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Sammanfattning 
Idag exponeras varje person för upp till flera tusen annonsbudskap per dag. Annonseringen på 
Internet ökar och människor översköljs med färgglada, blinkande annonser så fort de går in på 
Internet – men forskning har visat att många av annonserna helt ignoreras. Författarna till 
denna studie hade för avsikt att studera den bakomliggande psykologiska processen som 
förklarar varför vissa annonser på Internet uppmärksammas medan andra helt ignoreras, samt 
studera faktorer som påverkar denna process. Genom litteraturstudier, observationer och 
intervjuer har författarna förstått att det finns två kognitiva uppmärksamhetsprocesser: den 
exogena/stimulansdrivna processen som härrör från den varseblivande processen och den 
endogena/målstyrda processen som härrör från en samverkan mellan läsbeteendet på Internet 
och hjärnans minnessystem. Hjärnan tillämpar de olika processerna vid olika tillfällen. Då en 
person söker efter information tillämpas den endogena/målstyrda processen av hjärnan och då 
hon surfar utan specificerat mål tillämpas den exogena/stimulansdrivna processen. Hjärnan 
tycks kunna skifta mellan de olika processerna utan ansträngning när syftet med surfandet 
ändras. Influerande faktorer till processerna har i slutsatserna identifierats som: (i) 
övertygelse, attityder och värderingar, (ii) kontroll, (iii) psykologiska faktorer, (iv) 
Internetannonsernas sammanhang, (v) stimulanser, (vi) engagemangsnivå, (vii) förmåga och 
kunskap, (viii) behovsmedvetande, (ix) innehållsrelevans och (x) tidspress. 
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Summary 
Every day, each person is exposed to thousands of advertisements. Advertising on the Internet 
is increasing and colourful, flashing ads rain down on Internet users from the moment they 
log on. Research however suggests that many of these ads are totally ignored. The authors of 
this thesis aimed to explore the underlying, psychological process that explains why some ads 
on the Internet attract attention while others are totally ignored. They also intended to explore 
factors that influence this process. Through literary research, observations and interviews the 
authors have deduced that there are two cognitive attention processes. One is the exogenous/ 
stimuli driven process which originates from the perception process and the other is the 
endogenous/goal driven process which originates from a cooperation between reading 
behaviour on the Internet and the brain’s memory system. The brain applies the different 
processes at different occasions: when you search for information the endogenous process is 
applied; and when you surf without any specific goal the exogenous process is applied. It 
seems like the brain can change between the different processes with ease as the surfing 
purpose shifts. The factors that influence these processes have been identified as: (i) beliefs, 
attitudes and values; (ii) control; (iii) psychological elements; (iv) the context of the Internet 
ads; (v) stimuli; (vi) commitment level; (vii) capacity and knowledge; (viii) need awareness, 
(ix) content relevance; and (x) time pressure. 
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Förord 
Författarna vill framföra ett stort tack till alla de personer som ställde upp på att bli 
intervjuade, utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  
 
Ett stort tack även till våra handledare Ulrika och Hans som mer gärna hjälpte oss med att 
reda ut de frågor som dyk upp under studiens gång. Er synpunkter var mycket värdefulla. 
 
Våra opponenter har också varit till stor hjälp då de givit oss värdefull kritik under studiens 
gång. Tack! 
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1. Inledning 
Denna studie handlar om konsumenters uppmärksamhet på Internetannonser. I detta 
inledande kapitel kommer läsaren få en inblick i bakgrunden till problemet och uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Dessutom kommer uppsatsens disposition, och några viktiga 
begrepp för den fortsatta teori-, empiri- och analysdelen, presenteras. 

1.1. Problembakgrund 
Under de senaste årtiondena har marknadsföringen i samhället, och antalet annonser som 
exponeras för konsumenten per dag, ökat enormt mycket. Enligt Armstrong & Kotler (2005) 
hävdar vissa mätningar att människan exponeras för upp till 5000 marknadsföringsbudskap 
per dag. Människor klarar bara av att handskas med en viss mängd information åt gången 
(Ahlstedt & Säll, 2004) och den enorma exponering av annonser gör att människor har lärt sig 
att sålla bland alla budskap som sköljs över dem (Janoschka, 2004). Många av de annonser 
som exponeras för konsumenter sker via Internetannonser. 
 
Internet, eller The World Wide Web, grundades under början av 1990-talet. Det utvecklades 
från att vara ett litet nätverk mellan universitet i USA till att idag vara ett världsomspännande 
kommunikationsmedel och informationsgivare för miljontals människor (Armstrong & 
Kotler, 2005). Internet används främst till att sända e-mail, till att söka efter information och 
nyheter och till underhållande syften (SCB, 2006). Enligt en mätning hade 729 millioner 
människor världen över tillgång till Internet i mars 2004 – en siffra som stiger för var dag 
(Janoschka, 2004). I Sverige använder 69 % av befolkningen Internet vilket motsvarar ca 4,4 
miljoner människor (2005) (SCB, 2005). Det är många människor som använder Internet, 
men det finns också väldigt mycket information och många sajter att besöka. Enligt Nielsen 
NetRating (2006) spenderar svenskar i genomsnitt bara 34 sekunder på varje sida på Internet. 
Under den tiden ska personen ta in det som finns på sidan, sålla bland det hon ser för att 
kunna uppmärksamma det som är intressant samt processa och ta till sig den information som 
var huvudanledningen till att hon besökte sidan.  
 
Företagen har förstått den potential Internet har som marknadsföringskanal och antalet 
Internetannonser, dess utformning och summan pengar som spenderas på Internetannonser 
ökar hela tiden. Marknadsföring på Internet introducerades 1994 då den första 
Internetannonsen såldes (Janoschka, 2004). Därefter har Internetannonsering ökat till den 
fjärde största mediekategorin, men spås inta tredjeplatsen under 2007 då Internet, enligt 
IRM:s prognos, kommer stå för 9,6% av den totala mediekakan (Nylander, 2006). Majoriteten 
av marknadsföringen på Internet sker genom annonser vilka innefattar banners, pop-up, pop-
unders och länkar. Dessa försöker fånga konsumenternas uppmärksamhet men ignoreras lätt. 
 
I en artikel i Internetworking av Benway & Lane (1998) beskrivs hur surfande personer som 
söker information helt ignorerar information utformat som annonser. De har döpt fenomenet 
(att människor lärt sig sålla bort och ignorera sådant som är eller påminner om annonser) för 
banner blindness. På grund av detta är en av de största utmaningarna för företag som vill föra 
fram sitt annonsbudskap att faktiskt få konsumenten uppmärksam på annonser som exponeras 
för dem (Hofacker, 2001). Lotta Pfeiler, kommunikationstrateg på mediebyrån Carat, 
uttrycker detta problem i en artikel på di.se :"Överflödet leder till att konsumenterna lär sig att 
filtrera bort reklam som ofta upplevs som onödig information, innan den hinner nå deras 
minne. Det är ganska negativt för oss som marknadsförare" (Åkerberg, 2006). 
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Konsumenter sållar bland sina intryck från alla delar av samhället men mängden 
informationen och antalet annonsbudskap som exponeras för konsumenter på Internet är extra 
stor. Annonser på Internet exponeras dessutom mer eller mindre konstant för den som surfar 
medan marknadsföring i traditionell media kommer mer i stötar eller klumpar (t.ex. TV-
reklam). Internetannonser är ofta placerade väldigt nära, eller rent av i, det redaktionella 
innehållet på en sajt medan tidningsannonser ofta kan vara placerade så konsumenten kan 
vända bort dessa blad för att inte behöva exponeras för annonserna. Beteendet som banner 
blindness beskriver har identifierats och definierats utifrån konsumenters beteende på Internet 
vilket delvis skiljer sig från beteenden i andra sammanhang. Konsumenter läser till exempel 
Internetsajter på ett annat sätt än de läser tidningar eller böcker (Burns, 2006). Detta gör det 
intressant att studera konsumentbeteenden på Internet och fenomenet att konsumenter 
uppmärksammar vissa annonser på Internet men ignorerar andra. Denna sållning bland det 
som exponeras för konsumenten är en undermedveten process vilket författarna har för avsikt 
att utforska och förklara i denna studie. 
 
Internetannonsering, som en del av forskningsområdet marknadsföring, får allt större intresse. 
Det finns en hel del forskning om hur man utvecklar och designar Internetannonser för att de 
ska attrahera uppmärksamhet och klick, samt hur man utnyttja de fördelar Internet har som 
marknadsföringskanal jämfört med mer traditionella kanaler (t.ex. Janoschka, 2004; Hofacker, 
2001; Solomon m.fl. 2002). Det finns också flera studier om banner blindness men dessa 
handlar framförallt om fenomenets existens (Pagendarm & Schaumburg, 2001; Benway & 
Lane, 1998; Burns, 2006; Burke m.fl., 2005). Enligt Pagendarm & Schaumburg (2001) saknas 
dock forskning om de bakomliggande, psykologiska förklaringarna till banner blindness. 
Burke m.fl. (2005) skriver också att det behövs ytterligare och djupare förklaringar till detta 
fenomen. Författarna till denna studie har inte heller hittat någon djupare forskning kring den 
sållningsprocess som hjärnan gör då människan överöses med intryck och budskap och väljer 
att helt ignorera vissa av dem. Därför vill författarna i denna uppsats bringa klarhet i 
problemet och bidra till forskningsområdet. 
 
En förståelse för hur konsumenten fungerar är nödvändig för att fullt ut förklara dess 
beteende. En sådan förståelse hoppas författarna kunna bidra med genom denna uppsats. 
Sådan förståelse kan användas vid design av webbsajter så de blir mer navigerings- och 
läsvänliga för konsumenter. Detta borde ligga i företags och organisationers intresse om de 
använder Internet som kommunikationsverktyg. Förståelsen som denna uppsats 
förhoppningsvis bidrar med kan också användas av reklammakare som försöker utveckla 
”effektiva” annonser som tar sig förbi banner blindness och faktiskt uppmärksammas av 
konsumenten.  

1.2. Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur den underliggande psykologiska 
processen fungerar som gör att konsumenter uppmärksammar vissa annonser på Internet men 
ignorerar andra annonser på Internet. Studien kommer att bidra till forskningsområdet med ny 
empiri och nya kopplingar mellan olika teorier vilket förhoppningsvis leder till slutsatser som 
är användbara för andra som är verksamma inom annonserings-, Internet- och 
forskningsbranschen. 
Problemställningarna för denna studie är:  

 Hur ser den bakomliggande psykologiska processen ut som gör att konsumenter 
uppmärksammar vissa annonser på Internet men ignorerar andra? 

