigare att bygga varumärket än att locka till köp. 
 

5.6 Bannerannonsering beroende på produkt 
Hur ska annonsörer gå tillväga när de ska utforma bannerannonser för produkter som befinner 
sig inom olika kategorier? Mikromålkedjan AIDA inriktar sig på enkla produkter, dvs. 
produkter som kräver lite engagemang och som människor inte ägnar så mycket tanke åt. 
DAGMAR-modellen är applicerbar på är produkter som är komplicerade dvs. som kräver mer 
engagemang och eftertanke. Kotlers mikromålkedja behandlar produkter i en etablerad 
kategori, dvs. det finns andra konkurrerande produkter.  
 
Eva Åhfeldt-Brådhe anser att annonsens utformning och budskap ska vara enkla oavsett om 
produkten tillhör en etablerad kategori eller om produkten kräver lite eller mycket 
engagemang. ”Vi ska inte glömma bort att vi är rätt enkla människor och ju enklare och 
tydligare budskap en annons har, oavsett vad det gäller, desto enklare uppfattas den av 
mottagaren.” Åhfeldt-Brådhe påpekar även att produkter som befinner sig i en etablerad 
kategori inte ska försvåras. ”Det är bättre lägga till ett mervärde genom att till exempel säga 
att en produkt är ekologiskt framställd eller att man blir bra på tennis om man använder sig av 
produkten, man ska inte försvåra produkten.” 
 
Peter Cederholm påpekar att företag med produkter som kräver lite engagemang inom en 
etablerad kategori så som Coca Cola eller tuggummi ofta jobbar med varumärkesbyggnad där 
produkten i sig inte är det viktiga. Detta sker ofta i form av tävlingar eller något liknande. 
”Detta gör man för att det är svårt att göra någonting kul med produkten, det krävs en bra 
kreatör för att komma på något kul och det är ganska ovanligt.” Bannerannonser för produkter 
som kräver mer engagemang från användarens sida är enligt Cederholm relativt lätta att 
utforma. Cederholm påpekar att användaren inte behöver utbildas av bannerannonsen. 
”Annonsens syfte är locka läsaren till att klicka och när de väl har klickat och kommit till 
sajten kan man börja förklara mer ingående om produkten.” Cederholm anser att det ofta 
räcker med en bild och ett pris. Ett annat bra knep som Cederholm delar med sig av är att 
engagerarna annonsläsaren via interaktiva val. Som exempel nämner Cederholm 
VolksWagens kampanj vid återlanseringen av Beetle (bubblan). ”Besökaren kunde själv 
bygga sin drömbil, välja färger, fälgar, inredning mm och när någon väl byggt sin drömbil och 
är köpsugen ska det mycket till för att ett köp ska utebli.” Även Cederholm instämmer med 
Åhfeldt-Brådhe om annonsens enkelhet. ”Man kan generellt säga att oavsett hur komplicerad 
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eller okomplicerad en produkt är ska annonsbudskapet vara enkelt. Internt är inte som TV, det 
är sällan man gråter eller skrattar över en bannerannons, det finns inte utrymme för det på 
nätet.” 
 
Johan Ronnestam instämmer med Peter Cederholm angående utformningen av bannerannons 
när produkten kräver lite engagemang. ”I sådana sammanhang handlar kommunikation ofta 
om att exponera ett varumärke så mycket som möjligt. När du sen går in på ICA, då 
dras händerna automatiskt mot Ariel Ultra eller vad det nu är för trist produkt du ska köpa.” 
Även Ronnestam är inne på att spel och tävlingar är effektiva för denna typ av produkter. 
Ronnestam och Cederholm är även inne på samma spår för produkter som kräver mer 
engagemang av besökaren, där han eller hon måste utbildas om produkten. Nämligen att 
kampanjsajten sköter själva bildningen av produkten, medan bannerannonsens syfte består i 
att locka läsare till kampanjsajten. När en produkt befinner sig inom en etablerad kategori 
menar Ronnestam att det är viktigt att framtona de unika fördelarna och eller de emotionella 
fördelarna för den specifika produkten och förstora dem för att särskilja och skapa 
uppmärksamhet. Hur bannerannonsen sedan ska utformas beror på vilken idé som ligger 
bakom kampanjen. ”Här handlar det bara om reklam, att skapa uppmärksamhet, det gäller att 
fånga konsumenten så att man får berätta om just sin produkt.” Ett trick som Ronnestam 
nämner är att använda sig av de genvägar som tidigare har diskuterats. Ronnestam påpekar att 
genvägar kan hjälpa att sätta in produkten i ett sammanhang som hjälper produkten. ”Detta är 
vanligt hos ölproducenter, exempelvis Falcon = hockey, Pripps Blå = sommar, Mariestad = 
tradition osv.” Dessa genvägar används snarare i alla slags reklam för att skapa goda 
associationer till produkten samt varumärket. Pripps använder sig av sommar och 
skärgårdsbilder i sin reklam osv. 
  
Micael Dahlén har som vanligt en lite annorlunda syn på problemet. Dahlén poängterar att 
enkla produkter har kommit längre i användningen av bannerannonser som den totala 
kommunikationsformen. Enligt Dahlén kan annonsörer av enklare produkter använda sig av 
klickbara bannerannonser där användaren kan gå igenom alla steg i själva bannerannonsen. 
”För dem som ofta beställer SJ-biljetter på nätet har det blivit en enkel produkt och det har 
resulterat i att man nu har flyttat över möjligheten till att boka biljett direkt in i 
bannerannonsen.” Dahlén instämmer med samtliga respondenter att komplicerade produkter 
annonseras bäst med en kampanjsida där all väsentlig information finns samlad. ”En 
komplicerad produkt är för svår att förklara i en bannerannons och därför är det viktigt att 
användaren omedelbart förs vidare till en sajt och där man kan kommunicera.” För produkter 
som befinner sig i en etablerad kategori är varumärkesexponering extremt viktigt enlig 
Dahlén. ”Det är viktigt att man sticker ut med varumärket.” 
 
Respondenterna är relativt överens om att bannerannonser för enkla produkter som kräver lite 
engagemang (AIDA) ska inriktas på varumärkesbyggnad och igenkännande snarare än att 
lägga tyngden på själva produkten eller tjänsten. Ett tillvägagångssätt, som både Johan 
Ronnestam och Peter Cederholm nämner, är att använda sig av tävlingar och spel för att väcka 
intresse för produkten samt att skapa uppmärksamhet kring varumärket. Micael Dahlén 
poängterar även att bannerannonser för enklare produkter har kommit längre i användningen 
av bannerannonser. Dahlén hävdar att alla steg inom AIDA modellen kan uppnås i 
bannerannonsen för enkla produkter. Enkla produkter har den fördelen att de inte kräver 
särskilt mycket omtanke av köparen och passar således utmärkt för bannerannonser.  
 
Bannerannonser för produkter som är komplicerade (DAGMAR) är enligt samtliga 
respondenter enkla att utforma. Samtliga respondenter är överens om att bannerannonsens 
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funktion för komplicerade produkter är att skapa uppmärksamhet och locka till klick. Micael 
Dahlén sade det bäst. ”En komplicerad produkt är för svår att förklara i en bannerannons och 
därför är det viktigt att användaren omedelbart förs vidare till en sajt och där man kan 
kommunicera.” Peter Cederholm menar att det ofta räcker med en bild och ett pris för att 
locka till klick men nämner även här att det är effektivt att aktivera användaren via någon 
slags interaktion. Bannerannonsens uppgift för komplicerade produkter blir således första 
steget i DAGMAR modellen, dvs. uppmärksamhet (attention). De kvarstående stegen kan och 
bör försöka uppnås via en landing page eller en så kallad kampanjsajt.  
 
Produkter som befinner sig i en etablerad kategori, dvs. det finns andra konkurrerande 
produkter (Kotlers mikromålkedja) ska enligt Peter Cederholm behandlas på samma sätt som 
produkter som kräver lite engagemang. Viktigt är således varumärkesbyggnad och själva 
produkten i sig är inte det viktiga. Johan Ronnestam anser att produkter inom denna kategori 
framhävs bäst genom att framtona de unika och eller de emotionella fördelarna för den 
specifika produkten och förstora dem för att särskilja och skapa uppmärksamhet. 
Respondenterna är eniga om att bannerannonsen huvudsyfte för produkter inom ovannämnd 
kategori är att skapa awareness (medvetenhet) och knowledge (kunskap) kring den 
annonserade produkten. Respondenterna är överens om att det är viktigt att sticka ut från 
mängden med varumärket samt att framhäva produkten eller tjänstens fördelar.    
 
Sammanfattningsvis har vi konstaterat att oavsett produkt är samtliga respondenter överens 
om att annonsbudskapet ska vara enkelt. Produkter som kräver lite engagemang samt 
produkter som befinner sig i etablerad kategori ska inriktas på varumärkesbyggnad och 
igenkännande snarare än att lägga tyngden på själva produkten eller tjänsten. Produkter som 
kräver lite engagemang är ypperliga för bannerannonsering då alla steg inom mikromålkedjan 
kan uppnås i bannerannonsen. Bannerannonser för produkter som kräver mer engagemang är 
lätta att utforma då huvudsyftet är väcka uppmärksamhet och locka till klick.          
  

5.7 Pest eller kolera – Utformning eller annonsplacering 
Efter de två första intervjuerna insåg vi att annonsplacering var minst lika viktigt som själva 
utförandet av bannerannonsen. Vi valde således att avsluta resterande intervjuer med frågan: 
Vad är viktigast, annonsplacering eller utformningen av annonsen?  
 
Micael Dahlén påpekar att internetanvändare är så duktiga på att sålla bland bannerannonser 
så för att någon ska uppmärksamma bannerannonutformningen måste bannerannonsen ligga 
rätt. Anna Lenné säger: ”Ligger annonsen på fel ställe kommer det inte att hända någonting.”  
Linda Berglund sätter punkt för diskussionen med följande resonemang. ”Jag är benägen att 
tro att annonsplaceringen är viktigare än själva utformningen av annonsen. Gör man en jätte 
bra annons men ingen eller fel personer ser den händer ingenting. Däremot om man göra en 
ful annons men placerar den rätt kommer rätt folk att se den och det stärker varumärket.” 
 
Sammanfattningsvis svarade alla respondenter som vi ställde denna fråga till ungefär likadant. 
Annonsplaceringen är minst lika viktig, om inte viktigare, än själva annonsens utformning. 
Detta betyder dock inte att utformningen är oväsentlig. En välutformad bannerannons som 
placeras rätt är självklar bäst, men ifall respondenterna var tvungna att välja mellan en uruselt 
utformad annons med rätt placering mot en perfekt utformad bannerannons med fel placering 
skulle samtliga välja alternativ ett.   
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6. Slutsatser 
I följande kapitel kommer undersökningens slutsatser att presenteras. Slutsatserna kommer 
att presenteras i samma kategorier som i analysen, detta för att underlätta för läsaren. Målet 
med detta kapitel är att svara på de frågor som ställts i problemformuleringen.  
 

6.1 Bannerannons marknaden 
Kartläggningen av bannerannonsmarknaden har gett oss lärdomen att det råder viss oklarhet 
inom branschen om hur stor marknadsandel bannerannonsmarknaden har. Det empiriska 
materialet har gett oss insikten att bannerannonsmarknaden är en ständigt växande marknad 
som har långt kvar till stagnation.    
 

- Bannerannonsmarknaden är fortfarande förhållandevis liten i förhållande till den totala 
annonsmarknaden.  

- Bannerannonsmarknaden kommer att fortsätta växa.  
- Det råder oklarheter om hur stor del bannerannonser har av den totala digitala 

annonsmarknaden.  
- Liknande förvirring råder kring hur stor del digitalannonsmarknaden har av den totala 

annonsmarknaden.  
- Webbannonsering prioriteras för dåligt.  