 Vilka faktorer påverkar denna process? 
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1.3. Viktiga begrepp 
Uppsatsen fokuserar på bakomliggande faktorer till konsumentbeteende på Internet. Enligt 
Jobber (2004) definieras en konsument som en individ eller hushåll som handlar produkter 
eller tjänster för privat konsumtion. Med konsument menar författarna en person som surfar 
på Internet, med eller utan uttalat syfte, och som är en del av samhället och därmed en 
intressent till företagen som annonserar på Internet. Synonymerna människa, person och 
individ används också i studien. Surfare är en person som surfar på Internet. 
Annonser kan definieras som ”betalt, professionellt utformat meddelande kanaliserat genom 
ett media till potentiella konsumenter” (Schumann & Thorson, 1999, s 159). Internetannonser 
faller i princip under samma definition enligt Janoschka (2004). Den typ av marknadsföring 
som innefattas i denna studie är annonser på Internet och specifikt banners, pop-ups och pop-
unders vilka alla räknas som Internetannonser. Banners är annonser med olika form och 
placering på en hemsida och innehåller ett annonsbudskap i form av (vanligtvis) en 
kombination av bilder och text. Pop-ups och pop-unders är annonser som dyker upp i ett eget 
fönster på datorskärmen. Pop-ups öppnas framför det ordinarie fönstret medan pop-unders 
öppnas bakom det ordinarie fönstret. Vanligtvis är alla dess tre möjliga att klicka på och 
surfaren kommer då till företagets hemsida.  
Banner blindness är ett centralt begrepp i uppsatsen och åsyftar Benway & Lanes (1998) 
definition: ”…people searching for specific information on the web tend to ignore large, 
colourful items that are clearly distinguished from other items on the page… …we have 
dubbed this phenomenon "banner blindness” 
Sajter är hemsidor på Internet som omfattar flera olika sidor sammankopplade till varandra. 
Information används i denna studie som en synonym till meddelande vilket är en spridd 
tolkning av begreppet information (Ne.se, 2006) 

1.4. Disposition 
Uppsatsens första kapitel byggs upp med en inledning, undersökningens problembakgrund, 
syfte, problemformulering, viktiga begrepp, disposition samt avgränsningar. I det andra 
kapitlet presenteras metod delen, författarna redogör för val av metoder för insamling av data 
samt hur de har gått tillväga för att genomföra uppsatsarbetet. I det tredje kapitlet introduceras 
de teorier och modeller som använts i uppsatsen och som understödjer analysen. I det fjärde 
kapitlet presenterar författarna kortfattat de sammanställda empiriska data som framkommit 
genom observationer och intervjuer. I kapitel fem utförs en analys och diskussion utifrån den 
insamlade datan och med hjälp av valda teorier. I det sjätte kapitlet dras och presenteras 
författarnas slutsatser. I detta kapitel diskuteras också potentiell fortsatt forskning inom 
området och en kritisk diskussion om studiens genomförande presenteras.  

1.5. Avgränsningar  
Huvudfrågan i uppsatsen kan besvaras utifrån olika vetenskapsområden, till exempel medicin 
eller beteendevetenskap. Denna uppsats är avgränsad till att inte undersöka huvudfrågan 
utifrån en rent medicinsk/fysiologisk infallsvinkel. Uppsatsen empiriska undersökning 
begränsas till att endast undersöka ett fåtal personers beteende på Internet. På grund av detta 
gör författarna inget anspråk på representativitet. Skrivspråket är till stor del på svenska men i 
vissa kapitel förekommer det även en del engelska ord, främst som citat eller facktermer. Då 
uppsatsen fokuserar på konsumentbeteende på Internet och Internet är ett fenomen som 
framförallt använts från 1990-talet och framåt så har litteraturen som använts företrädesvis 
skrivits i slutet av 1990-talet eller senare.  
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2. Metod  
I det följande kapitlet presenterar och motiverar författarna de metoder som har användas till 
att utforma uppsatsen.  

2.1. Vetenskapligt synsätt  
Då författarna till denna studie är samhällsvetenskaplig forskare, har författarna valt att förena 
teori och empiri med varandra till en helhet genom att tillämpa både den deduktiva och den 
induktiva ansatsen i undersökningen. Denna kombination av ansatser kallas för abduktion. 
(Patel & Davidson, 2003) Att förenar teori och empiri till en helhet är en faktiskt centralt 
svårighet inom all vetenskaplig forskning. Empiri kan sägas vara den avgränsade del av 
verkligheten som undersöks och teori kan beskrivas som antaganden som skildrar den 
undersökta delen av verkligheten. Forskare verkar med att framställa teorier vilka ska ge en så 
sann kunskap om realiteten som möjligt. (Patel & Davidson, 1994)   
Författarna har i undersökningen utgått från befintliga, allmänt accepterade teorier och 
principer framställda av andra forskare, för att sedan undersöka om den insamlade 
informationen från verkligheten och litteraturstudier stämmer överens med författarnas valda 
teorier. Författarna har valt att huvudsakligen tillämpa en kvalitativt inriktad 
forskningsstrategi i studien. 

2.2. Tillvägagångssätt 

2.2.1. Primärdata och sekundärdata 
Primärdata i denna undersökning har samlats in genom observationer och intervjuer.  
Observationerna har genomförts på olika offentliga platser i Stockholm där människor har 
tillgång till Internetanslutna datorer. De platser som valdes för observationsundersökningen 
var Kulturhuset och Pressbyrån i Sergelsgången (som ligger i nära anslutning till Gallerian). 
Författarna har inte observerat hela populationen som vistades på de olika 
undersökningsplatserna dagen då observationerna genomfördes. Observationsundersökningen 
omfattade 14 personer med olika ålder, kön och bakgrund. Under observationen använde 
författarna ett observationsschema som stöd vid iakttagelserna (se Bilaga 1). I samband med 
observationerna fördes korta anteckningar som byggde på vad ögat såg under tiden då 
deltagarna observerades. Syftet med observationerna var att få objektiv data om hur 
konsumenter beter sig i förhållande till annonser på Internet då de surfar på nätet.  
 
Författarna genomförde både öppna och dolda observationer. En öppna observation innebär 
att deltagarna som observeras är införstådda i forskarens närvaro och syftet med granskningen 
och accepterat dennes närvaro. Den öppna observationen ger forskaren större frihet då den 
tillåter forskaren att fritt gå omkring, ställa frågor och titta på hur saker och ting fungerar. Den 
dolda observationen innebär att forskaren observerar deltagarna utan att deltagarna vet om att 
de blir observerade. En dold observation innebär att deltagarna observeras utan deras egen 
vetskap om att de observeras. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Intervjuer har genomförts med sju personer. Dessa personer intervjuades med avsikt att samla 
in information om åsikter och attityder till annonser på Internet samt information om deras 
beteende på Internet och deras egen uppfattning om sitt beteende. De färdigtformulerade 
intervjufrågorna (se Bilaga 2) utformades utifrån författarnas valda teorier som låg till grund 
för studien. Intervjupersonerna hade demografisk spridning och handplockades av författarna 
från deras sociala nätverk.  
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Vid insamlandet av information genom intervjuerna och observationerna har författarna 
bedömt att respondenterna varit ärliga i sina svar. Det finns dock en risk att svaren vid 
intervjuerna skiftar lite på grund av att författarna haft olika intervjuteknik avseende den del 
då respondenterna fick surfa runt på de tre olika nyhetssajterna. Den ena författaren hade 
redan före intervjuerna laddat ner alla tre nyhetssajter på skrivbordet medan vid den andra 
författarens intervjuer fick respondenterna ladda ner nyhetssajterna själva. Denna skillnad i 
intervjuteknik ledde till att respondenterna uppmärksammade skilda saker på sajterna. Ur 
författarnas synvinkel ses den oplanerade skillnaden i intervjuteknik inte som en negativ 
händelse, då händelsen bidrog till att författarna fick en större förståelse för vad konsumenter 
uppmärksammar på Internet vid olika förutsättningar. Intervjuerna genomfördes i 
intervjuarnas eller respondenternas hemmiljö viket ur författarnas synvinkel kan ses både som 
en fördel eller en nackdel. Hemmiljön skapade en positiv avslappnad känsla som bidrog till att 
de intervjuade kunde uttrycka sig fritt utan återhållsamhet, detta bidrog till att författarna fick 
sanningsenliga svar på alla frågor. Men å andra sidan frambringade hemmiljö att vissa 
respondenter under intervjuns gång kände sig för avslappnad vilket medförde att intervjun 
under vissa stunder blev mindre seriös. Författarna löste detta problem genom att under dessa 
stunder av okoncentration upprepa frågan i ett mer strikt tonläge vilket fick respondenterna att 
återigen koncentrera sig och övergå till en mer seriös dialog. Under intervjuerna avstod 
författarna från att använda bandspelare för upptagningen av respondenternas svar eftersom 
författarna ville att intervjupersonerna skulle känna sig fria att utveckla sina svar istället för 
att tänka på att deras svar spelades in på band. Istället upptogs respondenternas svar genom 
noggranna anteckningar som skrevs rent omedelbart efter att intervjun avslutats för att på så 
vis inte gå miste om värdefull information. Observationerna var givande trots svårigheter med 
att var diskret som dold observatör i vissa lägen. Författarna hade vid observationerna med sig 
ett observationsschema som stöd. Schemat hjälpte författarna att fokusera på rätt saker och på 
liknande saker från observation till observation. Observationsschemat hade utformats i förväg 
efter författarnas valda teorier och funderingar 

Sekundärdata är redan insamlat material enligt Edling & Hedström (2003) som kan återges i 
form av till exempel tryckta källor, offentlig statistik och artiklar. Sekundärdata inhämtades 
från tryckta och elektroniska källor. Datan innefattade andras teorier och modeller som kunde 
stödja analys och slutsatser. Sekundärdata omfattade också statistik kring 
konsumentbeteenden på Internet och annonsreaktioner på Internet. Denna hämtades från 
statistiska centralbyrån och från annonskonsultföretag. Statistiken stödde utvecklingen av 
problemformuleringen, analysen och utvecklingen av slutsatser.  

2.2.2. Kvalitativa och kvantitativa metoder 
I de allra flesta vetenskapliga metodböcker skiljer man på olika metoder för att samla in 
information på. Det går att urskilja två huvudgrupper: den kvalitativa ansatsen och den 
kvantitativa ansatsen. De olika ansatserna kan användas var för sig men också tillsammans. 
Olikheterna mellan de två angreppssätten är tillvägagångssättet att samla in information på. 
(Bell, 2000) Kvalitativa ansatsen utnyttjas då man efterforskar mer genomgripande data för att 
kunna begripa och analysera helheter. Undersökningsurvalet vid den kvalitativa ansatsen är 
inte så stort då man är ute efter djupgående information om problemet som undersöks. Den 
kvalitativa ansatsen handlar till stor del om textbearbetning innan den insamlade 
informationen går att använda i studien. (Patel & Davidson, 1994) Den kvantitativa ansatsen 
nyttjas när man vill göra statistiska analyser (Patel & Davidson, 1994). Forskaren samlar in 
information och skaffar sig kunskaper om förhållanden mellan en mängd olika uppsättningar 
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data. Forskaren tar mått på och använder vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara 
och möjligtvis även generaliserbara resultat. (Bell, 2000) 
 
För att samla in kvalitativ information har författarna valt att genomföra både intervjuer och 
observationer. En semistrukturerad intervjumetod användes vid de sju intervjuerna. Vid 
genomförandet av semistrukturerade intervjuer har intervjuaren ett färdigtformulerat 
frågeformulär, men denna är bara en guide för intervjuaren. Den semistrukturerade 
intervjumetoden tillåter den intervjuade personen att utveckla sina svar fritt och därigenom 
också bestämma ordningsföljden på frågorna. Intervjumetoden lämnar även utrymme till 
följdfrågor under intervjugången. (Denscombe, 2000) Författarna valde denna intervjumetod 
för att informationsöverföringen mellan intervjuaren och respondenten skulle känns så 
avspänd och naturlig som möjligt. Syftet med intervjuerna var att samla in information och få 
fördjupad kunskap och förståelse för hur och varför personer beter sig som de gör då de surfar 
på Internet. Varje intervju handlade till en början om Internetanvändande och beteende på 
Internet i allmänhet för att sedan smalna av och fokuseras på tankar och upplevelser kring 
annonsering på Internet. Intervjuerna var uppdelade i tre delar, där det först ställdes inledande 
och generella frågor varefter personen fick surfa runt på tre nyhetssajter (aftonbladet.se, 
expressen.se och svd.se). Författarna valde att studera konsumentbeteendet med avseende på 
Internetannonser genom att studerade surfande på nyhetssajter. Dessa passade studiens syfte 
väl då personer som surfar på dessa sidor exponeras för många och olika annonser under hela 
tiden och för att dessa sajter har en liknande uppbyggnad där de intervjuade lärt sig ungefär 
var annonser finns och var redaktionellt innehåll finns. Efter surfandet ställdes frågor/fördes 
en diskussion om annonsering och uppmärksamhet på annonser utifrån vad de hade sett och 
upplevt under den korta surftiden vid intervjutillfället.  
 
Författarna har även samlat in kvalitativ data genom att genomföra öppna och dolda 
observationer. Detta skedde på tre olika offentlig platser i Stockholm (på en Pressbyrå och på 
två platser i Kulturhuset). De observerade observerades under ca 30 min på de olika ställena. 
De öppna observationerna avslutades med att författarna avslöjade sig själva som observatörer 
för vissa mer eller mindre slupmässigt valda individer i varierad ålder och kön. Ett par frågor 
ställdes till dessa observerade deltagare som dessutom hade tid till att samtala med författarna. 
Frågorna rörde allt ifrån individens Internetvanor till tankar och upplevelser kring 
annonsering på Internet.  
 
För att samla in den kvantitativa informationen använde författarna redan insamlad statistik 
kring konsumentbeteenden på Internet och annonsreaktioner på Internet. Denna statistik 
kunde hämtas från statistiska centralbyrån och från marknadsföringskonsultföretag.   

2.2.3. Reliabilitet och validitet 
Oavsett vilket tillvägagångssätt forskaren väljer att använda för att samla in information på 
måste forskaren jämt och ständigt kritiskt granska information för att säkerställa reliabilitet 
(tillförlitlighet) och validitet (giltighet) (Bell, 2000). Författarna har haft för avsikt att uppnå 
både hög reliabilitet och validitet i denna studie. Detta har skett genom att författarna ständigt 
kritiskt granskat den insamlade information som studien byggts på. Den information som 
använts för att understödja analys och resultat har i största möjliga mån kontrollerats mot 
andra källor för att höja reliabiliteten. För att säkerställa validiteten har författarna haft en tät 
kontakt med universitetets handledare och studiens opponenter. Deras kritiska granskning har 
gett författarna nödvändig feedback för att säkerställa god innehållsvaliditet. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer olika teorier beskrivas och förklaras. Teorierna är hämtade från 
litteratur inom marknadsföring och konsumentbeteende, samt från forskningsrapporter inom 
ovanstående områden och inom Internetannonsering. Teorierna är viktiga för att kunna 
analysera, dra slutsatser och besvara frågeställningarna. De teorier som presenteras är 
uppdelade i ignorans och uppmärksamhet generellt, uppmärksamhetsprocessen och faktorer 
som påverkar uppmärksamhetsprocessen.  

3.1. Ignorans och uppmärksamhet 
Enligt Schumann & Thorson (1999) visar studier att endast 3-5% av informationen som 
exponeras för konsumenter på Internet uppfattas av dem vilket innebär att en stor mängd helt 
ignoreras. Benway & Lane (1998) kunde från sina experiment dra slutsatsen att personer som 
söker efter specifik information på Internet i stor utsträckning ignorerar annonsliknande fält, 
oavsett om det är riktiga annonser eller bara annonsliknande informationsfält tillhörande 
sajtens navigering. De döpte detta fenomen till ”banner blindness”. Detta var speciellt sant för 
stora, färgglada, blinkande annonsfält (Burns, 2006). Benway & Lane (1998) kunde se tre 
alternativa förklaringar till banner blindness. Den ena var att konsumenter lärt sig att ignorerar 
annonser då de söker efter information på Internet, den andra var att de fokuserar helt på 
textobjekt som ser ut som sådan text där de kan hitta det de söker och den tredje byggde på 
perceptuell gruppering. Perceptuell gruppering handlar om att människan grupperar olika 
objekt efter deras utseende.  
 
Varakin m.fl. (2003) undersöker de två begreppen ”change blindness” och ”inattentional 
blindness”, som har en nära koppling till banner blindness. Change blindness beskriver 
fenomenet att en människa missar att uppfatta stora, visuella förändringar, även om det som 
förändras är i fokus för hennes uppmärksamhet. Ofta, när något i omgivningen förändras blir 
människan uppmärksam på själva övergången. Om hon gör en ögonrörelse just då eller av 
annan anledningen missar själva övergången är det betydligt svårare att upptäcka att det skett 
en förändring över huvudtaget. Inattentional blindness beskriver fenomenet att en människa 
inte uppfattar en oväntad men framträdande stimulans då den visas utanför hennes aktuella 
uppmärksamhetsfokus. Varakin m.fl. (2003) drog i sin forskningsartikel slutsatsen att 
människans visuella medvetenhet är begränsad till endast en mycket liten del av den visuella 
omgivning. Psykologer hävdar generellt att om människan fokuserar på något minskar hennes 
fokus på omkringliggande saker (Varakin m.fl., 2003). 
 
Människor har bara möjlighet att processa en viss mängd information. Förmågan att bearbeta 
information ökar då informationsmängden ökar, men bara till en viss nivå (vilken är personlig 
och beror på individuella faktorer och kognitiva begränsningar). Fortsätter 
informationsmängden öka efter att man nått denna nivå minskar bearbetningsförmågan till 
följd av ”information overload”. Information overload anses påverka människor både psykiskt 
och fysiskt med känsla av ökad arbetsbelastning, stress och oro etc. För att stilla denna oro 
strävar människan efter att hitta mönster i informationsflödet och sålla bort orelevant 
information. (Ahlstedt & Säll, 2004) 
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3.2. Uppmärksamhetsprocesser 
Burke m.fl. (2005) beskriver två olika processer som påverkar vad vi uppmärksammar. Dessa 
är en exogen/utifrånverkande/stimulansdriven process, där element kan få uppmärksamhet 
oavsett sökuppgift, och en endogen/inifrånverkande/målstyrd process, i vilken människor 
uppmärksammar saker utifrån sitt mål med sökandet/sin uppgift. Personer som surfar och 
uppmärksammar saker på Internet utifrån den exogena/stimulansdrivna processen följer en så 
kallad periferisk route där uppmärksamhet bygger på attraktion och känslor hos konsumenten. 
Motsatsen till detta är personer som följer den så kallade centrala routen. Dessa 
uppmärksammar logiska saker utifrån intresse, mål med surfandet och motivation vilket 
speglar den endogena/målstyrda processen. (Hofacker, 2001)  

3.2.1. Varseblivande processen 
Varför konsumenter uppmärksammar vissa annonser men ignorerar andra kan delvis förklaras 
utifrån människors tankeprocesser och de bakomliggande mekanismerna till dessa processer. 
Dessa mekanismer finns i människans hjärna och vetenskapen runt dessa kallas 
kognitionsvetenskap (Ne.se, 2006). Människor uppmärksammar och bearbetar information i 
de olika kognitiva processerna: perceptions-, minnes-, tanke-, samt språkprocesser (Ahlstedt 
& Säll, 2004). Perceptionsprocessen kan också kallas den varseblivande processen vilket den 
kommer att göra fortsättningsvis. Denna behandlar de bakomliggande mekanismerna till hur 
och varför människor uppmärksammar och blir varse saker som exponeras för dem.  
 