 

6.2 Bestämning av målgrupper på Internet 
Beskrivningar av målgrupper på Internet sker oftast med hjälp av en demografisk indelning. 
Detta sker på grund av att det är svårt att veta exakt vem som gör vad på Internet, vilket leder 
till att psykografiska faktorer blir svåra att implementera i en målgruppsindelning.  
Internetanvändaren kategoriseras dock även som mogna eller omogna internetanvändare där 
mogna internetanvändare är de som är vana vid Internet medan omogna är nyare användare av 
mediet. Mogen och omogen har inget med ålder att göra utan det finns mogna och omogna 
internetanvändare inom alla ålderskategorier. 

 
- Målgruppen 15 till 25 år handlar mest på Internet i förhållande till antal varor eller 

transaktioner, men inte avseende spenderade pengar.  
- Målgruppen 30 till 50 år är den som handlar för mest pengar. 
- Ett enkelt annonsbudskap är effektivast för att nå en äldre målgrupp d.v.s. statiska 

annonser utan onödiga förvirrande moment såsom ljud och animationer.  
- Vill man specifikt nå en yngre målgrupp ska bannerannonsen vara livligare med 

animationer.  
 

6.3 Bannerannonsens attraktionskraft, positiva och negativa 
effekter samt brus 
En bannerannons måste synas och den måste väcka intresse hos läsaren. Det finns olika knep 
som används för att en bannerannons ska uppmärksammas och stick ut från mängden.  
Dessa knep är beroende på bannerannonsens syfte. Ifall bannerannonsens syfte är att skapa 
uppmärksamhet bör annonsen vara: 
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- Stor och rörlig, gärna med animationer eller radikala färgskiftningar. 
- Rätt placerad, för att en bannerannons ska uppmärksammas bör den vara strategiskt 

placerad i en brusfri miljö.  
- Engagerande, det har visat sig att det är väldigt effektivt att engagera annonsläsaren 

via spel eller omröstningar. (Detta kan enligt vissa respondenter skada ett varumärke 
då det ibland uppfattas som irriterande bland mogna internetanvändare).   

- Kreativ och innehålla produktfokuserade nyheter.   
 
Det finns framförallt två typer av brus: 
 

- Brus som utgörs av det redaktionella på en sajt. Detta brus kan minimeras genom 
strategisk annonsplacering. 

- Brus annonser emellan. En sajt som innehåller för många annonser uppnår tillslut en 
mättnad där inga annonser uppmärksammas eller syns. Detta kan motarbetas med 
strategisk annonsplacering samt genom bannerannonsens storlek, ju större desto 
bättre. 

  

6.4 Genvägar för att skapa uppmärksamhet 
En bannerannons måste synas och skapa uppmärksamhet. På mikronivå spelar det ingen roll 
hur en bannerannons får denna uppmärksamhet, det är oväsentligt. Huvudsaken är att 
annonsen blir uppmärksammad. På makronivå kan dåliga kampanjer skada varumärket och på 
sikt försämra försäljningen.  
 
Genvägar för att skapa uppmärksamhet på mikronivå: 
 

- Alla genvägar som skapar uppmärksamhet för bannerannonsen är bra. 
- Ögon, barn, kändisar, djur och dialekter är bra för att locka till sig användare. 

 
Genvägar för att skapa uppmärksamhet på makronivå:   
 

- Genvägar kan användas för att skapa uppmärksamhet men de bör vara relevanta för 
bannerannonsen.  

- Ögon, barn, kändisar, djur och dialekter är bra för att locka till sig användare, om 
genvägarna är relevanta. 

 

6.5 Avsluta med köp, do`s and dont´s   
En kampanjs strategi avgör vilket slutmål som en bannerannons skall uppnå. Ofta är det 
slutgiltiga målet att sälja en produkt/tjänst och då gäller det att locka till köp i 
bannerannonsen. Detta görs genom att vara konsekvent och tydlig. Det ska vara så enkelt som 
möjligt för användaren att komma till ett avslut. En bannerannons som ska locka till köp bör: 
 

- Ha ett enkelt annonsbudskap som alla inom den tänkta målgruppen förstår. 
- Vara länkade till en kampanjsajt som är utformad i likhet med bannerannonsen. (om 

inte försäljningen sker i själva annonsen) 
- Aktivera användaren från början, då är chansen större att ett köp blir av. 
- Vara testad så det inte uppstår problem. 
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Bannerannonser som ska skapa uppmärksamhet kring en vara eller tjänst, men inte 
nödvändigtvis skall leda till försäljning, bör: 
 

- Skapa uppmärksamhet kring varumärket och väcka intresse för de produkter eller 
tjänster som annonseras. 

- Ha ett enkelt annonsbudskap som alla inom den tänkta målgruppen 
 

6.6 Bannerannonsering beroende på produkt 
Produkten eller tjänsten som ska annonseras styr utformningen av själva bannerannonsen. 
Enkla produkter kräver en viss sorts bannerannonser medan komplicerade produkter kräver en 
annan. Produkter som befinner sig i en etablerad kategori annonseras med liknande 
bannerannonser som för enkla produkter.  
 
Utformningen av bannerannonser för enkla produkter ska/kan: 
 

- Inriktas på varumärkesbyggnad och igenkännande snarare än på produktinformation. 
- Ha ett enkelt annonsbudskapet. 
- Innehålla tävlingar och spel för att skapa uppmärksamhet kring varumärket. 
- Alla steg inom mikromålskedjan AIDA kunna uppnås i bannerannonsen, d.v.s. ett 

avslut kan nås redan i bannerannonsen. 
 
Utformningen av bannerannonser för komplicerade produkter ska/kan: 
 

- Väcka uppmärksamhet och locka till klick så att användaren kan föras vidare till en 
kampanjsajt där produkten kan förklaras mer ingående.  

- Ha ett enkelt annonsbudskap. 
- Innehålla interaktion så som spel eller omröstningar vilket kan vara effektivt för att 

lock till klick. 
- Ha en enkel utformning, det kan räcka med en bild och ett erbjudande.  

 
Utformningen av bannerannonser för produkter som befinner sig i en etablerad kategori 
ska/kan: 
 

- Inriktas på varumärkesbyggnad och igenkännande snarare än att lägga tyngden på 
själva produkten. 

- Skapa awareness (medvetande) och knowledge (kunskap) kring den annonserade 
produkten. 

- Ha ett enkelt annonsbudskap. 
- Produkten framhävas genom att framtona de unika eller emotionella fördelarna med 

produkten. Dessa fördelar ska sedan förstoras för att särskilja och skapa 
uppmärksamhet.    

 
Sammanfattningsvis har vi konstaterat att oavsett produkt ska annonsbudskapet vara enkelt. 
Produkter som kräver lite engagemang samt produkter som befinner sig i etablerad kategori 
ska inriktas på varumärkesbyggnad och igenkännande snarare än på själva produkten eller 
tjänsten. Produkter som kräver lite engagemang är ypperliga för bannerannonsering då alla 
steg inom mikromålkedjan kan uppnås i bannerannonsen. Bannerannonser för produkter som 
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kräver mer engagemang är lätta att utforma då huvudsyftet är väcka uppmärksamhet och 
locka till klick.     
 

6.7 Pest eller kolera – Utformning eller annonsplacering 
Annonsplaceringen är extremt viktig för att en bannerannons ska vara framgångsrik. Om en 
bannerannons är placerad på fel sajter kommer resultatet att försämras extremt. Vi ställde 
frågan; vad är viktigast, utformning eller annonsplacering? Samtliga respondenter tycker att 
annonsplaceringen är viktigare än utformningen av annonsen. 
 

- Annonsplacering är viktigare än utformningen av bannerannonsen. 
 

6.8 Slutsatser i förhållande till undersökningens 
problemformulering och syfte 
De slutsatser som har presenterats i detta kapitel ökar förståelsen kring hur bannerannonser 
ska utformas för att nå annonsörens eftertraktade målgrupp. Slutsatserna som vi har kommit 
fram till har framställts genom att det empiriska materialet har jämförts med vår referensram 
som har behandlat marknadsföring, målsättning, målgrupper och genvägar.  
Det har också framkommit en induktiv slutsats som har varit högst väsentlig i arbetet, d.v.s. 
att annonsplacering är viktigare än själva utformningen av bannerannonsen. 
Annonsplaceringen har visat sig också vara betydande för att annonsören skall kunna nå sin 
målgrupp. 
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7. Rekommendationer  
Undersökningen avslutas med ett antal rekommendationer som vi anser är viktiga för 
annonsören när bannerannonser ska utformas, planeras och publiceras. Dessa 
rekommendationer utgår från våra egna tankar och åsikter utifrån undersökningens 
slutsatser. Avsikten med våra rekommendationer är att skapa en ökad förståelse kring 
bannerannonser och hur de ska utformas beroende på målgrupp och produkt.    
 

7.1 Målgruppens påverkan på bannerannonsens utformning 
När bannerannonsers utformas för att nå en specifik målgrupp är det viktigt att förstå hur 
denna målgrupp nås, vad människorna inom målgruppen tycker om och hur de tänker. 
 
En bannerannons som är riktad mot mogna internetanvändare ska innehålla ett enkelt 
annonsbudskap med hög sanningshalt och gärna vara nyskapande och kreativ. Mogna 
internetanvändare känner sig lätt kränkta och lurade, därför är det viktig att inte använda 
genvägar som inte överensstämmer med annonsbudskapet. Ljud tycker de är irriterande och 
bör således inte användas.    
  
En bannerannons som är riktad mot omogna internetanvändare ska innehålla ett enkelt 
annonsbudskap. Den omogna internetanvändaren är nyfinka och således lätta att attrahera 
med ljud och rörliga animationer. Omogna internetanvändare tycker även det är intressant 
med engagerande moment såsom omröstningar och tävlingar.  
 
En bannerannons som är riktad mot en äldre målgrupp ska vara användarvänlig utan ljud och 
onödiga effekter som kan uppfattas som störande. Den skall även innehålla ett enkelt 
annonsbudskap som ska förmedlas på ett enkelt och lättförstått sätt, gärna med en statisk 
bildframställning.   
 
En bannerannons som är riktad mot en yngre målgrupp ska vara engagerande. Den yngre 
målgruppen är väldigt kräsen och vill känna sig delaktig. De vill även känna att de tar del av 
ett bra erbjudande. Bildspråket ska vara livligt med rörliga animationer men utan ljud. 
Annonsbudskapet ska vara enkelt med hög sanningsgrad.  
 

7.2 Produktens påverkan på bannerannonsens utformning 
Bannerannonser utformas olika beroende på den produkt som ska annonseras.  
 
Vi vill p.g.a. ovanstående argumentering även ge rekommendationer hur man utformar en 
bannerannons i förhållande till en produkt.    
 
En bannerannons för en enkel produkt ska lägga stor tyngd på att exponera varumärket och 
logotypen. Om annonsens slutgiltiga mål är att en försäljning ska detta gå att uppnå i 
bannerannonsen. Engagerande moment så som tävlingar och spel skapar uppmärksamhet för 
ett varumärke och är således bra för enkla produkter. Annonsbudskapet ska vara enkelt.    
 
En bannerannons för en komplicerad produkt ska lägga stor tyngd på att attrahera och väcka 
uppmärksamhet. Produkten behöver ej förklaras i bannerannonsen, det sker på kampanjsajten. 
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Annonsbudskapet ska vara enkelt. Uppmärksamhet kan skapas med spel eller omröstningar, 
genvägar kan även användas för att skapa intresse.   
 
En bannerannons för en produkt, som befinner sig i en etablerad kategori ska lägga stor tyngd 
varumärkesbyggnad och igenkännande. Annonsbudskapet ska vara enkelt. Om produkten ska 
framhävas görs det genom att framtona de unika eller emotionella fördelarna med produkten. 
Dessa fördelar ska sedan förstoras för att särskilja och skapa uppmärksamhet.    
    

7.3 Annonsplacering v.s. utformning 
Efter att ha analyserat det empiriska materialet framgår det tydligt att annonsplacering är 
väldigt viktig för att en bannerannons ska vara framgångsrik. Därför rekommenderar vi starkt 
att alla som funderar på att annonsera via bannerannonser tänker extra noggrant på var 
annonsen ska placeras.  
 