Varseblivning definieras av Armstrong & Kotler (2005) som den process där människor 
väljer, organiserar och tolkar information för att skapa en meningsfull bild av världen. 
Varseblivning är som ett filter för information och det budskap som ska kunna nå 
konsumenten måste passera genom detta filter (Solomon m.fl., 2002). Människor processar 
information hela tiden men kan bara processa mycket små delar av den information som 
sköljs över dem. Vilken information som vi uppmärksammar och börjar arbeta med i hjärnan 
influeras av stimulans från vår omgivning. Stimulans kan vara något vi ser, hör, känner, 
smakar eller känner lukten av. Vilka stimulanser vi påverkas av och hur vi påverkas är 
individuellt och bygger på behov, erfarenheter och fördomar. Stimulans är det första steget 
mot varseblivning, däremellan finns faserna: förnimmelse, uppmärksamhet, tolkning och 
intern respons vilka uppmärksammas i figur. (Solomon m.fl., 2002)  

Stimulanser 
 
Syn 
Hörsel 
Känsel 
Smaker 
Lukter 

Förnimmelse 

Uppmärksamhet 

Tolkning 

Intern respons 

Varseblivning 

Känsla 
Mening 

Källa: Solomon, 2002, sid 36 

Figur 1: Den varseblivande processen 
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3.2.2. Läsbeteende på Internet 
Människor läser webbsajter på ett annat sätt än de läser tidningar och böcker (Burns, 2006). 
Läsbeteende på Internet är i Janoschkas (2004) bok definierat som en process i tre steg. Det 
första är scanning där läsarens uppmärksamhet på sajtinnehållet är holistiskt och läsaren ser 
framhävda partier som till exempel rubriker, bilder och animationer. Nästa steg är skimming 
då hastigheten på läsningen sjunker men mängden information som läses ökar. Detta steg 
uppnås om läsaren uppmärksammat och fångats av något som intresserar henne tillräckligt 
mycket. I det sista steget börjar konsumenten läsa ordagrant: hastigheten sjunker, fokus ökar 
och information tillskansas på ett systematiskt sätt. Vilket läsbeteende konsumenten har beror 
på kvalitén på information, läsarens intresse och motivation, tiden läsaren har till förfogande 
samt individuella vanor. (Janoschka, 2004) Vid det första steget, scanning, följer ögonen en F-
formad bana då man läser på en sajt på Internet. Ögonen faller först på det högst upp och 
fortsätter ner en bit längst vänsterkanten på sidan, går in mot mitten av sidan och följer sedan 
vänsterkanten neråt. Då man läser böcker har man en striktare uppifrån och nedgående rörelse 
med ögonen. (Burns, 2006) Läsbeteendet, och vad som får surfaren att sakta in sin 
läshastighet och skimma eller läsa innehållet på en sajt, är framförallt beroende av vilken 
uppgift personen har på Internet eller vad hon letar efter för information (Janoschka, 2004). 

3.2.3. Minnesprocessen 
Hjärnan processar information genom tre minnessystem: sensoriskt minne, kortsiktigt minne 
och långsiktigt minne. Dessa påverkar hur konsumenten tar till sig information på Internet och 
vad hon minns. I det sensoriska minnet lagras information från individens sinnen under en 
mycket kort tid, endast ett par sekunder. Men denna tid är tillräcklig för att bedöma om 
informationen är värd att processa vidare. Bedöms den vara det uppmärksammar vi 
informationen som passerar genom en ”uppmärksamhets-grind” och vidare till det kortsiktiga 
minnet. Där slås små fragment av information ihop till större kluster och informationen kan 
lagras i det kortsiktiga minnet upp till 20 sekunder. För att informationen ska föras vidare till 
det långsiktiga minnet processas den först noggrant av hjärnan och kan därefter sparas för 
användande långt tid framöver. (Solomon m.fl., 2002)  
 
Hofacker (2001) beskriver hur människor bearbetar information i en process uppdelad på fem 
steg: exponering (exposure), uppmärksamhet (attention), förståelse och insikt (comprehension 
and perception), eftergift och acceptans (yielding and acceptance) samt bevarande (retention). 
Dessa kopplar samman läsbeteendet med minnesprocessen. 

3.2.4. Syftet med surfandet 
Man kan dela upp användareprofiler i ”strosare” och ”sökare”. Strosaren tittar runt utan att 
nödvändigtvis söka efter specifik information. Det viktigaste för strosaren då den surfar är 
själva underhållningen och nöjet och inte slutresultatet eller informationen. För en sökare är 
det allra viktigaste däremot att hitta rätt information på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Konsumenter kan vara strosare vid ett tillfälle men sökare vid ett annat. Hur dessa två profiler 
uppmärksammar och uppfattar annonser skiljer sig åt då de fokuserar på olika saker och 
därför också uppmärksammar olika saker på skärmen. (Schumann & Thorson, 1999) 
Janoschka (2004) refererar till en undersökning av Benway & Lane där en grupp sökare, med 
ett specifikt sökmål, och en grupp strosare, utan sökmål, jämfördes med avseende på 
uppmärksamhet på Internetannonser. Resultatet visade att strosare i större utsträckning 
uppmärksammar, och lättare kan återge, Internetannonser. Sökare drabbas i högre 
utsträckning av banner blindness (Benway & Lane, 1998).  
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3.3. Faktorer som influerar uppmärksamhetsprocesser 
Det finns ett antal olika faktorer som influerar uppmärksamhetsprocessen oavsett om det är 
den endogena eller exogen processen.  

3.3.1. Övertygelse, attityder och värderingar  
Övertygelser åsyftar de tankar en person har om något och kan bygga på reell kunskap, 
åsikter, tro och känslor. Människors attityder är svåra att förändra och skapar positiva eller 
negativa förutsättningar för företagen. (Armstrong & Kotler, 2005)  
Hofacker (2001) refererar i sin bok till Plummer (1971) som beskriver sju responssätt på TV-
reklam vilka kan vara överförbara till marknadsföring på Internet. Dessa är underhållning, 
irritation, igenkänning, empati, förvirring, informerande eller personlig relevans samt 
varumärkesförstärkning. Hur en person svarar på en annons påverkar hennes attityd till 
annonsen i sig eller annonser generellt, till produkten och/eller till varumärket. 
 
Attityden till annonser är mest skeptisk bland ungdomar mellan 20 och 30 år då dessa har 
blivit överösta av annonser under hela sin uppväxt. Det har påverkat dem till att vara 
skeptiska mot vad företagen försöker säga dem med sin annonsering (Solomon m.fl., 2002). 
Negativa attityder till annonsering har medfört att tekniska program och finesser har 
utvecklats för att konsumenten ska slippa exponeras för annonser, exempel på sådana är Pop-
upblockerare. 
 
Enligt Armstrong & Kotler (2005) kan man dela in de olika faktorer som påverkar en 
konsuments beteende i kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. De påverkar 
alla människans kognitiva processer där de tre första är inflytande från externa källor och de 
psykologiska faktorerna är interna faktorer. Dessa innefattar ett flertal olika faktorer och 
presenteras därför separat. 

3.3.1.1. Kulturella faktorer 
En persons kultur anses vara den mest inflytelserika faktorn på konsumentens behov och 
beteende. Varje person är en del av ett samhälle, en familj, en vänskapskrets etc. vilka 
påverkar personens grundläggande värderingar, åsikter och beteenden. De grundläggande 
värderingarna som varje person får med sig från sin uppväxt varierar kraftigt från land till 
land, från familj till familj etcetera. De kulturella faktorerna kan delas upp i kultur, subkultur 
och social klass. Varje kultur består av mindre subkulturer som är en grupp människor med 
gemensamma värderingar vilka grundar sig i till exempel likartade upplevelser, åsikter, 
ursprung eller religion. De värderingar och behov en grupp har, och därmed deras kultur 
påverkar deras beteende både i samhället och på Internet. (Armstrong & Kotler, 2005)  

3.3.1.2. Sociala faktorer 
De sociala faktorerna som påverkar konsumentens beteende är till exempel konsumentens 
familj, sociala roller och status samt mindre grupper människor. De mindre grupperna kan 
vara grupper som konsumenten ingår i, referera till eller identifierar sig med. De påverkar 
konsumenten och används därför på olika sätt i annonspåverkan, till exempel genom att 
använda kändisar som konsumenten vill identifiera sig med i annonssammanhang. 
(Armstrong & Kotler, 2005)  

3.3.1.3. Personliga faktorer 
Köpbeslut och konsumentbeteende beror på personliga faktorer som till exempel ålder, 
boende, ekonomisk situation, livsstil, personlighet och stadium i livscykeln. Livsstil definieras 
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som en persons sätt att leva, uttryckt i personens aktiviteter, intressen och åsikter. 
Personlighet refererar till den unika psykologiska karakteristiken som medför relativt stabila 
och koncisa reaktion på samhället och omgivningen. De olika personliga faktorerna påverkar 
konsumentens behov av produkter, betalningsförmåga, intressen och vad hon influeras och 
påverkas av. Behov och prioriteringar förändras över en persons livscykel och påverkas av 
vilken situation hon befinner sig i. (Armstrong & Kotler, 2005)  

3.3.2. Kontroll 
Den interaktivitet som Internetannonser karaktäriseras av möjliggör för konsumenten att ha en 
större kontroll över vilken information hon ser, för hur länge, i vilken ordning och när hon ser 
den. Konsumenten har en mer positiv inställning/attityd till annonser hon har kontroll över 
och blir irriterad av annonser med mindre kontrollmöjlighet som till exempel pop-ups. Antalet 
annonser och mängd information som uppfattas som kontrollerbar skiljer sig från individ till 
individ samt beror på sammanhanget. (Yuan, 2004) Enligt teorin om information overload 
strävar människan alltid efter att hitta mönster i den information hon exponeras för. Detta är 
ett sätt att skapa kontroll över situationen vilket gör människan lugn (Ahlstedt & Säll, 2004). 

3.3.3. Psykologiska faktorer 
Bland de psykologiska faktorerna har Armstrong & Kotler (2005) identifierat fyra faktorer 
som påverkar en konsuments köpbeteende: motivation, varseblivning, inlärande samt 
övertygelse och attityder. De sistanämnda beskrevs i föregående delkapitel. Varseblivning är 
det centrala ämnet i denna uppsats men eftersom dessa faktorer påverkar varandra bör även 
motivation och inlärning beskrivas djupare. 

3.3.3.1. Motivation 
Motivation har sin grund i konsumentens behov, vilka kan vara fysiska och psykologiska. En 
teori om dessa behov är Maslows behovspyramid vilken beskrivs i figur 2 nedan. Då behoven 
uppfattas som tillräckligt intensiva blir de drivande faktorer till agerande eller köp. 
(Armstrong & Kotler, 2005)  
 

 

Fysiska behov (t.ex. överlevnad, hunger och törst) 

Säkerhet 

Tillhörighet & kärlek 

Uppskattning & status 

Själv- 
förverkligande 

Källa: Jobber, 2004, sid 83 

Figur 2: Maslows behovspyramid 
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Motivation är associerat med konsumentens mål, behov, önskningar och intentioner. Enligt 
Janoschka (2004) finns det en relation mellan motivation och beteendet kring 
Internetannonser. Hon har utvecklat en modell med samband mellan motivation och beteende 
på Internet som beskrivs i Figur 3 nedan. 
 

3.3.3.2. Lärande 
Lärandet uppstår från drivande krafter, stimulans, angelägenhet, respons och förstärkning 
(Armstrong & Kotler, 2005). Den grad konsumenten noterar en stimulans från en annons 
kallas exponering. Men på grund av den mängd stimulans som konsumenten utsätts för 
uppstår selektiv exponering och endast en liten andel av stimulansen uppfattas av 
konsumenten och triggar henne att notera vad som faktisk exponeras. Selektiv 
uppmärksamhet är en faktor i selektiv exponering. Både selektiv uppmärksamhet och selektiv 
exponering är ett beteende konsumenten lär sig. Vissa forskare hävdar att efter tre till fyra 
exponeringar förlorar snnonden sin funktion då konsumenten slutar uppmärksamma den. 
Detta kan bero på att den anses som för familjär och därför inte uppfattas eller för att det 
krävs en ”större dos” av stimulansen som triggar konsumenten efter ett antal exponeringar. 
Konsumenter tenderar att påverkas av stimulans som är relaterade till deras nuvarande behov. 
(Solomon m.fl., 2002) 

3.3.4. Internetannonsers sammanhang 
Annonser på Internet kan vara av olika typer, se väldigt olika ut, innehålla olika information, 
innehålla olika mycket information, rikta sig till en speciell grupp på en speciell sajt och vara 
mer eller mindre personligt riktad etcetera (Jobber, 2004). Detta kan kallas Internetannonsers 
karaktäristika.  

3.3.4.1. Massmarknadsföring eller direktmarknadsföring 
Vissa forskare hävdar att Internetmarknadsföring är en form av massmarknadsföring medan 
andra anser att det är direktmarknadsföring. Det som talar för att marknadsföring på Internet 
är direktmarknadsföring är möjligheten till interaktion med den enskilda konsumenten vilket 
gör att Internetannonsering anses vara en slags direktmarknadsföring. De som förespråkar att 

Figur 3: Motivation och förklaring till beteende 
 
Nyfikenhet  Variation, nyhet, vetgirighet, bredda ens horisont 
Kontakt  Bygga och utvidga relationer 
Säkerhet  Riskförebyggande, undvika misslyckanden, smärta 
Givande stöd  stödjande, hjälpande, skyddande, omhändertagande 
Mottagande stöd Bli stödd, styrd, skyddad 
Lätthet  Enkelhet, förstålighet, förutsägbarhet 
Ordning  Spara tid, undvika ansträngning 
Underhållning Spel, tidsfördriv 
Förmån  Tjäna, spara och investera pengar, fynda, förränta innehav  
Sex   Äkta och fantiserade sexuella aktiviteter 
Känslor Spänning, undvika negative och sporra positiva känslor  
Prestige Uppskattning och beundran av och från andra. 

Källa: Janoschka, 2004, s 16
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Internetmarknadsföring är en form av massmarknadsföring menar att ett företag sänder ut ett 
annonsmeddelande som når en stor mängd potentiella konsumenter (Janoschka, 2004). 
Janoschka (2004) anser att Internetmarknadsföring är en kombination av mass- och 
direktmarknadsföring och införde begreppet interactive mass communication – interaktiv 
masskommunikation. Hon identifierade skillnaderna mellan traditionella 
kommunikationsmedier och Internet som möjligheten till interaktion, feedback, interaktivitet 
samt maktskiftet från att konsumenten var en passiv mottagare till att idag vara en aktiv 
påverkare. (Janoschka, 2004). 
 
Internet är inte en nichad marknadsföringskanal där det finns möjlighet att nå en liten, väl 
avgränsad målgrupp genom exponering på rätt Internetsajter. Internetanvändare har en mer 
diversifierad informationsefterfrågan, än till exempel TV-tittare, vilket företagen måste vara 
medvetna om när de marknadsför på Internet för att överhuvudtaget få Internetanvändarnas 
uppmärksamhet. (Hofacker, 2001) 

3.3.4.2. Olika placering av annonser på Internet 

Val av webbsajt 
Valet av webbsajt där företaget placerar sin/sina annonser påverkar konsumentens 
uppmärksamhetsgrad. Det finns två strategier för företaget: antingen placera sina annonser på 
en webbsajt som har ett gemensamt tema eller innehåll som annonsen eller varumärkets 
budskap eller att placera annonsen på en webbsajt med många besökare och inte ta hänsyn till 
sajtens redaktionella innehåll. (Matsson, 2005)  
 
Företag segmenterar sin marknad och gör riktad annonsering till olika segment. Konsumenter 
kan bli segmenterade utifrån olika dimensioner, till exempel demografiska, psykografiska 
(psykologiska och livstils-dimensioner) och produktanvändning. Marknadssegmentering är en 
viktig aspekt av konsumentbeteendet då liknande konsumenter kan bete sig på liknande sätt 
och påverkas av likartade simulans. Personlig annonsering är möjligt på Internet till exempel 
genom att anpassa hemsidan efter besökarens nationalitet, intressen eller använda besökarens 
namn. (Solomon m.fl., 2002) Schumann och Thorson (1999) hävdar att detta ökar 
uppmärksamheten hos konsumenten.  
 
Sahle (2005) hävdar i att den mest effektiva strategin beror på graden av 
varumärkeskännedom där kända varumärken bör exponeras under kort tid på en webbplats 
med stor räckvidd medan okända varumärken kräver en längre exponeringstid för att få 
önskad effekt.  

Placering av annons på webbsajt 
Många sajter är uppbyggda på ett likartat sätt med huvudinnehåll i en spalt i mitten, 
navigering till vänster och annonser till höger. Matsson (2005) hävdar att erfarna 
Internetanvändare lär sig var annonser vanligtvis finns och tittar därför inte där. Annonser 
nära eller i huvudinnehållet anses därför vara en effektiv placering för att konsumenterna ska 
uppmärksamma annonserna. Annonser som syns utan att konsumenten behöver rulla fönstret 
nedåt uppmärksammas i högre utsträckning än annonser längre ned på sidan. Det hävdas 
också att desto större annonser desto mer uppmärksamhet får de. (Matsson, 2005)  
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3.3.5. Stimulanser 
Enligt den varseblivande modellen påverkas vår uppmärksamhet av olika stimulanser som är 
kopplade till människans sinnen lukt, smak, känsel, syn, hörsel (Solomon m.fl., 2002). Med 
dagens Internetteknik kan annonser bara ge konsumenten stimulans via synen och (ibland) 
hörseln eftersom det än så länge inte går att sända lukter, smaker och känselstimulans via 
webben.  
 
Generellt brukar animation vara till hjälp för att människan ska minnas saker hon ser men det 
finns få bevis på att detta gäller även på Internet där konsumenter har negativa attityder till 
animerade fält (Burke m.fl., 2005). Enligt Burke m.fl. (2005) är animerade annonser inte 
lättare att komma ihåg än statiska annonser på Internet. Rörelse brukar anses fånga individers 
uppmärksamhet men enligt Burke m.fl. (2005) är det inte rörelsen i sig (t.ex. blinkningar) som 
är en stimulans till vår förnimmelse utan snarare att det abrupt framträder nya objekt på 
skärmen och att dessa stimulerar förnimmelsen. Varakin m.fl. (2003) menar att sker 
förändringen inom fokus för en persons uppmärksamhet uppfattas denna förändring snabbare 
och lättare än om förändringen sker i personens periferiska fokus. Kan personen förutse en 
förändring är det också lättare att upptäcka den. Visuell uppmärksamhet påverkas av kunskap, 
sammanhang och visuella egenskaper. (Varakin m.fl., 2005) 
 
Burke m.fl. (2005) hävdar att extern stimulans i sig inte automatiskt fångar människans 
uppmärksamhet utan att det är förknippat med målstyrning och strategier som människan 
utvecklar för att hitta det hon söker. 

3.3.6. Engagemangsnivå  
Människor löser problem på olika sätt beroende på vad det är för slags problem. Man kan dela 
upp de olika problemlösningssätten i begränsad problemlösning, utvidgad problemlösning och 
vanemässig problemlösning vilka skiljer sig åt i omfattningen av problemlösningen. Valet av 
omfattning på problemlösningen, som kan vara medvetet eller undermedvetet, beror på graden 
av engagemang, skillnaden mellan och antalet olika lösningar samt konsumentens tidspress. 
Graden av engagemang beror i sin tur på uppfattad risk, självbild, sociala faktorer samt 
njutningslystnad. Vid en utökad problemlösning är medvetenheten om problemet, graden av 
engagemang och omfattningen av informationssökningen större än i de andra 
problemslösningsalternativen. Detta gör konsumenten mer öppen för och uppmärksam på 
information relaterat till problemet, som till exempel lösningar till problemet, 
produktinformation och information om alternativa lösningar. Denna information skulle 
kunna finnas i annonser och därför är omfattningen av problemet relevant för 
uppmärksamheten på Internetannonser. (Jobber, 2004)  
 
I traditionella marknadsföringssammanhang har det utvecklats två teorier om hur annonsering 
fungerar: den starka och den svaga teorin om reklam. Den svaga teorin bygger på tre faser i 
köpprocessen: medvetenhet (awarness), prov (trail) och lärdom/förstärkning av åsikt 
(reinforcement) (Jobber, 2004). Denna teori bygger på att mottagaren är passiv och har en låg 
engagemangs- och kunskapsnivå samt anses vara mer mottaglig för stimulans och reagerar 
utifrån känslor (Fill, 2002). Den starka teorin handlar om att, genom annonsering, få kunden 
uppmärksam, intresserad, ha begär och köpa/utföra något. Denna modell för önskat 
konsumentbeteende kallas AIDA och står för Attention-Interest-Desire-Action (Jobber, 2004). 
Teorin bygger på att mottagaren är aktiv, har hög engagemangs- och kunskapsnivå samt är 
kritisk mot annonspåverkan vilket innebär att denne följer en mer logisk route och reagerar 
och agerar utifrån målstyrning (Janoschka, 2004). 
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3.3.7. Förmåga och kunskap 
Schumann och Thorson (1999) identifierade tre faktorer som framförallt påverkar 
konsumentens uppmärksamhets- och reaktionsfrekvens. Dessa är tillfälle/möjlighet 
(opportunity), förmåga (ability) samt motivation (motivation). Var, hur, när och hur ofta 
annonser exponeras för konsumenten sammanfattas i tillfälle/möjlighets-faktorn. För att 
konsumenten ska kunna reagera på budskapet krävs förmåga att kunna ta till sig och bearbeta 
den och för att faktiskt reagera eller agera krävs någon slags motivation. Konsumentens 
förkunskaper påverkar vad som uppmärksammas samt hur snabbt något uppmärksammas 
(Burke m.fl., 2004). En person med mycket förkunskaper upptäcker till exempel förändringar 
som sker på en mer detaljerad nivå och förändringar som har större relevans till 
sammanhanget än personer med små förkunskaper vilka snarare upptäcker förändringar utan 
koppling till sammanhanget (Burke m.fl., 2005). 