En optimal annonsplacering bidrar till att bannerannonsens exponeras för rätt målgrupp. Den 
ska vara så brusfri som möjligt och gärna vara relevant för den sajt som den är placerad på. 
Det vill säga, om det finns nischade sajter där bannerannonsens tänkta målgrupp surfar är det 
en bra placering. 
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8. Kritisk granskning och förslag till vidare forskning 
Alla forskningsresultat kan granskas och ifrågasättas. I detta kapitel kommer vi att utföra en 
kritisk granskning av vårt resultat samt ge förslag till vidare forskning. 
  

8.1 Kritisk granskning 
Våra ambitioner med denna magisteruppsats har varit att öka förståelsen hur bannerannonser 
skall utformas för att nå rätt målgrupp. Det resultat som vi har presenterat är baserat på 
empiriska tolkningar, respondenterna emellan, samt i förhållande till referensramen. Vi är 
medvetna om att våra tolkningar kan ifrågasättas. Det har framförallt kunnat bli ett annat 
empiriskt material om det inte hade varit under viss tid som denna studie skulle genomföras. 
Det är möjligt att andra aspekter skulle ha framkommit om det hade funnits tid för längre och 
ännu mer djupgående intervjuer. Mer forskning inom vårt ämne kan ifrågasätta validiteten 
samt eventuellt bidra med ytterligare kunskap inom ämnet.   
 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Kvantitativa studier inom vårt undersökningsområde skulle vara av stort intresse eftersom det 
skulle vara intressant om en kvantitativ studie skulle validera vår studies resultat. 
Nedan presenterar vi våra förslag på studier som kan öka förståelsen kring bannerannonser 
samt andra digitala annonseringsformat. 
 
Bannerannonser v.s. sökordsoptimering. 
Vi skulle vilja se en studie som undersöker relationen mellan bannerannonser och 
sökordsoptimering. Sökordsoptimering är en relativt billig annonseringskanal till skillnad från 
bannerannonser som kan vara dyra att framställa och publicera. Vi skulle vilja se en studie där 
dessa två annonskanaler jämförs i förhållande till effektivitet i relation till kostnad. Det vill 
säga, vid vilken annonsbudget är det effektivast att använda sig av sökordoptimering och när 
är bannerannonser den effektivaste annonskanalen?  Finns det en annonsbudget där båda 
annonskanalerna är lika effektiva?  
 
En kvantitativ studie gällande bannerannonsers utformning i förhållande till 
konsumenten. 
En kvantitativ studie, som belyser vad konsumenten föredrar för utformning av bannerannons, 
skulle vara intressant. I denna studie skulle det även vara intresseväckande, anser vi, att 
applicera begreppen mogen och omogen internetanvändare på de personer som ingår i 
undersökningen. Här anser vi att ett trovärdigt resultat kan framställas endast med ett 
kvantitativt empiriskt underlag. 
 
En kvalitativ studie om valet av bannerannonsplacering. 
En kvalitativ studie som undersöker vilka bannerannonsplatser som anses vara mest 
fördelaktiga vid placering av en annonsörs bannerannons. I denna studie skulle vi vilja se en 
djupdykning i vilka bannerannonsplatser som anses vara mest attraktiva hos annonsörer och 
vilka faktorer som ökar attraktiviteten hos en bannerannonsplats.   
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Bilaga 1- Intervjumall 
 
Intervjumall 
 
Genomgående frågor: 
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala annonsmarknaden samt 
till andra webbannonseringsformat? 
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
 
Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser väcker 
uppmärksamhet hos olika målgrupper? 
 
 
Frågor anknutna till referensramen: 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 

 
Vilka genvägar är effektivaste för att en bannerannons ska väcka uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och någon annan för att locka till 
köp o.s.v.?  
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens budskap eller 
väcka uppmärksamhet? 
 
Vilket/vilka brus är mest relevanta för bannerannonser? 
 
I vilken typ av annonser krävs extra mycket betänksamhet för att inte bestrida mottagarens 
tidigare uppfattning om annonserad produkt och på så väg skapa negativa associationer till 
annonsens budskap/produkt? 
   
Enligt Robert B. Cialdini professor i psykologi på Arizona State University finns det sex 
stycken genvägar för att öka försäljning. 
 

- Reciprocation 
- Consistency 
- Social proof  
- Liking 
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- Authority 
- Scarcity 

 
Använder/känner du till andra genvägar? 
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten och 
förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem?  
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, dvs. det 
finns andra konkurrerande produkter?  
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Bilaga 2- Modifierad intervjumall 
 
Modifierad intervjumall 
 
Grundläggande frågor: 
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala annonsmarknaden samt 
till andra webbannonseringsformat? 
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
 
Finns det generaliseringar avseende vilka bannerutformningar som når vilka målgrupper? 
 
 
Frågor anknutna till referensramen: 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar vi 
sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 
 
Vilka genvägar är effektivaste för att en bannerannons ska väcka uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. ett genvägar för att väcka intresse och ett för att locka till köp 
o.s.v.?  
 
Kan genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens budskap eller väcka 
uppmärksamhet? 
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten och 
förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem?  
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, dvs. det 
finns andra konkurrerande produkter?  
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Bilaga 3- Linda Berglund (MSN) 
För närvarande jobbar Linda som säljchef på MSN. Innan MSN jobbade Linda som säljare på 
Lunarstorm i tre år och innan dess som Internetrådgivare och specialist på en mediabyrå. I 
dag är Linda ansvaring för ett team säljare som jobbar mot mediabyråer.   
MSN är ett multiinternationellt företag som tillhandahåller tjänster såsom Hotmail, MSN 
messenger och m.m. MSN tillhör Microsoft som är världens största dataföretag. 
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– I dag lägger man ungefär 9 % av sin mediatid på Internet. Mediatid innebär den tid man 
spenderar på TV, Internet, radio eller tidningar mm. Internet tar mer och mer tid från TV-
tittandet. I fall man jämför detta med Internets del av den totala reklamkakan är den ca 5 %, 
de står därmed inte alls i paritet till varandra. Man spenderar 9 % av sin tid framför Internet, 
men annonsörerna lägger bara 5 % av investeringarna på Internet och det är lite märkligt. 
Men man ska tänka på att Internet fortfarande upplevs som ett ungt media trots att det funnits 
i 10 år, några av de riktigt stora aktörerna har inte ens hittat dit ännu. När det händer rätas 
siffrorna kanske ut. Internet tar mer och mer tid från TV tittandet vilket bidrar till 
utvecklingen. 
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Jag skulle gissa på den yngre generationen, då menar jag folk mellan 15 och 20 år men jag 
har ingen bra statistik som bekräftar det. Mina erfarenheter från Lunarstorm och när vi gjorde 
marknadsundersökningar är att den yngre generationen har i mycket större mån förstått att allt 
inte är gratis på nätet. När jag började jobba med att undersöka Internet var det så självklart 
att allt skulle vara gratis och jag tror att min generation har fastnat lite i det. Den yngre 
generationen har inte upplevt den revolutionen på samma sätt och det är mycket mer 
accepterat att betala för sig, även på Internet. Jag kan i och för sig tänka mig att det är den 
äldre generationen som spenderar mest pengar fast på färre transaktioner. Jag vill inte minnas 
att jag sett någon ny statistik mellan kvinnor och män, men det jag kan säga är att Internet är 
en spegel av den verkliga världen. Är det så att kvinnor läser mer om mode än män kommer 
det även att vara så på Internet.       
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– För att göra lätt för sig kan man säga att de som är relevanta, frågan är bara hur man gör 
dem relevanta. Spel, omröstningar och topplistor är sjukt relevant. Jag talar ofta om 
drivkrafter, det blir mycket om ungdomar men så blir det när man har jobbat på Lunarstorm. 
En av de största drivkrafter är att synas och då kan man förstå varför topplistor ät så relevanta. 
Kan man rikta reklam efter intresse skulle det vara jätte bra men det är svårt. Men man kan 
rikta på ålder, kön och region och då blir annonserna otroligt mycket mer relevanta. Då 
behöver man inte slösa en massa exponeringar på folk som ändå aldrig kommer att vara 
intresserade. Ska vi sälja bindor är det helt onödigt att visa den annonsen för en massa män, 
de kommer ändå aldrig att köpa. Uppmärksamheten för en annons beror även på varumärket, 
klickfrekvensen är enormt mycket högre för t.ex. Nike än för t.ex. en skola eller en 
myndighet. Det är ju sjukt tråkigt! Men det är så det är och det är svårt att komma ifrån. 
Uppmaningar fungerar också sjukt bra, står det ”klicka här” är det många som gör det.  
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Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser når olika 
målgrupper? 
– Det var en svår fråga. Jag var på väg att säga nej, men sen kom jag på att en sak som man 
talar om dvs. mogna och icke mogna användare. Det är rätt roligt faktiskt, de som är väldigt 
unga 11 till 12 år har samma beteende som de som är + 50 år. De är båda omogna användare 
och klickar på allt. Det är jätte lätt att få dem att klick, de är troligtvis mindre kräsna än 
halvmogna och mogna användare. Gruppen 35 till 40 år är jätte svår att attrahera. De är 
fantastiskt syniska och tycker att inget som har med reklam att göra är bra. De som är äldre är 
omogna användare och tycker att det är kul om det blinkar och låter, så de trycker på allt. 
Gruppen 15 till 25 år är sjukt medvetna om att det är någon som försöker sälja något och det 
är okej om det görs bra, de vill bli bjudna på något, något roligt, underhållande eller ett bra 
erbjudande. En annan grej är att de vill tycka till, säga något. De vill påverka, det är därför 
alla har börjat med kampanjer där folk får rösta fram nya smaker mm.    
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 

 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– Nu kommer jag återigen att tala om målgruppen 15 till 25 år, eftersom det är det jag kan 
bäst. De vill vara med och synas, påverka och tycka till. Lyckas man få den här målgruppen 
att tycka att en kampanj är kul och de vill vara med och påverka kommer den kampanjen nog 
att lyckas. Kändisar fungerar alltid trots att de inte har med produkten eller tjänsten att göra, 
speciellt för tjejer i åldrarna 12 till 16 år. Igenkänning är också väldigt effektivt, ska man t.ex. 
göra en tävlig är det bättre att använda sig av ett koncept som alla redan känner till, typ sten 
sax påse. Det är mycket bättre än att hitta på ett nytt spel.  
 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
– Ja, det tror jag. Fler och fler börjar inse att det inte går att använda samma taktik som man 
gör i TV, d.v.s. interaktion, det bara stör. Man ska utforma annonsen så att den är på läsarens 
villkor, ska det vara ljud ska det finnas en start knapp o.s.v. Generellt sätt kan man säga att 
man inte ska använda sig av störningseffekter för att locka till sig människor, det är inte bra 
och det ger bad will för annonsören. Som jag sa tidigare, ska man locka till sig läsare ska det 
vara relevant och de behöver inte bestå av tekniska lösningar. Är det relevant kommer folk att 
läsa det och det gäller för alla målgrupper.  
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.? 
– Ja, det tror jag. Det finns framförallt saker man inte ska göra! Man ska undvika onödiga 
steg, d.v.s. man ska inte behöva klicka 20 gånger för att fullfölja ett köp. Och så har vi en 
klassiker som man fortfarande ser, en banner som inte leder till en kampanjsajt utan tar 
läsaren till ett företags förstasida. Gör man så kan man lika gärna strunta i att publicera 
banners, det finns ingen som orkar klicka sig fram till erbjudandet, man tappar alla. Ett bra 
knep är att försöka hålla kvar läsaren på samma sida. Om jag går in på msn.se vill jag inte 
förflyttas till en annan sida, då är det jätte bra att ha en kampanjsajt inom MSN för då känner 
läsaren sig hemma och blir mer benägen att fullfölja köpet. Man ska heller aldrig starta en 
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kampanj innan man vet att allt fungerar. Man vet ju själv hur det är. Provar jag något som inte 
fungerar kommer jag aldrig att vilja prova det igen, även om det skulle fungera nästa gång.  
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens 
budskap eller vecka uppmärksamhet? 
– Annonser är det största bruset för andra annonser. Tittar man på aftonbladet.se blir man helt 
snurrig av alla annonser. De har i och för sig bättrat sig, men jag skulle inte betala en tiondel 
av priset för en annons på aftonbladet.se jämfört med t.ex. Lunarstorm eller MSN, eftersom 
man inte syns. Idag kan man se en trend att fler och fler sidor drar ner på antalet annonser, 
dels för användarupplevelsen och för att kunna ta betalt för annonserna. Blir det för många 
annonser kommer ingen att synas och då går det inte att ta betalt, så det gäller att hitta rätt 
mix.  
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– Jag tror att man bör satsa på det kreativa runt omkring, t.ex. kanske ha ett spel eller något 
liknande, kanske använda sig av ett roligt koncept och få in produkten i konceptet. Det här är 
svårt, eftersom det inte går att tala om fantastiska produktegenskaper. Jag tror inte att ett 
erbjudande skulle vara särskilt effektivt, eftersom att det är en så enkel och troligtvis redan 
billig produkt. Vi gjorde en kampanj för finnmedel, och det är ju ingen direkt rolig produkt. 
Vi gjorde en tävling där man skulle ta bort finnarna i ansiktet på en person med hjälp av 
produkterna och det var jätte många som spelade och tävlade i timvis. Jag tror att det påverkar 
nästa gång de ska köpa liknande produkter, då har de umgåtts med varumärket i flera timmar 
vilket jag tror ger varumärket viss fördel.     
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem? 
- Jag tror att man ska jobba med produktegenskaperna, visa vad produkten kan göra o.s.v. Jag 
tror att det är mycket bättre att illustrera produkten än att beskriva den med en massa text och 
en faktaruta. Låt folk prova på och lära känna produkten så gott det går.  
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter? 
– Jag tror att man ska möjliggöra något för den målgrupp man riktar kampanjen mot. Det 
gäller att bjuda på något. I fall det är en ung målgrupp i ett community kan man sponsra ett 
skill game och på så sätt stärka varumärket samtidigt som man ger målgruppen något kul, det 
tror jag är bäst.  
 
Tilläggsfråga 
 
Vad skulle du välja, en jätte bra designad bannerannons på fel ställe eller en jätte dålig 
bannerannons på fel ställe?   
– Jag är benägen att tro att annonsplaceringen är viktigare än själva utformningen av 
annonsen. En jätte bra annons som ingen eller fel personer ser, då händer ingenting däremot 
om man gör en ful annons men placerar den rätt kommer rätt folk att se den och det stärker 
varumärket.  
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Bilaga 4- Eva Åhfeldt-Brådhe (Aftonbladet Nya Medier) 
Eva har jobbat som sales manager på Aftonbladet Nya Medier i 10 år. Innan Eva tog jobbet på 
Aftonbladet Nya Medier jobbade hon på Aftonbladets tidningsupplaga i 1år. Aftonbladet Nya 
Medier ägs av Aftonbladet och ingår således i den norska mediakoncernen Schibsted. 
Aftonbladet Nya Medier jobbar med nutid och framtid till skillnad mot tidningsupplagan som 
jobbar med nutid och dåtid.  
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat?  
– I dagsläget är den bara några procent av den totala annonsmarknaden. Men det håller på att 
ändras, redan 2005 märkte jag stor skillnad i beteendet hos dem som köper annonser. Helt 
plötsligt blev det vedertaget och väldigt naturlig att bannerannonser skulle vara en del av 
mediemixen, dock fortfarande en liten del. I februari 2006 började det dock hända riktigt stora 
grejer, nu skriver vi på mångmiljon avtal och räknar med att gå om papperstidningen 
intäktsmässigt inom två år. Jag tror att vi kommer att gå om pappersupplagan besöksmässigt 
redan i sommar under fotbolls VM. Idag har pappersupplagan ca 1,3 miljoner läsare dagligen 
och vi ligger på 1,1 miljoner unika besökare. På Aftonbladet Nya Medier kommer 75 % av 
intäkterna från bannerannonser. Förståelsen för den digitala annonsmarknaden håller på att 
öka med det är fortfarande svårt att övertala en gammalmodig VD att lägga hundra miljoner 
på nätet istället för hundra miljoner i TV. Förståelsen håller på att öka, men det är en bra bit 
kvar. Inom fem år kommer nätet att vara den traditionella distributionskanalen men om det 
kommer att vara sökordsoptimering eller webbannonsering kan jag inte säga.  
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Nästa generation och 35 åriga teknik snubbar som köper sin plasma TV och bärbar dator via 
nätet. Man skulle kunna säga ”Early adapters” inom alla områden, men det håller på att 
ändras brutalt. För några år sedan var det bara de här 35 åriga tekniksnubbarna och kanske 
några kids som köpte ringsignaler, men nu är det mer utbrett genom hela samhället. Jag tror 
att nästa stora boom kommer att vara vi mammor lägger av med postorderkatalogerna och 
börjar handla via nätet. Redan i år tror jag att man kan börja se hur målgruppen bräddas och 
hur allt fler börjar använda Internet som sin primära inköpskälla. Snart, när den generation 
som är uppväxt med Internet blir köpstarkare, kommer det att märkas mer och mer. Det gäller 
att hänga med eftersom nu kommer det att gå snabbt. 
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– Jag tror inte man kan säga det, det beror på vilken målgrupp man frågar. Står det vinn en 
miljon, klicka här, gillar alla den.  
 
Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser når olika 
målgrupper? 
– Kan vi jobba med målgrupps inriktade annonsplacering kommer vi kunna skjuta rätt. 
Genom målgrupps inriktade annonsplacering når man rätt målgrupp och annonsens 
utformning blir mindre väsentlig. Man väcker uppmärksamhet hos en målgrupp som kan vara 
intresserad av erbjudandet men även om de inte köper så blir de heller ej irriterade över 
annonsen, vilket leder till att varumärket ej tar skada. Alla gillar reklam men det är ingen som 
vågar erkänna det. Det viktiga är annonsplaceringen, dvs. placerar man annonserna väl så att 
den når rätt målgrupp är det i sig viktigare än själva utformningen av annonsen. Vill man nå 
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en stor målgrupp är det svårt att generalisera över hur vida olika utformningar når olika 
målgrupper, olika generationer reagera olika och tål olika mycket så det är svårt att säga. 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 

 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– Jag älskar reklam men jag tror att det ska vara rätt sorts budskap. Handlar det om ett bank 
erbjudande ska det framgå, dvs. man ska inte lura personer och ge dem falska förhoppningar. 
Gör man det blir folk bara irriterade och arga. Man ska överraska, men det ska vara positivt 
och man ska akta sig för att idiotförklara besökaren. Bra reklam överraskar på grund av 
nytänkande och finurliga idéer och lämnar besökaren med ett leende på läpparna. Det är inte 
säkert att dessa genvägar måste ha med produkten att göra. Björn Borg skulle säkert kunna 
hjälpa till att sälja resor till Turkiet även om det inte finns någon direkt koppling mellan Björn 
och Turkiet. Däremot är det viktigt att det framgår vad som annonseras, dvs. man ska veta 
vart man hamnar när man klickar på en bannerannons. Jag tror inte på annonser där det står 
vinn en miljon, men egentligen är det någonting helt annat.  
   
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
– Ja, det tror jag. Frågar jag min mamma tycker hon att Kungen är jätte helig, frågan själv så 
är jag lite tveksam och frågar man min dotter så bryr hon sig inte. Det är en fråga om vad vi är 
vana vid. Det är klart att olika målgrupper går igång på olika saker. En tolv årig tjej tycker att 
Paris Hilton och hennes hund är jätte tuffa, medan jag som är mamma är intresserad av helt 
andra saker, så det är klart att det är så.  
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.?  
– Ska jag t.ex. lansera en ny sportsko som ska slå sig in på marknaden och konkurrera t.ex. 
med Adidas och Nike sponsrar jag Aftonbladets VM sajt för att visa att denna produkt finns 
på marknaden. Efter att någon har klickat på annonsen och hamnat på en landing page 
presenteras herr modeller för killar och dam modeller för tjejer. Vid nästa kampanj tillfälle 
tillkommer ett sjyst erbjudande för att locka till köp. 
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens 
budskap eller vecka uppmärksamhet? 
– Hela vår sida kan uppfattas som ett brus. Det är beroende av vilket sinneslag man befinner 
sig i när man går in på aftonbladet.se. Klockan åtta på morgonen kan det redaktionella på 
sidan utgöra ett jätte brus för annonserna, då de flesta är intresserade av vad som hänt i 
världen under natten och gårdagen. Klockan fyra en fredags eftermiddag när jag går in på 
alltomstockholm.se för att hitta en restaurang för kvällen är jag mer mottaglig för reklam och 
redaktionellt innehåll utgör inte längre samma brus. Här på aftonbladet.se skulle vi aldrig 
tillåta att en annons täckte förstasidan, vi anser att det redaktionella är det viktigaste vi har 
och det är det som lockar läsare så vi skulle aldrig risker det för en annons. Sen vill man inte 
irritera läsaren för mycket för då kanske de beger sig till en annan sajt, de andra sajterna är 
bara ett klick bort.      
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Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– Jag tror enkelheten är en dygd, ett tag var det mycket flash, ljud och animationer, det 
behöver det inte vara. Vi ska inte glömma bort att vi är rätt enkla människor och desto enklare 
och tydligare budskap en annons har oavsett vad det gäller desto enklare uppfattas den av 
mottagaren. Chansen att mottagaren tar till sig budskapet ökar om budskapet är enkelt. Jag 
tror att köp via Internet skulle öka om annonsbudskapen blev enklare. Internet gör det möjligt 
för annonsörer att krångla till allt med flash, ljud m.m., men snart kommer de att inse att det 
är de enklaste budskapen som når fram.  
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem?  
– Det ska vara enkelt oavsett vilken produkt som annonseras. Kan man förenkla 
annonsbudskapen så ska man det. Om man kan få ett komplicerat datasystem att verka enkelt 
skulle köpen att öka, även intresset skulle öka. Vi har en förmåga att komplicera allt på nätet 
bara för att det går att komplicera men jag anser fortfarande att de enklaste budskapen är de 
mest effektiva.  
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter? 
– Det beror på vad man vill säga med budskapet. Genom att använda sig av Björn Borg som 
säger att den här produkten är toppen och att man blir jätte bra på tennis om man köper den 
skulle säkert vara effektivt. Man ska akta sig för att försvåra produkten, det är bättre lägga till 
ett mervärde genom att t.ex. säga att en produkt är ekologiskt framställd eller att man blir bra 
på tennis om man använder sig av produkten, dvs. man ska inte försvåra produkten.   
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Bilaga 5- Peter Cederholm (Carat) 
Sedan januari 2000 har Peter jobbat som webbrådgivare på mediabyrån Carat. Innan Carat 
jobbade Peter på ICA´s marknadsavdelning med att bygga upp hemsidan ica.se. När Peter 
började jobba med ica.se hade de ca 5000 besökare i månaden och när han slutade hade de 
nästan 400 000 besökare i månaden. Peter studerade till tekniker i Austin, Texas, USA i fyra 
år men tröttnade och ändrade inriktning mot reklam och marknadsföring. 
     