3.3.8. Behovsmedvetenhet 
Konsumentbeteende är något som pågår under en process och inte bara vid det tillfälle då 
konsumenten får en vara i utbyte mot pengar. Jobber (2004) beskriver de olika faserna i 
köpprocessen som behovsigenkänning/problemmedvetenhet, informationssökning, 
utvärdering av alternativ, köp och utvärdering efter köp. I och med Internet och dess mängd 
av både annonser och information har skillnaderna mellan de olika stegen suddats ut och 
annonser kan stimulera olika delar av processen. När en konsument blivit medveten om ett 
problem eller ett behov blir den mer uppmärksam på information om lösningar till problemet. 
Därför uppmärksammar konsumenter information och annonser oftare om de är relaterad till 
ett behov eller problem som för tillfället upptar konsumentens tankar, än annonser som 
handlar om andra problem eller behov. (Jobber, 2004) 

3.3.9. Innehållsrelevans 
Enligt en studie av Burke m.fl. (2005) tittar en person som söker efter en exakt fras på färre 
objekt på skärmen än en person som söker efter mindre specificerad information. Enligt 
Benway & Lane (1998) drabbas personer som söker efter specificerad information oftare av 
banner blindness än andra. Hjärnan är mycket snabb att bedöma huruvida något är relevant 
eller inte i det sensoriska minnet dit förnimmelser når innan människan uppmärksammar 
informationen (Solomon m.fl., 2002). 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer de empiriska studierna, som tillsammans med teorin ligger till grund 
för analys och slutsatser, presenteras. Dessa omfattar observationer och semistrukturerade 
intervjuer.  

4.1. Observationer  
Observationerna genomfördes den 17 juli 2006 på Kulturhuset plan KV och plan 2, 
Stockholm samt Pressbyrån, Sergelsgången, Stockholm. De observerade observerades under 
ca 30 min på vartdera stället vilket innebär att observationerna pågick i sammanlagt 1,5 
timmar. Antal observerade var 14 st i varierad ålder och kön. Författarna har benämnt de 
observerade med beskrivande titlar vilket ger en överblick över de observerades syfte med 
besöket på Internetcaféet och vad de huvudsakligen gjorde på Internet. De som observerades 
kunde beskrivas som: 

 Mannen som läste nyheter på olika nyhetsajter utan att distraheras av annonser eller 
omgivning (40 - 45 år). 

 Kvinnan som chattade och surfade runt på olika sajter för att fördriva tiden i väntan på 
svar i chatten (35-40 år). 

 Kvinnan som sökte jobb via Internet, inte hade Internetuppkoppling hemma och var 
positivt inställd till annonsering på Internet men fokuserad på sitt sökande efter jobb 
då hon surfade (30-40 år). 

 Tjejen som sökte resor, surfade på informations- och försäljningssajter om resmål och 
var intresserad av annonser relaterade till resor och resmål (20-25 år). 

 Mannen som lade patiens efter att ha kollat sin e-mail (35-40 år). 

 Mannen som surfade på blocket.se och tittade på annonser där (40-45 år). 

 Killen som surfade runt för nöjes skull och kommunicerade med vänner via olika 
community-, bloggsajter och chattprogram samt besökte nyhetssajter (15-20 år). 

 Killen som sökte efter lokal information på alltomstockholm.se och sökmotorer och 
verkade intresserad av annonslänkar relaterade till sin sökning (30-35 år) 

 Killkompisarna (2st) som sökte billiga resor på reseföretagsajter och via sökmotorer 
(20-25 år) 

 Killen som strosade runt på olika sajter och endast stannade på Internet en kort stund 
(25-30 år). 

 Kvinnan som chattade på spray.se, scrollade ofta upp och ned på sidan utan att lägga 
märke till en annons som hon ofta drog muspekaren över (35-40 år). 

 Killarna (2 st) som sökte efter specifik information där den ena var aktiv och den 
andra passiv i sökandet (25-30 år).  
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4.2. Semistrukturerade intervjuer 
Författarna har intervjuat sju personer om deras beteende och tankar kring Internetannonser. 
Intervjuerna genomfördes mellan den 17 och 23 juli 2006 i de intervjuades eller författarnas 
hem för att få en så avslappnad miljö som möjligt. Intervjuerna genomfördes delvis framför 
en dator med Internetanslutning då delar av intervjun innebar att surfa på tre nyhetssajter. De 
specifika frågor som ställdes under intervjuerna återfinns i Bilaga 1. 
 
De intervjuade personerna presenteras kort för att framhäva deras demografiska och sociala 
spridning: 

 Johan är 26 år, universitetsutbildad, arbetar som konstruktör och bor i Stockholm. 
 Anders är 56 år, grundskoleutbildad, egenföretagare inom byggbranschen och bor i 

Åkersberga.  
 Malin är 24 år, studerar på universitet just nu i Holland där hon också bor. 
 Gunilla är 52 år, universitetsutbildad, arbetar som specialpedagogisk konsult och bor i 

Heby. 
 Ken, 25 år, universitetsstuderande som bor i Stockholmsområdet. 
 Sonia, 26 år, universitetsutbildad och bor i Stockholmsområdet.  
 Ayan, 25 år, universitetsstuderande som bor i Stockholmsområdet. 

 
De inledande frågorna vid intervjuerna handlade om intervjupersonernas Internetvana, 
Internetuppkoppling samt var, och till vad, de använder Internet mest. Alla intervjuade hade 
tillgång till bredband eller ADSL i hemmet där de flesta också utnyttjade Internet mest. De 
intervjuade spenderade allt från ca en timme i veckan på Internet upp till mellan tre och fyra 
timmar per dag. På frågan vad de använde Internet till mest eller vilka Internetsajter de oftast 
besökte svarade några av dem så här:  
”För underhållning och shopping.” (Ken) 
”Till informationssökning och för att handla.” (Sonia) 
 
De intervjuade fick besvara frågor om deras relation och attityd till annonsering och vilka 
möjligheter/fördelar samt begränsningar/nackdelar Internet och Internet som 
marknadsföringskanal har. På frågan vad de ansåg om annonsering svarade några av 
personerna så här: 
”Det är ett smart och enkelt sätt att få information om produkter och ett bra sätt att 
finansiera hemsidor på. Men jag tycker det är väldigt irriterande om reklamen tar tid och 
mycket plats.” (Johan) 
”Jag tycker reklam kan vara både intressant och jobbigt. Reklam på Tv tycker jag mest är 
irriterande men jag har inget emot reklam generellt och tycker väl att man får stå ut med lite 
reklam i alla fall.” (Anders) 
Då personerna skulle beskriva vad en dålig annons är och varför var några av svaren: 
”Pop-ups, för att de dyker upp när man minst anar.” (Ken) 
”Oklädda kvinnor som t.ex. gör reklam för en ny bilmodell. Vad har kvinnan med bilen att 
göra halvnaken? Med andra ord, dålig reklam är sådan reklam som inte direkt har en 
koppling till produkten.” (Ayan) 
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Då de intervjuade svarade på frågan om de upplevde någon skillnad mellan marknadsföring 
på Internet jämfört med traditionella marknadsföringsmetoder svarade de: 
”Jag tycker reklam på Internet är som ett mellanting mellan TV och tidnings-reklam; ungefär 
som en serie-tidning. Sen har ju reklammakarna och programmerarna mer makt och större 
kontrollerbarhet till vem och var de sänder ut reklamen. En annan skillnad är ju möjligheten 
att på pop-ups som är anpassade till just det man söker efter då.” (Johan) 
”Internetreklamen är mer påträngande än t.ex. TV-reklam, då Internetreklam för det mesta 
kommer vid fel tillfälle då man inte är mottaglig för reklamen.” (Ayan) 
 
Efter de inledande frågorna besökte intervjupersonerna tre nyhetsajter (aftonbladet.se, svd.se 
och expressen.se) och frågor ställdes mellan besöken på de olika sajterna. Vissa av personerna 
fick surfa in och ladda ned varje sida själva medan andra besökte sajterna efter att de redan 
laddats ned till skrivbordet vilket innebar att de inte följde nedladdningsprocessen och kunde 
inte se olika objekt träda fram från en vit skärm.   
 