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– Man brukar säga 6-8 % av den totala reklamkakan. Bannerannonsmarknaden ökar konstant. 
Jag vill minnas att bannerannonsmarknaden ökade med ca 40 % år 2005 beroende lite på hur 
man räknar. Bannerannonsmarknaden kommer att öka, men det är också väldigt troligt att det 
som vi menar med banners idag kommer att splittras upp till kanske, kampanj och sälj, där 
kampanj mer inriktar sig på varumärkes byggnad. Detta kommer nog att ske då 
bannerannonsmarknaden har blivit för stor för att bara beskrivas med ett namn. Idag är 
bannerannonser den största delen av den digitala annonsmarknaden och sök eller 
sökordsoptimering som det också kallas är väsentligt mindre men växer snabbare. I USA och 
England är förhållandet tvärtom, dvs. sökordsoptimering är mer utbrett än kampanjer och 
bannerannonser. I USA och England kan man säga att banners tar 20 % av en annonsbudget 
och sök tar 80 %, vilket är ganska exakt tvärtemot de nordiska förhållandena.   
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Det är precis som man tror och man kan säga att de klassiska myterna stämmer bra på 
Internet.  Män mellan 25 och 49 år är träffsäkrast på bilprovningen och bytbil.se. Kvinnor i 
samma åldrar är träffsäkrast på arbetsförmedlingen.se, monster.se och hemnet.se. Det är först 
när man talar om ungdomar som det blir svårare att generalisera. Klassiskt sätt kan man säga 
att man beter sig på Internet på samma sätt som man gör på andra medier och speciellt om 
man tillhör ålderskategorin 35 till 50. Läser man DI i pappersformat läser man även di på 
nätet och så vidare. De som handlar mest är unga och män, det beror mycket på att de varor 
som säljer bäst på Internet är manliga produkter såsom musik, film och dataprodukter. Från 
början såldes enbart produkter som kunde skickas med små eller medelstora paket, men även 
det håller på att ändras. DELL säljer stora datapaket som kostar uppemot 30 000 kr så de 
begräsningarna håller på att suddas ut. Det som ändras snabbast är summan för snittinköpet, 
den kurvan växer stadigt. Man kan följa utvecklingen per kvartal, det är så snabbt det går. Det 
är en förtroende fråga, har man väl provat att handla via Internet och insett att det faktiskt 
fungera och att det inte händer något med ens kreditkortsnumret vågar man göra nästa inköp 
större. 
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– Rea på Systembolaget, fungerar alltid (haha). Alla annonser är nästan rörliga nuförtiden, det 
har gått väldigt fort och de byråer som inte kan leverera rörliga annonser har missat tåget. 
Men man ska inte glömma bort att mycket handlar om mediaplacering och relevans än mer 
om själva annonsens utformning. Det är även viktigt att förstå att Internet är en väldigt brusig 
miljö. Vill man synas på aftonbladet.se måste man nästan köpa alla annonsplatser för att inte 
försvinna i bruset av annonser och redaktionellt innehåll. En liknande kampanj kan kosta 
450 000 kr per dag och folk tycker att det är jätte dyrt, men kontaktkostnaden blir den samma 
som en liten annons. Det blir inte dyrare kontaktkostnad utan det är bara insteget som är 
mycket dyrare. Svenskar är väldigt funktionsinriktade när de surfar. Tittar man bara på de 
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sajter som är störst i Sverige, d.v.s. MSN Hotmail, Google sökmotor, aftonbladet.se och 
föreningssparbanken.se, så inser man snabbt att det inte är nöje som svensken är ute efter 
vilket gör det väldigt svårt att få någon att regera på en annons på en gång. Därför är det 
viktigt att ha rörliga annonser som väcker uppmärksamhet och ljud ska man inte längre ha. 
Ljud kan vara okej på nöjesportaler, men inte på t.ex. aftonbladet.se. Om det dessutom finns 
flera annonser kan det vara svårt att förstå vart ljudet kommer ifrån. Det handlar även mycket 
om kreativitet, d.v.s. lyckas man bygga upp en story kring en annons har man lyckas väldigt 
bra. Ett annat bra knep är att engagera människor genom en omröstning eller liknade och det 
har visat sig vara väldigt effektivt. Folk vill nämligen bli engagerade. Men det är som sagt 
väldigt svårt eftersom på Internet har man inte så mycket att bygga med och det är inte som i 
TV där man 30 sekunder på sig att förmedla sitt budskap.     
 
Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser når olika 
målgrupper? 
– Ja och nej. Olika målgrupper har olika värderingar och det är upp till kreatören att tolka 
dess värderingar och forma ett annonsbudskap därefter. Generellt sätt kan man säga att ögon, 
barn, kändisar, djur och dialekter är bra för att locka till sig läsare.  
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 

 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– Det viktiga är att anpassa en annons efter var den ska synas även om den riktar sig till 
samma målgrupp. Ska man t.ex. nå ungdomar via annonserar på Aftonbladet Nöje, 
Lunarstorm, Playahead och MSN måste annonserna se olika ut. Det är samma målgrupp men 
beteendet på nätet är olika för de olika sajterna. Ungdomar som befinner sig på Lunarstorm 
anser inte att de surfar, de kommunicera med sina vänner och kommer således inte reagera på 
samma annonser som när de surfar på Aftonbladet Nöje. Den mest effektiva annonsformen är 
viruskampanjer. Viruskampanjer är kostnadseffektiva men svåra att förutspå. För att en 
viruskampanj ska bli lyckad krävs att mottagaren tycker att det är roligt och vill skicka 
budskapet vidare. Även statusen ska höjas på den som hittade kampanjen först så att han eller 
hon blir motiverad till att skicka vidare.      
 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
– Ja, det kan man säga. Det gäller att veta hur involverad den målgrupp som man vill nå är. 
Om jag ska t.ex. göra en annons för Oddset och pushar på spelet ”Lången” är det enbart vissa 
som förstår budskapet eftersom ”Lången” är ett relativt nischat spel. Däremot om jag 
annonserar att man kan spela på fotboll är det fler som kan ta till sig budskapet. Vill man nå 
en liten målgrupp så är det helt okej att annonsera om ”Lången”, men vill man nå en stor 
massa ska budskapet bräddas. Tidsbegränsade erbjudanden kan vara väldigt effektiva för att 
locka köpare eller kunder, men man ska vara lite försiktig ifall man säljer ett abonnemang 
eller liknande med ett långsiktigt åtagande. Ibland händer det att man lockar till sig fel slags 
kunder, d.v.s. kunder som bara använder sig av erbjudandet och aldrig använder de 
tilläggstjänster som krävs för att företaget ska göra vinst. Det är ett väldigt effektivt sätt att 
locka till sig kunder men det måste ha kvalitet. Vill man locka till sig rätt kunder är det 
kanske inte det bästa sättet ha tidsbegränsade erbjudanden. Om man inte bryr sig om vilken 
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kund man har är det jätte bra, men ska man t.ex. sälja av ett överblivet lager är det väldigt 
effektivt.  
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.? 
– Det beror lite på när själva försäljningen ska ske. Ska försäljningen ske på direkten eller om 
ett halvår? Man får lägga upp strategier efter målet. Ska man sälja en billig produkt ska man 
försöka locka till köp på direkten! Säljer man däremot en bil är det viktigt att bygga upp 
varumärket. Klickfrekvensen och antalet köp går sällan hand i hand. En annons för t.ex. 
BMW kan ha väldigt hög klickfrekvens men ha ett begränsat resultat på försäljningen. Detta 
kan bero på att det är många som skulle vilja ha en BMW som klickar även fast de inte har 
råd att köpa en eller att en tolvåring klickar för att han/hon gillar BMW bilar.    
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens 
budskap eller vecka uppmärksamhet? 
– Det beror mycket på annonsplaceringen. Om man är inne på aftonbladet.se för att läsa 
nyheter så är man inte särskilt mottaglig för annonser. Däremot ifall man är inne på 
Aftonbladet Nöje är man mer öppen för annonser.  Annonsens placering på själva sajten är 
också väldigt viktig. På di.se ligger annonsen fast på övre delen av skärmen och även ifall 
man skrollar ner så syns den. Därmed blir di.se relativt brusfri speciellt i jämförelse med 
n24.se där annonsen inte ligger fast och försvinner när man skrollar. Det finns även ett rejält 
brus annonser emellan. Under 2001 när det var dåliga tider var det många sajter som tog 
betalt per klick. Låt säga att en annons skulle generera 50 000 klick i månaden och hade en 
sajt tre sådana annonser gick det bra. När sajten la till en fjärde annons gick klickfrekvensen 
ner för samtliga annonser, d.v.s. mättnadsgraden hade blivit nådd vilket resulterade i katastrof 
för alla annonser.    
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– Det är tekniskt klurigt. Idag är annonsutrymmet det samma som det var 1996, dvs. man är 
väldigt begränsad till vad man kan göra med så lite utrymme. Om man vill så kan man köpa 
till utrymme, men det kostar självklart pengar och det går ganska snabbt att komma upp i 
höga kostnader. Många produkter som redan är välkända såsom Coca Cola eller tuggummi 
använder sig ofta av annonser som inte har med produkten att göra såsom tävlingar eller 
liknande. Detta gör man för att det är svårt att göra någonting kul med produkten. Det krävs 
en bra kreatör för att komma på något kul och det är ganska ovanligt.  
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem? 
– Det behöver inte vara särskilt klurigt eftersom man inte behöver utbilda läsaren i annonsen. 
Annonsens syfte är locka läsaren till att klicka och när de väl har klickat och kommit till 
sajten kan man börja förklara mer ingående om produkten. Ofta räcker det med en bild och ett 
pris, d.v.s. så här mycket kostar den idag och så här mycket har den kostat. En sak som har 
visat sig väldigt framgångsrik är att engagera annonsläsaren via diverse interaktiva val. VW 
gjorde en väldigt framgångsrik kampanj när den nya bubblan lanserades. Annonsläsaren 
kunde själv bygga sin drömbil med val av färger, fälgar, inredning m.m. När någon väl byggt 
sin drömbil och är köpsugen ska det mycket till för att de inte ska köpa.  
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Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter? 
- Man kan generellt säga att oavsett hur komplicerad eller okomplicerad en produkt är ska 
annonsbudskapet vara enkelt. Internet är inte som TV. Det är sällan man gråter eller skrattar 
över en bannerannons, eftersom det inte finns utrymme för det på nätet.  
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Bilaga 6- Micael Dahlén (Handelshögskolan Stockholm) 
Micael Dahlèn är docent i marknadskommunikation och konsumentbeteende vid 
Handelhögskolan i Stockholm. Micael Dahlén har även varit student vid Handelshögskolan 
och började parallellt forska om Internet år 1995. Efter studietiden blev Mikael Dahlén kvar 
på Handelshögskolan som forskare och lärare. Han sitter även i styrelser och varit rådgivare i 
styrelser som har anknytning till hans expertis. Han är även medförfattare till boken Optimal 
marknadskommunikation.  
 
Grundläggande frågor: 
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– Nätet i sig är uppe i 2,5 – 3 % i förhållande till andra medier. Jag vet inte hur det är med 
bannerannonseringen i förhållande till webbannonseringen, men om jag gissar jätte vilt ligger 
det nog på strax under 50 %. 
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Jag vet inte exakt hur det ser ut. Äldre personer 33 år och uppåt som handlar mest kapital 
varor. Yngre personer är köpstarkare när det gäller mikrobetalningstjänster, såsom 
ringsignaler och bakgrundsbilder. 
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– Produktfokuserad nyhet har högst attraktionskraft t.ex. en ny bil, läsk eller tjänst. 
Bannerannonser, som bidrar till nyfikenheten och möjligheten att lära sig mer, attraherar 
användaren mest. 
 
Finns det generaliseringar avseende vilka bannerutformningar som når vilka 
målgrupper? 
– Ju mer man kastar in i annons ju mer attraherar det yngre personer och även mer vana 
användare. Mer vana användare kan bli väldigt störda av mycket ljud och rörlighet, men 
samtidigt kan det vara det ända som kan leda till av få uppmärksamhet av en van användare. 
Äldre personer tycker bättre om enkla och statiska annonser. Äldre personer behöver mer 
lugn och stillhet för att ta del av bannerannonsens budskap. 
 
Frågor anknutna till referensramen: 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 
 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet?  

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– På mikronivå, för den enskilda annonsören, så räknas nästan bara att få tillgång till 
människors öron och ögon och framförallt att komma in i människors huvuden och då med 
nästan vilka medel som helst. Människor möter mycket reklam och kommunikation och 
glömmer därför bort det mesta, även det man tycker om. I bästa fall finns varumärket kvar i 
ens medvetande eller att en kontakt kommer till stånd med ett företag som man annars inte 
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skulle komma i kontakt med. Problemet är att för många annonsörer beter sig på det sättet, 
vilket föranleder att den kommunikationsformen fördärvas. Vid användandet av för enkla 
trick luras folk på en sida eller uppmärksammar en viss bannerannons, således kommer det bli 
en automatiskt tumreglar i människors huvuden att sålla bort dessa och misstro alla 
bannerannonser. 
 På makronivå är det viktigt att fånga uppmärksamheten som driver trafiken och som också 
direkt relaterar till vad man som användare förväntar sig och få ut av bannerannonsen. Men 
rent effektivitetsmässigt på mikronivå spelar relevansen faktiskt ingen roll. 
Pop-uper som kom och funkar jätte bra. Svårt att undvika, som man reagerar på och man får 
ett aktivt beteende. Men börjar användas att bara för at få uppmärksamheten och fördärvas det 
till den grad att den sortens kommunikation är i princip död nu. 
 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
– Ett enkelt sätt att definiera målgrupper är att skilja mellan större och mindre användare av 
nätet och större och mindre användare av sajter. Ju mer man använder sajt/nätet desto 
viktigare att det är att det finns något centralt som ligger i linje med sajten/nätet och ens 
anledning varför man går till sajten. Det är inte lika viktigt med kongruensen med varför man 
är inne på sajten då man är en icke frekvent användare eftersom man då är mer benägen att 
flytta på sig. Viktigt är det att tänka på att ligga i linje med sajten ifall det är någon som är en 
frekvent användare, eftersom dessa har ett klarare fokus och beteende. Om annonsören avser 
att annonsera till en icke frekvent användare av nätet/sajter kan det finnas en fördel med att 
sticka ut från sajten. 
 Man kan ha en relation till annonserande företaget på bannerannonsen har man någon 
relation till kategorin som man ingår i eller till det specifika företaget så ju mer man får upp 
varumärkets namn desto mer effekt. Social proof ligger längre ner i åldrarna, yngre människor 
är en generationsfråga, är mer kommunikativa. Där man blir en del och kan kommunicera 
med andra t.ex. Utforma McDonalds koppen, Kalles kaviar. Tjejer är de som är mest 
kommunikativa. Längre upp i åldrarna lite generaliserat är det viktigare med nyttigheten t.e.x. 
kan spara någonting eller veta någonting. Scarcity är smart, eftersom man får ett beteende 
som är nu eller aldrig. Bannerannonser är ganska ögonblicka beslut man fattar bannern funka 
nu direkt eftersom man är med aktivt som konsument. Det finns problem med att detta kan 
leda till att det lockar människor som tycker det intressant med något nytt med inte är 
intresserade av själva produkten i sig. Detta kan gälla t.e.x. vid produktlansering att man får 
en skev bild eftersom man inte lockar den alldagliga konsumenten utan lockar de som tycker 
om nyhetens behag.    
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.?  
– En enkel tumregel är att man inte ska kräva av människor eller tro att människor stannar 
kvar länge på en sajt utan man ska kunna kommunicera direkt med användare. Samtidigt vill 
man att användaren skall stanna kvar på en sajt så länge som möjligt. Det finns studier om att 
ju längre du är inne på en sajt ju mer klickar du omkring och desto bättre mer tycker du om 
varumärket eller produkten. Du måste göra precis, som i en butik att få människor att stoppa 
ner det första som finns innanför dörren i sin varukorg och har man väl stoppat ner något 
kommer man stoppa ner andra produkter av automatik, dvs. har man väl börjar klicka kommer 
det av automatik att klicka mer. Det viktigaste är få användaren göra något omedelbart och 
som för användaren känns som en liten sak. En marknadsförare vill man att en användare ska 
klicka mer och mer eftersom det blir mer gynnsammare effekter.   
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När det gäller utformningen av bannerannonsen i förhållande till de olika stegen i 
bearbetningsprocessen, så kan man se att det går mot en renodling med att bara skapa 
uppmärksamhet eller att bannerannonsen ska få en användare att göra något jätte enkelt. Det 
finns däremot en blandning av bannerannonser som innefattar bara en del av 
beabetningstrappan till en bannerannons som innefattar hela bearbetningstrappan. 
  
Kan genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens budskap eller väcka 
uppmärksamhet? 
– Meddelandets budskap som motstrider mottagarens expertis kan vara smart eftersom det 
provocerar och engagerar mottagaren. Det kan leda till att man blir engagerad i produkten 
eller att man som redan engagerad blir involverad.   
Allmänt så är bruset som är mest relevant är det redaktionella på nätet eftersom att 
användaren är ute efter det content- innehållet. Användaren är duktig på att sålla bort det som 
inte är relevant då användaren inte är ute efter bannerannonser. Ju fler andra annonser det 
finns desto duktigare är användaren att sålla bort annonseringen. 
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– En enkel produkt har kommit längre i användningen av bannerannonser som den totala 
kommunikationsformen. Annonsören använder sig t.ex. av klickbara bannerannonser så att 
man kan gå igenom alla steg i bannerannonsen. SJ´s biljetter är och för sig en mer 
komplicerad produkt men för dem som ofta har beställt SJ-biljetter på nätet blir det en enkel 
produkt och det har resulterat i att man nu har flyttat över möjligheten till att boka biljett 
direkt in i bannerannonsen. 
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem?  
– En mer komplicerad produkt jobbar med sin annons så att användaren transporteras, dvs. 
förs vidare till en landing page. Det är för svårt med en komplicerad produkt att förklara 
produkten i en bannerannons och därför är det viktigt att omedelbart föra vidare användaren 
till en sajt och där man kan kommunicera. 
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter?  
– Framförallt blir varumärket mycket betydligt viktigare. Det är viktigt att man sticker ut med 
varumärket. I en etablerad kategori blir det oftast mer underhållning och mer spektakulärt 
kring varumärket. 
 
Tilläggsfråga 
 
Vad skulle du välja, en jätte bra designad bannerannons på fel ställe eller en jätte dålig 
bannerannons på fel ställe?   
– Vi är så duktiga på att sålla så det måste ligga rätt för att användaren ens ska 
uppmärksamma bannerannonutformningen. Det är stor risk att man gör en riktigt bra 
utformning på bannerannonsen, men inte kommer igenom det perceptuella filtret. 
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Bilaga 7- Johan Dahlberg (North Kingdom) 
Johan har jobbat som marknadsassistent på North Kingdom sedan januari 2006, men har 
arbetat med datorer och Internet i många år. Johan har en tvåårig examen inom internationell 
sälj och marknadsföring. North Kingdom bildades 2003 av två avhoppare, Robert Lindström 
och Roger Stighäll, från ett företag som heter Parego. North Kingdom är en webbyrå som 
med kreativa och innovativa idéer hjälper företag att profilera sig och stärka sina varumärken. 
North Kingdom har jobbat med Vodafone, Philips, Coca Cola och Heineken mm. 
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– Det kan jag inte svara på. Vi jobbar med beställningsjobb och gör det vi blir tillsagda. Vi 
jobbar sällan med planering och helhetsperspektiv utan vi är kreatörer och inte strateger. När 
vi gör banners är det oftast för att locka till en kampanjsajt som vi jobbat med. 
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Spontant skulle jag säga folk i åldrarna 20 till 30. De som är yngre skulle säkert vilja handla 
mer, men de har inte de finansiella resurser som krävs eller så får de helt enkelt inte handla. 
Jag vågar inte säga om det är män eller kvinnor som handlar mest.  
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– Jag tror att annonser som är interaktiva, där läsaren får möjlighet att göra något som t.ex. 
rösta eller spela ett spel har högst attraktionskraft. Det blir så mycket mer än bara en bild när 
läsaren får vara med och aktivt ta del av annonsen. Blir man själv inblandad blir det mycket 
mer intressant.  
 
Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser når olika 
målgrupper? 
– Det finns det absolut. Jag tror att de lite yngre målgrupperna tycker om interaktiva annonser 
med spel och omröstningar. Vill man nå yngre målgrupper ska det vara rörligt och kul och vill 
man däremot nå äldre målgrupper 45 år och upp ska annonserna vara lite renare och enklare. 
Det är dock lite svårt för mig att uttala mig om detta. Vi jobbar oftast mot lite yngre och 
mogna internetanvändare, så jag blir lite osäker men jag tror att det är så. 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 

 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– Vi håller inte på så där jätte mycket med banners så jag vet inte riktigt. Vi gjorde en 
kampanj med Absolut Vodka och Lenny Kravitz, där Lenny hade skrivit en låt om Absolut 
Vodka. I denna kampanj använde vi oss av Lenny i annonserna. Lenny var ju relevant i 
situationen, eftersom att det var han som hade skrivit låten. Jag vet att man använder sig av 
olika genvägar, men jag kan tyvärr inte uttala mig om det.   
 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
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– Ja, det kan jag tänka mig. Vill man nå de lägre åldersgrupperna kan jag tänka mig att det är 
bra att använda en idol för att förmedla ett budskap. Men jag vill inte svara på det, eftersom 
jag kan för lite om det. 
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.?   
– Det slutgiltiga är inte alltid köp utan ofta handlar det om att bygga varumärken genom att 
väcka intresse för den annonserade produkten. Vi gjorde en kampanj i Norge för ett företag 
som säljer mejeriprodukter och då handlade det om skapa ett intresse runt dessa produkter och 
göra konsumenterna medvetna om produkterna. Det är lite svårt att sälja yoghurt över Internet 
men däremot kan man öka kunskapen om produkten. Det slutgiltiga målet är att 
konsumenterna ska välja den annonserade produkten nästa gång de ska handla yoghurt.   
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens 
budskap eller vecka uppmärksamhet? 
– Det är svårt att säga, men jag tror att annonser skapar ett brus för andra annonser. Vill man 
synas på t.ex. aftonblandet.se är det effektivast om man gör en take over, d.v.s man köper alla 
annonsutrymmen och täcker dem med sin egen annons. Genom take over får man ordentlig 
uppmärksamhet.    
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– Det är jätte svårt att säga. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på denna fråga. Mina råd är 
att vara unik och kreativ. Utformningen av annonsen beror på grundidén för kampanjen, så 
det är jätte svårt att svara på.  
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem? 
- Det kan jag tyvärr inte svara på. 
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter? 
– Det kan jag inte heller svara på.  
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Bilaga 8- Anna Lenné (TradeDoubler) 
Anna Lenne jobbar som publisher manager på TradeDoubler. Som publisher manager jobbar 
Lenné med de annonsplatser som TradeDoubler har inom sitt nätverk. TradeDoubler startades 
i Sverige 1999. Idag har TradeDoubler ca 300 anställda och är aktiva i 16 länder. I Sverige 
har TradeDoubler ca 10 000 annonsplatser. TradeDoubler är en mellanhand mellan 
annonsörer och annonsplatser. Inom TradeDoublers nätverk kan alla annonser spåras och kan 
på så sätt få fram statistik om vilken typ av annons som är effektivast.   
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– Jag tror att bannerannonser står för cirka 40 % av den totala webbannonseringen. 
Bannerannonsmarknaden i förhållande till den totala reklamkakan är jätte liten, d.v.s. bara 
någon procent. Jag tror varken att bannerannonsmarknaden kommer att öka eller sjunka utan 
jag tror att den kommer att ligga kvar på samma nivå som idag. Däremot tror jag att sökord 
kommer att öka kraftigt.  
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Jag tror att den målgrupp som handlar mest är de med mest datavana i åldrarna 25 till 40. 
Jag tror att fördelningen mellan kvinnor och män är ca 40 % respektive 60 %. Män står för 60 
% och kvinnor står för 40 %.  
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– Jag anser att annonsens placering på sidan är väldigt viktig. När man kommer in på en sida 
scannar ögat sidan från vänstra krysset ner till högra hörnet. Om man placerar en annons på 
ett av dessa ställen kommer den att synas, vilket kommer att ge effekt.   
 
Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser når olika 
målgrupper? 
– Mogna internetanvändare vill se nya coola format, då blir de jätte intresserade och tänker 
hur fungerar den här, vem har gjort den här o.s.v. Den äldre generation tycker att det är jätte 
jobbigt med saker som rör sig och de vill ha statiska annonser med ett enkelt budskap. Unga 
vill att det ska hända något i annonsen. Vill man sälja något ska budskapet vara enkelt och i 
princip ska det stå klicka här eller köp här. Däremot i en kampanj kan man använda sig av 
coolare design med rörliga bilder och ljud.  
 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 
 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet?   
Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
Genvägar utöver annonsens budskap? 
– Vår specialitet är inte att utforma annonser, så det är svårt för mig att svara på. Men det är 
klart har man en naken tjej på en bannerannons kommer den att gå jätte bra, så är det bara. 
Om den nakna tjejen leder till någon försäljning vet jag inte. Vi på TradeDoubler är inte 
intresserade av att folk bara ska klicka utan vi vill att de ska gå längre. Det jag kan säga är att 
annonsbudskapet ska vara enkelt och man ska med så få ord som möjligt beskriva vart man 
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kommer när man klickar på annonsen. Exempel på detta är klicka här, låna pengar o.s.v. Är 
man varsam om sitt varumärke ska man inte lura folk utan användaren ska komma dit man 
tror att man ska komma. Är huvudmålet att folk ska klicka på annonsen och man inte bryr sig 
om varumärket kan man skriva klicka här så får du en diamantring, då kommer alla tjejer att 
klicka på annonsen.  
 
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
– Det är samma som jag sa tidigare, unga vill ha tuffare rörliga annonser där det händer något 
medan äldre vill ha statiska och absolut inget som blinkar runtomkring.  
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.? 
– Det gäller att göra det så enkelt som möjligt. Är det banner för en Nokia telefon gäller det 
att man linkas till en sajt där just den telefonen finns. På sajten ska finnas information om 
telefonen och erbjudandet och det ska gå att köpa på direkten. Man ska INTE komma till en 
startsida för Nokia, det går bara inte.  
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens 
budskap eller vecka uppmärksamhet? 
– Det beror på vem man är och hur ofta man är ute på Internet och i vilket syfte man är ute på 
Internet. Jag anser att annonser utgör det största bruset för andra annonser.   
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– Jag tror att man ska visa produkten i annonsen.  
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem? 
– Jag utformar inte banners så det är lite svårt för mig att säga. Det jag kan säga är att det är 
väldigt viktigt att placera annonsen rätt så att rätt personer får chansen att läsa den.  
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter? 
– Det blir samma svar, placering är a och o.  
 
Tilläggsfråga 
 
Vad skulle du välja, en jätte bra designad bannerannons på fel ställe eller en jätte dålig 
bannerannons på rätt ställe?  
– Helt klart alternativ två, ligger den på fel ställe kommer det inte att hända någonting.   
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Bilaga 9- Johan Ronnestam (Foreign) 
Johan Ronnestam är verkställande direktör, creative direktor samt en av grundarna till 
Foreign. Foreign grundades 2002 av Johan Ronnerstam och Viktoria Vallner. Idag har 
Foreign 24 anställda och jobbar med vad de kallar morgondagens reklam, d.v.s. digital 
kommunikation. Några av Foreigns huvudkunder är Adidas International, BMW motorcyklar, 
COMHEM samt Absolut Vodka. Innan Johan var med och startande Foreign jobbade han för 
ett företag som heter Everin Baker som då var världsledande inom digitalreklam. Innan dess 
jobbade Johan för Framfab där han anställdes som nummer 130 och slutade när de hade 3500 
anställda. Redan 1994 började Johan arbeta med datorer och Internet, vilket gör Johan till en 
ung senior inom branschen.  
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– Det är varumärkesanpassat. De varumärken som har kommit långt på väg kan lägga upp till 
20-25 % av sin marknadsföringsbudget på digitalkommunikation, vilket kan jämföras med 2 
% för företag som inriktar såg på mer traditionell marknadsföring. Tittar man på företag som 
ska vara väldigt verksam på nätet kan det vara upp mot 50 %. Det går mycket hand i hand 
med hur mogen marknadsavdelning och marknadschef ett företag har. På företag där 
marknadschefen är 35 år händer det mycket på Internet, men om de har kvar 50 åringar 
händer det ingenting eftersom han kanske inte ens kan öppna sin egen dator om det vill sig 
riktigt illa. Jag vågar inte ge några siffror för Sverige men i USA kan man säga överlag 25 % 
av den totala marknadsförings budgeten går till digital marknadsföring, i Europa ca 15-17 % 
och jag vill minnas att jag har hört siffror som 6-7 % för Sverige. Sveriges glapp beror på att 
vi tappat kompetensen efter att IT bubblan sprack, eftersom de var så många som blev av med 
jobben som inte hittat tillbaka även fast marknaden finns här nu.       
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Det är väldigt svårt att säga. Klassiskt sätt brukar man säga att generationen 35-40 år är 
köpstarkast, men det börjar förändras i takt med att den digitala försäljningen börjar ta fart. I-
tunes har förändrat rätt mycket. Folk köper inte längre klassiska produkter utan de köper 
digitala varor och tjänster, vilket gör att det går ner i åldrarna. Sen får man också räkna in 
sajter som tretti.se som säljer vitvaror på nätet och deras kundbas består av äldre köpstarka 
och prismedvetna kunder som köper via nätet för att spara pengar. Idag är acceptansen högre 
och folk tror inte längre att deras kontokort ska bli stulet så fort de handlar via Internet, vilket 
leder till att allt fler personer oavsett ålder och kön handlar via Internet.  
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– Det beror helt på vad man säljer för produkt. Det är svårt att säga att den här typen av 
bannerannons ger högst attraktionskraft. I liknande fall måste man väga attraktionskraft för att 
köpa produkten eller attraktionskraft för att få folk att klicka på annonsen. Man kan säga att 
annonsen ska vara kreativ och att den måste anpassas för dess syfte. Om syftet är att så många 
som möjligt ska klicka på annonsen kan man t.ex. skriva ”varning klicka inte här” dock när 
folk sen inser att det är schampo som annonserar tappas över 90 % när de väl läst annonsen. 
Man kan generellt säga att om man vill skapa uppmärksamhet omkring banners måste man 
vara nyskapande och sticka ut från mängden. Riktar man sig mot människor som inte är 
Internet vana kan man ta till enkla knep såsom olika spel. Spel uppfattas ofta som kul och 
användaren blir väldigt öppna för annonsen budskap. Baksidan är att personer som är vana 
vid Internet uppfattar ofta liknande kampanjer som irriterande och motbjudande, vilket kan 
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skada varumärket. För att mäta en bra bannerannons ska man jämföra hur mycket sålde vi nu 
jämfört med tidigare kampanjer. Klickfrekvensen är ett dåligt mått på en bannerannonser. 
Säljer man 1000 produkter är det oväsentligt om man hade 50 000 000 klick eller 10 000 
klick. Däremot kan vissa kampanjer gå ut på att skapa maximal uppmärksamhet kring ett 
varumärke och då är klickfrekvensen självklart relevant. Allt måste sättas i perspektiv med 
problemet som ska lösas. För att öka försäljningen är det vikigt att analysera vad som händer 
när kunden kommer till en så kallade landing page, vilka genomför ett köp, vart faller flest 
personer bort osv. Ifall man kan öka försäljningen av de som kommer till landing pagen 
behöver man inte göra om bannerannonserna. Om landing pagen är dåligt utformad hjälper 
inte ökad bannertrafik, då är det bättre att bygga om landing pagen än att locka mer trafik. Det 
gäller att veta vart man ska lägga krutet.     
 
Finns det generaliseringar om hur vida olika utformningar av bannerannonser når olika 
målgrupper? 
– Ja, det kan man säga. Om man ska nå en målgrupp som består av åldrarna 40 och uppåt är 
användarvänligheten väldigt viktig. Gäller det 30 + bör man fortfarande tänka på 
användarvänlighet relativt mycket. Ibland kanske man riktar sig mot ett företag, om det är ett 
statligt företag har de troligtvis inte särskilt uppdaterade datorer med dålig skärmupplösning. 
Då gäller det att inte göra för avancerade saker. Gör man det kan det hända att de inte kan se 
sin egen sajt, och det vore ju inte bra. 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 

 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– Svårt att säga. Vi har precis gjort en kampanj för UNICEF där Kajsa Bergqvist medverkar. 
Kajsa är ambassadör för UNICEF och bär alltid en knapp på bröstet när hon representerar 
UNICEF. Vårt budskap lyder: ”Kajsa har tryckt ”. Vår kommunikation väcker funderingar 
kring varför hon har tryckt eller så förstår folk budskapet om att hon redan gått med i 
UNICEF och att de också kan göra det. Vi använder Kajsa som ett dragplåster samtidigt som 
hon är relevant i det sammanhanget. Sen kan man gå så långt som att köpa en bild på Pamela 
Anderson och göra reklam för tandsten, då är det inte relevant och enligt min mening inte 
heller bra reklam. Det är svårt att säga om man ska hålla sig inom annonsens budskap eller 
inte. Generellt sätt ska man utforma kommunikation så att den ger mottagaren chansen att 
göra egna tolkningar och så att mottagaren själv förstår budskapet. Bra reklam ska göra så att 
mottagaren med ett leende på läpparna tänker, fan va smart, lite som en berättelse där man 
börjar förstå slutsatsen innan det är färdig.   
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.?  
– Det viktiga är att hela kedjan är konsekvent. Det är rätt vanligt att man publicerar nya 
banners men inte uppdaterar landing pagen. Sony Ericsson t.ex. vill nå en yngre publik och 
publicerar en massa coola banners, men de ändrar inte själva landing pagen. När ungdomarna 
efter att ha klickat på bannern kommer in på Sony Ericssons stela fyrkantiga sajt känner de 
sig plötsligt lurade, ”det här är inte alls ett ungdomsföretag” tänker de och stänger ner sidan 
och eventuellt köp uteblir. Om Sony Ericsson istället hade haft en landing page som gick i 
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samma mönster som bannern hade det kanske räckt för att locka till köp. Det handlar om att 
vara konsekvent hela vägen igenom, prata samma språk och vara det hela vägen så att 
köparen känner sig hemma och förstådd. Användarvänlighet är också jätte viktigt eftersom 
kunskapen är inte så stor som man tror. Understrukna länkar drar 75 % mer trafik än icke 
understrukna länkar. Vi tror att alla fattar att det är en länk även fast den inte är understruken, 
men långtifrån alla fattar det. Man måste veta hur hög Internet kompetensen är hos den 
målgrupp man vill nå.  
 
Händer det ofta att genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens 
budskap eller vecka uppmärksamhet? 
– Man måste utgå från sig själv som målgrupp. Är du målgruppen? Ifall du är det tycker du 
förhoppningsvis inte att det är irriterande eller störande. Däremot om du inte tillhör den 
eftertänkta målgruppen är sannolikhet ganska stor att du blir irriterad och arg snarare än 
köpsugen. Men det är en risk som man ofta är villig och ta. Det är stor chans att de som inte 
tillhör målgruppen blir arg och irriterad men de som tillhör målgruppen blir exponerade för 
budskapet och chansen till köp ökar. De som inte tillhör målgruppen hade aldrig blivit 
intresserande oavsett vilket annonseringsformat som används, så där går inget förlorat.    
 
Vilket/vilka brus är mest relevanta för bannerannonser? 
– I grund och botten kan man nog säga att det är innehållet på sajten. Gör man reklam för 
blöjor på aftonbladet.se är det stor chans att ett brus utgörs av att folk vill läsa nyheter och 
inte alls om blöjor. Den chansen är inte lika stor om man placerar samma annons på gravid.se. 
Ett annat välkänt brus är annonser emellan. Ifall det finns många annonser på en sajt utgör de 
ett brus för varandra.  
 
I vilken typ av annonser krävs extra mycket betänksamhet för att inte bestrida 
mottagarens tidigare uppfattning om annonserad produkt och på så väg skapa negativa 
associationer till annonsens budskap/produkt? 
– Ett komplicerat problem kan aldrig beskrivas jätte enkelt. Det man gör är att man 
annonserar om en händelse eller något liknande och leder läsaren till en landing page, där 
budskapet kan beskrivas i detalj. Detta gör för att inte skapa irritation eller liknande.      
 
Enligt Robert B. Cialdini professor i psykologi på Arizona State University finns det sex 
stycken genvägar för att öka försäljning.  
 