Vid frågan vad de först såg på respektive sida nämnde majoriteten av de som laddat ned sajten 
själva något av de första objekten som framträdde på skärmen, till exempel:  
”Det första jag såg var ”Vad ska du äta på semestern?” – en reklam för tasteline.com som 
låg högst upp på sidan och som syntes allra först när sidan laddades. Den reklamen blinkade 
också vilket fick mig att uppmärksamma den. Ögat reagerar på sånt som förändras. Jag 
brukar dra muspekaren dit upp för att skriv in adressen dit jag ska gå eller om jag ska skriva 
in ett sökord på Google så det är naturligt för mig att blicken går ditåt.” (Johan) 
”Jag såg AFTONBLADET det första jag såg för det var stort tydligt och lyste nästan. Sedan 
såg jag en bild till deras första artikel och sedan kastade jag nog blicken runt lite sporadiskt 
på sidan.” (Anders) 
 
De som såg sajterna för första gången efter att de laddats ned uppmärksammade företrädesvis 
rubriker och redaktionellt innehåll som till exempel: 
”På svd: Zambrotta och Thuram ska byta till Barcelona. Rubriken hade fet text med stor bild 
foton under texten.” (Ken) 
”På expressen uppmärksammade jag en annons för sista-minuten-resor för den hade ett stort 
utrymme på expressens hemsida.” (Ken) 
 
Vid frågan om hur de reagerade på den annonsering som de uppmärksammat svarade några så 
här:  
”Jag tror att jag scannar av sidan och ser speciellt sånt som rör sig. Men den mesta reklam 
sållar jag bort eftersom jag inte är intresserad av reklam i allmänhet och av de produkter 
eller tjänster som de gör reklam för.” (Johan) 
”Jag reagerar på sådant som sticker ut. När det rör sig mycket blir jag både intresserad och 
frustrerad. Jag blir intresserad av erbjudanden men när det kommer fram att det inte är helt 
gratis skiter jag i det.” (Gunilla) 
”Annonsen på expressens hemsida fick mig att längta bort utomlands. Jag klickade på 
annonsen på expressens hemsida i hopp om att hitta en billig resa. Jag klickade bort alla pop-
ups som dyk upp under surf tiden.” (Ken) 
 
 



Maria Alriksson 
Gertrude Katende 
 

-19- 

Efter att intervjupersonen besökt de tre nyhetsajterna och svarat på frågor om dessa ställdes 
några avslutande frågor relaterade till de teorier som författarna använt som angreppssätt till 
studien. Dessa handlade först om minnesbilder och annonser personen kunde erinra sig från 
surfandet några minuter tidigare. Några av svaren lyder:  
”Från SvD minns jag reklam för poker för det har varit mycket diskussioner om spelberoende 
och pokersajter senaste tiden och för att jag och min pojkvän har spelat lite poker på nätet. 
Från Aftonbladet kommer jag ihåg en krigsbild, eller var det från expressen?(Malin) 
”Jag har för kort minne för att komma ihåg allt jag såg i detalj. Det enda som stack ut i 
minnet är svd;s hemsida och då med tanke på badmodet.” (Ayan) 
 
På frågan vad som skulle få personen att uppmärksamma en annons svarade några så här. 
”Generellt så är det en intressant bild och en tydlig text. Det kan också vara en bild som 
fångar min uppmärksamhet rent känslomässigt, t.ex. från den senaste tsunamin.” (Anders) 
”Igenkännande, om den är högst upp eller i mittenkolumnen eller om de såg ut mindre som 
reklam brukar göra och mer som en artikel. När jag upptäcker att det är en reklam tänker 
jag: Aha, vad smart av företaget.”(Malin) 
 
På frågan vad/vilka omständigheter som skulle få dem att klicka på annonsen behandlade de 
flesta svaren intresse, till exempel:  
”Jag skulle kanske klicka om annonsen handlar om något som jag letar efter eller letar 
information om just nu. Annars om det är något som diskuteras bland vänner och kollegor 
som jag vill skapa en egen uppfattning om.” (Johan) 
”Om jag är intresserad av det just då.” (Malin) 
 
En fråga om tidspress och om detta påverkar personers uppmärksamhet på annonser på 
Internet ställdes. Alla trodde att tidsfaktorn påverkar graden av uppmärksamhet och några 
svarade enligt nedan: 
”Ja självklart. Man har en större chans att uppmärksamma reklam ju mer tid man har på sig 
när man surfar.” (Ayan) 
”Jag tror tidsfaktorn påverkar huruvida jag klickar på en annons. Men jag tror jag ser 
reklam oavsett hur stressad jag är men jag minns dem inte i lika stor utsträckning om jag är 
stressad.” (Malin) 
 
Syftet med surfandet; om man sökte efter specifik information eller bara surfade runt, 
behandlades i en avslutande fråga där de flesta intervjupersoner ansåg att man 
uppmärksammar annonser på olika sätt beroende på vad man gör på Internet. Kens svar på 
frågan är representative för de övriga svaren: 
”Jo, när jag söker viss information så söker jag bara efter den specifika informationen och 
jag lägger inte märke till den reklam som dyker upp eller som finns runt omkring på 
hemsidan. När jag har tid på mig och surfar bara för att fördriva tiden så tror jag att jag 
lättare uppmärksammar reklam.” (Ken) 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer resultaten från empirin tolkas och analyseras. Teori och empiri 
kommer att kombineras i en analytisk diskussion som leder fram till slutsatserna och svaret 
på uppsatsens frågeställning.  

5.1. Ignorans och uppmärksamhet 
Det är bakomliggande psykologiska processer till ignorans och uppmärksamhet på Internet 
som har utforskats i denna studie. Det finns ett visst spann mellan total ignorans, 
uppmärksamhet av en annons och långsiktigt minne av den, vilket tydligt syns i de olika fokus 
forskare har haft. Benway & Lane (1998) studerade och namngav fenomenet banner blindness 
som handlar om total ignorans av annonsliknande fält. De kognitiva uppmärksamhets-
processerna (exogen och endogena) behandlar hur sinnesintryck tas in, processas av hjärnan, 
sållas och eventuellt uppmärksammas och blir ihågkomna av människan. Minnessystemets 
uppbyggnad och funktion samt konsumentens motivation inriktas mot hur vi minns saker (se 
Solomon m.fl, 2002). Detta påvisar att det är en psykologisk process som förklarar varför vi 
uppmärksammar vissa saker men ignorerar andra. Det går helt enkelt inte att peka ut speciella 
färger, former eller placeringar av annonser som garanterar att de uppmärksammas av alla 
konsumenten, även om de kan vara påverkande faktorer. Om vi uppmärksammar något beror 
det snarare på individen, sammanhanget och tillfälligheter. De är alla faktorer som påverkar 
hur våra kognitiva processer fungerar.  

5.2. Uppmärksamhetsprocesser 
Enligt Burke m.fl. (2005) finns två olika uppmärksamhetsprocesser: den 
exogena/stimulansdrivna och den endogena/målstyrda. I de olika processerna fungerar 
hjärnan olika, påverkas av olika faktorer och gör att konsumenter beter sig olika och 
uppmärksammar olika saker.  

5.2.1. Syftet med surfandet 
De flesta av de intervjuade personerna såg en skillnad i sitt eget beteende kring 
uppmärksamhet på annonser då de sökte efter specifik information och då de bara surfade för 
nöjes skull. Flera var övertygade om att de uppmärksammade annonser i mycket mindre 
utsträckning om de hade ett specifikt mål med surfandet. Johan sa till exempel: “Om jag är 
fokuserad på något, t.ex. att kolla busstiden så tittar jag inte alls på reklam. Då är jag 
fokuserad på de områdena som är relevanta på sidan och på tangentbordet. Har jag ett 
bestämt mål med mitt surfande tittar jag nog mindre på reklam.” Han sa också:” Ja, jag tror 
syftet påverkar. Surfar jag bara för nöjes skull kan jag nog klicka på reklam för att fördriva 
tiden, men bara om jag är åtminstone lite intresserad.” Gunilla hade en liknande teori om sitt 
beteende: “Om jag söker efter något bortser jag nog från reklam i större utsträckning.”. 
Andra trodde att då de sökte information såg de ungefär samma annonser men rekognoserade 
dem inte och blev därmed inte varse om annonser som inte var relevanta för dem. Malin sa till 
exempel: ” Ja, söker jag efter något och det kommer en reklam om just det blir jag 
intresserad men jag är inte intresserad av några andra reklamer alls då. Jag tror jag ser 
reklam oavsett sammanhang men huruvida jag minns dem eller inte beror på 
sammanhanget”. Intervjupersonernas reflektioner, det för fattarna själva såg under 
observationstillfällena samt de studier som gjorts av andra forskare kring banner blindness, 
visuell perception och skillnaden mellan strosare och sökare stödjer teorin om att sökare 
uppmärksammar annonser i mindre utsträckning än strosare. Detta kan, enligt författarna, ha 
sin förklaring att den endogena/målstyrda processen direkt sållar bland informationen utifrån 
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relevans och att annonser sällan är relevanta för en sökare. Det kan samtidigt bero på att 
annonser generellt är designade för att stimulera våra sinnen och därför triggar 
uppmärksamheten hos dem som tillämpar den exogena/stimulansdrivna processen just då 
(vilket vanligen är strosare). 
 
Utifrån teorierna och strosare och sökare (Schumann & Thorson, 1999), den starka och svaga 
teorin om reklam (Jobber, 2004) och teorin om den centrala och periferiska routen kan 
författarna se tydlig koppling mellan den exogena/stimulansdrivna uppmärksamhets-
processen, strosare och den svaga teorin om reklam samt tydlig koppling mellan den 
endogena/målstyrda processen, sökare och den starka teorin om reklam. Dessa kopplingar 
styrks också av intervjuerna där till exempel Anders säger: “Om jag letar efter något så 
uppmärksammar jag nog reklamer som har med det att göra. Om jag surfar för nöjes skull så 
är det nog mer slumpmässigt vilka reklamer jag ser och klickar på.”. Den slumpmässighet 
som Anders kallar det kan bero på vilka stimulanser som påverkar hans förnimmelsecentra. 
De intervjuade beskriver generellt att då de letar efter något fokuserar de på informationen på 
sidan medan de, då de bara surfar för nöjes skull, tar intryck även från annonser och 
uppmärksammar dem i större utsträckning. Utifrån detta får författarna stöd för argumentet att 
olika uppmärksamhetsprocesser används beroende på sammanhanget och konsumentens syfte 
med surfandet.  
 
Sökare använder den endogena processen vid sitt informationsletande på Internet och strosare 
använder den exogena/stimulansdrivna processen då denne surfar, men samma konsument 
kan inta de olika rollerna vid olika tillfällen och pendla mellan rollerna under samma 
surftillfälle. Utifrån vad som berättades vid de semistrukturerade intervjuerna kan författarna 
utläsa att vissa människor tenderar att inta den ena eller den andra rollen en majoritet av 
gångerna. Ett exempel är Malin som uppger att hon spenderar 3-4 timmar/dag på Internet och 
på frågan om vilka sidor hon oftast besöker på Internet säger hon: ”Jag besöker oftast 
hotmail, aftonbladet, mitt universitets sidor, tv-sidor och ridsport-sidor. De tidningssajter jag 
besöker är aftonbladet.se, svd.se, ibland en holländsk tidning eftersom jag bor i Holland och 
heby.se när jag längtar hem till Heby i Sverige.” Hon verkar kunna pendla mellan att söka 
efter specifik information (på till exempel hennes universitets sidor) och bara surfa runt för 
nöjes skull och besöka sidor som intresserar henne för tillfället (ridsport-sidor och 
aftonbladet.se).  
Observationerna visade också på att personer intar de olika rollerna och kan byta mellan dem 
under samma surf-session. Flera av observanterna verkade besöka Internetcafét för att hitta 
specifik information på Internet men övergick till att vara strosare då de hittat informationen 
de sökte. Detta stödjer författarnas teori om att människor kan pendla mellan att använda den 
exogena/sinnestyrda och endogena/målstyrda uppmärksamhetsprocessen på ett naturligt sätt 
beroende på deras sysselsättning för tillfället. 