- Reciprocation 
- Consistency 
- Social proof  
- Liking 
- Authority 
- Scarcity 

 
Använder/känner du till andra genvägar? 
– Det här handlar inte om själva annonsen. Det är redan färdig bestämt från den ska annonsera 
sina produkter, vilken positionering som ska tas och den förstärks med hjälp av liknande 
genvägar. Det är snarare så att utformningen av annonser måste stämma överens med tidigare 
bestämda normer. HM skulle t.ex. aldrig inte skriva ut priset, det har de alltid gjort och 
kommer alltid att göra, consistency.  
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Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– I sådana här sammanhang handlar kommunikation ofta om att exponera ett varumärke så 
mycket som möjligt. När du sen går in på ICA, då dras händerna automatiskt mot Ariel Ultra 
eller vad det nu är för trist produkt du ska köpa. Ofta arbetar man här med spel och 
tävlingar. Fina priser som i sammanhanget inte är speciellt dyrt (Typ en Ipod, snowboard eller 
liknande) drar stor trafik. Spelen och tävlingarna utformas ofta som virala kampanjer t.ex. du 
måste tipsa 10 kompisar för att kunna vinna, vilket leder till att de sprids som virus. Det är 
inte en så fin och rolig kommunikation, men väl så effektiv. Vi känner alla igen filmerna för 
tvättmedel och bindor: Vem köper det där tänker vi, men sen när köpet skall genomföras 
kommer tryggheten. Du känner igen ett varumärke och känner inte igen ett annat, vilket väljer 
du? 
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten och 
förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem?  
– Det här är en öppen fråga. Tävlingar och spel funkar. Men om produkten är tillräckligt 
engagerande t.ex. en sportbil eller en speldator så kan det räcka med en välproducerad 
kampanjsajt där besökaren kan lära sig allt om den nya produkten. 
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, dvs. 
det finns andra konkurrerande produkter?  
– Man kan nog sätta in alla produkter i en etablerad kategori. Däremot arbetar man ofta med 
att hitta USP och ESP som är ett gammalt men väl så fungerande begrepp. Vad är unika 
fördelar med just den här produkten? Vad är emotionella fördelar med just den här 
produkten? Sen förstorar man dem för att särskilja och skapa uppmärksamhet. Hur en 
bannerannons utformas beror på, vilken idé man tagit fram. Här handlar det bara om reklam, 
d.v.s. att skapa uppmärksamhet. Det gäller att fånga konsumenten så att man får berätta om 
just sin produkt. Ett tricks är att använda bärare, d.v.s. att sätta in produkten i ett annat 
sammanhang som hjälper produkten. Detta är vanligt hos öl producenter exempelvis, Falcon 
= hockey, Pripps Blå = sommar, Mariestad = tradition osv. Sen kan man använda sig av den 
bäraren i reklamsammanhang, Pripps använder sig av sommar och skärgårdsbilder i sina 
reklamer osv.  
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Bilaga 10- Calle Sjönell (Starring) 
Calle Sjönell är creative chef på webbyrån Starring. Han gick på mediautbildningen vid 
Stockholms Universitet år 1995. År 1996 startade Calle Sjönell webbyrån Moonwalk och 
fokuserade mycket på marknadsföring. År 1999 gick Moonwalk ihop med Stockholm New 
Media och företaget döptes då till Moonwalk Stockholm. Före detta ägarna, A – com, köptes 
ut år 2004 och då döptes byrån till Starring. Starring jobbar med marknadsföring och med 
utveckling och utarbetande av företags sajter. 
 
Grundläggande frågor: 
 
Hur ser Respondenten på bannerannonsmarknadens andel i den totala 
annonsmarknaden samt till andra webbannonseringsformat? 
– Om Starring gör en kampanj. Så tar man 500 000 kr för en viss kampanj för kunden X. Då 
tar man 100 000 kr för att göra bannerannonser och 400 000 kr för kampanjen som man ska 
interagera med, där bannern är indragaren till själva kampanjen. Vi jobbar med att användaren 
ska klicka på annonsen. 1/5 av marknadsföringen på Internet går till bannerannonser. När det 
gäller digital webbannonsering kan det vara svårt att avgöra vad som är en bannerannons i 
förhållande till när det börjar bli ett samarbete med en sajt. Det optimala vore om man la ner 
10-15 % online enligt vissa studier som kommer från USA. Idag lägger man 3-4 % av 
marknadsföringen online och det är alldeles för lite. Det är bara en tidsfråga tills att dessa 10-
15 % kommer uppnås. 
 
Vilka målgrupper handlar mest via Internet? 
– Internetannonsering funkar för alla. Det fungerar främst på en äldre målgrupp, dvs. mellan 
40-60 år. De som är väldigt duktiga internetanvändare ser lättare igenom 
bannerannonseringen i jämförelse med ovanare användare. Äldre personer är lite ovanare att 
hantera media och går lättare på klassisk marknadsföring. Jag vet inte riktigt om denna 
målgrupp handlar mest, men jag vet däremot att kvinnor handlar mer än män via Internet. 
Det finns ju vissa individer som alltid klipper ut kuponger ur tidningar och likväl finns det 
individer som alltid klickar på bannerannonser.  
Den vana internetanvändaren handlar först när det är rätt produkt vid rätt tillfälle. Om du har 
1000 personer som har klickat på bannerannonsen då finns det 1000 personer som har sett 
bannerannonser, men ändå inte klickat men som ändå har kommit ihåg produkten. Dessa 
personer som har sett bannerannonsen men inte klickat igenom köper för dubbelt så mycket 
som de som har klickat igenom. 
 
Vilka slags bannerannonser anses ha högst attraktionskraft? 
– De stora som rör på sig! Det finns en enkel insikt varför det är så. Det första en 
bannerannons måste leda till är att en användare måste titta dit. Man måste skapa något 
rörligt, d.v.s. en film eller att det händer något radikalt med färgskiftningar. Har man större 
yta att använda är det lättare att få uppmärksamhet.   
 
Finns det generaliseringar avseende vilka bannerutformningar som når vilka 
målgrupper? 
– Jag tror inte att det finns generaliseringar avseende att vissa bannerannonser når vissa 
målgrupper. Förvisso ett budskap som förmedlas snabbt och okomplicerat attraherar nog äldre 
personer men fungerar också på yngre eftersom de ser på direkten vad det är. Yngre personer, 
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dvs. vana användare, tycker att det är viktigare med lite mer tuffa saker och mer annorlunda 
format t.ex. take over. 
 
Frågor anknutna till referensramen: 
 
För denna kategori av frågor kommer ordet genvägar att användas, med genvägar menar 
författarna sätt att övertyga annons läsaren om annonsens budskap. 
 
Vilka genvägar är det mesta använda/effektivaste för att en bannerannons ska väcka 
uppmärksamhet? 

- Genvägar i samverkan med annonsens budskap? 
- Genvägar utöver annonsens budskap? 

– En viktig genväg är att man är väldigt tydlig med vad man har som avsikt med 
bannerannonsen. En bannerannons bör vara enkel med budskapet t.ex. köp den här resan hos 
Ving Resor eller upplev den här mobiltelefonen. Det är viktigt att vara specifik vad 
användarens klick leder till och detta är nog den mest grundläggande 
bannerannonseringsinsikten.  
Rabattpris fungerar väldigt bra i bannerannonsformat, eftersom köpet ligger så nära på 
Internet. Det fungerar alltid med en bannerannons som säljer ut endast 36 resor till Malis nu 
för 1690 kr! 
Social Proof är något som funkar bättre i andra medium t.ex. i TV. 
Entertainment/participation är oftast bra vid bannerannonsering, eftersom då får användaren 
interagera med produkten. Användare vill delta för att det är något underhållande, roligt eller 
viktigt. En av Starrings mest kända kampanjer på Spray där man deltog i kampen mot spam, 
blev väldigt populär. Ett bra lockbete är att locka människor till att delta. 
Jag tror inte på att använda genvägar som går utöver budskapet. Jag tror inte på Henke 
Larsson och försäkringar, eftersom fotboll inte har någon naturlig sammankoppling med 
försäkringar. Det jobbigast med Internet är att allt är möjligt. Det finns ingen gräns för vad 
man kan göra på Internet. De traditionella genvägar som ni berör passar nog bättre in på en 
kampanjsajt och inte på själva bannerannonsen. 
   
Reagerar olika målgrupper på olika genvägar? 
– Jag tror att en enkel och rak bannerannons attraherar äldre personer. När man jobbar med 
rabatterade produkter lockar det oftast yngre personer och detta beror ju på att yngre personer 
inte har så mycket pengar. En kändis, såsom Darin, lockar väl yngre tjejer och det gäller väl 
även yngre killar. 
 
Finns det olika typer av genvägar för de olika stegen i annonsmottagarens 
bearbetningsprocess d.v.s. en genväg för att väcka intresse och en annan för att locka till 
köp o.s.v.?  
– En bannerannons måste visa den väg man ska gå som användare. Bannerannonsen måste 
vara väldigt tydlig och samtidigt måste även sajten man hamnar på när man klickar vara lika 
tydlig på Internet. Det viktiga är att vara supertydlig! 
 
Kan genvägar uppfattas som brus istället för att stärka annonsens budskap eller väcka 
uppmärksamhet? 
– En bannerannons genvägar måste passa annonsens budskap. Det får som sagt inte vara 
Henke Larsson och försäkringar, då går hjälpmedlet utanför budskapet. Det största bruset är 
vår egen vardag. Individer idag måste hämta ungen på dagis, köpa blommor till din fru och 
laga mat. En annan sak har varit att det har funnits små puttifnaskiga annonsformat och detta 
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har stört användaren. Nu har även Aftonbladet rensat upp sin sida. Det är mycket lättare att 
koda av Aftonbladet idag. Lite roligt är att man har kommit framtill att i personer mellan 11-
17 år tycker inte att det är något problem att koda av Aftonbladet eller Lunarstrom! Det är 
fantastiskt att de som är i princip födda med Internet inte har något problem att koda av sajter 
som är överfyllda med bannerannonser.   
 
Hur utformar man en bannerannons där produkten kräver lite engagemang och som 
människor inte ägnar särskilt mycket tanke åt? 
– Du kan innefatta alla steg såsom attention, interest och action som konsument går igenom i 
en bannerannons när det gäller en enkel produkt. Produkter som kräver lågt intresse från 
konsumenten är väldigt lätta att marknadsföra på Internet. En enkel produkt kräver bara en 
bildbaserad bannerannons och att man inte behöver skriva så mycket om själva produkten.  
 
Hur utformar man en bannerannons där människor först måste lära sig om produkten 
och förstå sig på den för att övertygas om att produkten verkligen är något för dem?  
– En bannerannons som är svårare att förstå, t.ex. pensionsförsäkring, går inte att sälja 
genomen bannerannons. En pensionsförsäkring måste man lära sig att förstå produkten och då 
även locka konsumenten att gå igenom alla stegen. En mer komplicerad produkt kräver att 
bannerannonsen lockar till mer interagerad från konsumenten och här krävs att man använder 
mer pedagogiska verktyg. Det är oftast här Internet kommer mer till sin rätt när det gäller mer 
kunskapsintensiva produkter. En komplicerad produkt kräver oftast att bannerannonsen 
kompletteras med en kampanjesajt och kanske även ett telefonnummer. Komplicerade 
produkter kostar oftast mer och därför vill oftast kunden kunna kontrollera deras köp och 
bekräfta vissa detaljer. 
 
Hur utformar man en bannerannons då produkten befinner sig i en etablerad kategori, 
dvs. det finns andra konkurrerande produkter?  
– Ett känt varumärke måste visa sin logotyp på direkten. Det är viktigt t.ex. för ICA att visa 
sin logotyp på direkten och inte visa smör eller toapapper innan själva logotypen. Denna 
kategori är svårast att utforma bannerannonser till. Det är svårare att utveckla en 
bannerannons som gör att konsumenten tar just en viss produkt på hyllan och att konsumenten 
inte ska tänka så mycket utan att det blir ett naturligt val. 
 
Tilläggsfråga 
 
Vad skulle du välja, en jätte bra designad bannerannons på fel ställe eller en jätte dålig 
bannerannons på rätt ställe?  
– Annonsplacering är viktig, eftersom här kan du som annonsör vara noggrann och även går 
den mäta så väl.  
 
 