5.2.2. Varseblivande processen 
Den exogena uppmärksamhetsprocessen beskrivs av Solomon m.fl. (2002) i vad de kallar den 
varseblivande processen. Den består av stimulanser som påverkar vår förnimmelse vilket kan 
leda vidare till uppmärksamhet, tolkning, intern respons och mynna ut i varseblivning. 
Stimulanserna triggar något av våra fem sinnen men i Internetannonsens fall handlar det om 
synen eller hörseln. Stimulanserna är alltså faktorer som påverkar den exogena 
uppmärksamhetsprocessen. Intervjuerna underbygger författarnas argument att den 
varseblivande processen beskriver en av de bakomliggande psykologiska processerna som 
förklarar varför konsumenten uppmärksammar vissa saker men ignorerar andra. Ett exempel 
är Gunilla som, enligt henne själv, blev varse och minndes en annons för Tasteline delvis för 
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att den hade en aptitlig och tilltalande bild. Annonser som inte uppmärksammas tar sig helt 
enkelt inte igenom stegen i den varseblivande processen eller sänder inte ut signaler som 
stimulerar konsumentens sinnen.  

5.2.3. Läsbeteende och minnesprocess 
Utifrån sammankoppling av teorier och en logisk diskussion har författarna kunnat knyta ihop 
läsbeteendet och minnesprocessen så de tillsammans ger en förklaring till hur den endogena 
uppmärksamhetsprocessen fungerar. Läsbeteende på Internet är en process med de tre stegen 
scanning, skimmning och läsning (Janoschka, 2004). Dessa tre steg kan kopplas till de tre 
minnena i minnesprocessen: sensoriskt minne, kortsiktigt minne och långssiktigt minne 
(Solomon m.fl., 2002). Följer konsumenten ett logiskt beteende söker denne först av 
hemsidan för att få en överblick av den – scanning. Då samlas en större mängd information 
från sajten i det sensoriska minnet och utan att personen är medveten om det sållar det 
sensoriska minnet bland informationen för att bara skicka relevant information vidare till det 
kortsiktiga minnet. De faktorer som påverkar vad hjärnan anser är relevant information att 
processa vidare beror på allt från värderingar och attityder (medvetna eller undermedvetna) 
till problemmedvetenhet, intresse och uppgift för stunden samt tidspress och fokuseringsgrad. 
Hjärnan verkar ha utvecklat denna sållningsprocess för att man inte ska drabbas av 
information overload redan vid en liten mängd information. Det är först efter att hjärnan sållat 
bland information som information skickas vidare till det kortsiktiga minnet och konsumenten 
uppmärksammar den och inleder skimmnings-fasen i läsandet. Hjärnans processande av 
information i det kortsiktiga minnet kan enligt Solomon m.fl. (2002) kräva ytterligare 
information för att bedöma om det är minnesvärt eller ej eller för att skicka mer information 
till det långsiktiga minnet. Då triggar minnessystemet konsumenten till att läsa på sajten 
ordentligt.  
 
Observationerna visade på hur observanterna snabbt scannade av olika sidor och förflyttade 
sig, efter endast några sekunder, till andra sajter om de inte verkade finna vad de sökte. Detta 
underbygger teorin om att sökande konsumenter använder den logiska routen och läsbeteendet 
som Janoscka (2004) beskriver. 

5.3. Faktorer som påverkar uppmärksamhetsprocesser 
Det finns ett antal faktorer som påverkar de två minnesprocesserna, vissa borde påverka dem 
oavsett vilken av processerna som hjärnan använder sig av vid ett tillfälle medan andra är mer 
kopplade till den ena av processerna. Författarna har kunnat identifiera fysiska faktorer, 
övertygelser, attityder och värderingar, kontroll, psykologiska faktorer och Internetannonsers 
sammanhang som faktorer som influerar både varianterna av uppmärksamhetsprocesser. 
Stimulanser som påverkande faktor är framförallt knutet till den exogena/stimulansdrivna 
processen medan engagemangsnivån, förkunskaper, behovsmedvetenhet och 
innehållsrelevans samt tidspress är närmare knutna till den endogena/målstyrda processen. 

5.3.1. Fysiska faktorer 
Bland teorierna beskrivs fenomenen change blindness och inattentional blindness (Varakin 
m.fl. (2003). Change blindness förklaras med att då ögat gör en rörelse kan den samtidigt inte 
ta in att det sker en förändring och därmed upptäcks ingen förändring. Samma fenomen kan 
uppstå om man flyttar ögonen från skärmen för en stund och inte väntar sig att något ska ha 
förändrats. Detta hände till exempel vid intervjun med Gunilla då hon distraherades och 
tittade bort från skärmen och sedan inte upptäckte förändringar som skedde under tiden. Detta 
innebär att kroppen inte alltid har fysisk möjlighet att uppfatta stimulanser och därmed inte 
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kan förnimma sig sådant som den faktiskt inte har sett. Som förklaring till inattentional 
blindness drar Varakin m.fl. (2003), utifrån sina studier, slutsatsen att människans visuella 
medvetenhet är begränsad till endast en mycket liten del av den visuella omgivning viket 
också stöds an generella psykologiska teorier. Teorin om information overload framhäver att 
människan bara klarar av att handskas med en viss mängd information innan den når 
smärtgränsen och ”kollapsar” (Ahlstedt & Säll, 2004). Författarna har indikationer som 
bekräftar argumentet att människan har fysiska begränsningar i form förmåga att se saker, 
behandla vissa mängder information och möjlighet att endast fokusera medvetandet på små 
områden. 

5.3.2. Övertygelse, attityder och värderingar 
En persons kultur anses av Armstrong & Kotler (2005) vara en mycket inflytelserik faktor på 
konsumentens behov och beteende. Konsumentens värderingar och behov borde påverka vilka 
annonser som hon uppmärksammar eftersom de påverkar vad hon är intresserad av och vilka 
problem hon söker lösningar på i den endogena uppmärksamhetsprocessen. Konsumentens 
attityd och värderingar påverkar vilka stimulanser som konsumenter reagerar på i den 
exogena/stimulansdrivna uppmärksamhetsprocessen. Ett exempel på detta är Ayan som 
reagerade mycket negativt på till exempel annonser med oklädda kvinnor som inte hade 
någon koppling till produkten som marknadsfördes. Hon trodde själv att hennes negativa 
reaktioner på sådana annonser berodde på hennes egna, hennes familjs och hennes religions 
värderingar. De sociala, kulturella och personliga faktorerna påverkar och formar 
konsumentens värderingar, övertygelse och attityd. Dessa påverkar i sin tur, på ett medvetet 
och undermedvetet sätt, vad hjärnan anser är relevant att uppmärksamma i den endogena 
uppmärksamhetsprocessen och vilka stimulanser som den reagerar på i den exogena 
uppmärksamhetsprocessen.  
 
Negativa attityder till annonser har medfört utveckling och ökad popularitet för tekniska 
finesser som utestänger annonser från konsumenten, t.ex. pop-up-blockerare. Användandet av 
detta medför att vissa annonser inte exponeras för konsumenten och är därmed en anledning 
till varför dessa inte uppmärksammas av konsumenten medan annonser som tar sig förbi dessa 
tekniska finesser har större möjlighet att uppmärksammas. Positiva attityder till annonser gör 
att konsumenten kan intressera sig mer för annonser just för att det är annonser, vilket ingår i 
vad hon anser är intressant. Detta borde öka den generella uppmärksamheten på de flesta 
sorters annonser.  

5.3.3. Kontroll 
Konsumenters attityd till annonsering påverkas av graden kontroll individen har över när, var 
och hur annonser exponeras för dem. Konsumenten har en mer positiv attityd till annonsering 
om den anses som kontrollerbar (Yuan, 2004). Det finns meningsskiljaktigheter mellan 
huruvida Internetannonser är mer eller mindre kontrollerbara än andra marknadsföringsformer 
vilket troligtvis beror på individens egna uppfattningar, kunskap och tidigare erfarenheter. I 
en intervju berättade Sonia att hon är mer negativt inställd till marknadsföring på Internet än 
annan marknadsföring eftersom hon känner att hon saknar kontroll över annonserna på 
Internet. Denna känsla av liten kontrollmöjlighet gör henne negativt inställd medan hon 
känner att hon har större kontroll över vilka annonser som exponeras för henne i tidningar och 
på tv. Detta stödjer Yuans (2004) teori om att konsumenter har ett kontrollbehov över vad 
som exponeras för dem och att de får försämrad attityd till sådana annonser de känner att de 
saknar kontroll över. Attityderna är i sin tur en påverkande faktor till den endogena/målstyrda 
uppmärksamhetsprocessen. 
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5.3.4. Psykologiska faktorer 
Det finns ett antal olika psykologiska faktorer som kan tänkas påverka hjärnans 
sållningsprocess av vad konsumenten ser och av vad som ska uppmärksammas vid 
tillämpning av både den exogena/stimulansdrivna och den endogena/målstyrda 
uppmärksamhetsprocessen.  

5.3.4.1. Motivation 
Motivation har sin grund i konsumentens behov, vilka påverkas av var i Maslows 
behovspyramid som konsumenten befinner sig. Detta påverkar i sin tur vad hjärnan anser är 
relevant information att uppmärksamma. Janoschka (2004) identifierade 12 motiv till att 
uppmärksamma Internetannonser. Dessa är nyfikenhet, kontakt, säkerhet, givande stöd, 
mottagande stöd, lätthet, ordning, underhållning, förmån, sex, känslor och prestige. Vissa av 
dessa kan kopplas direkt till ett logiskt beteende eller den så kallade centrala routen medan 
andra kopplas till den periferiska routen och ett mer känslostyrt beteende. Vissa av motiven 
återspeglas i de intervjuades beskrivning av vad de framförallt besöker för sajter då de surfar. 
Många använder mail-tjänster och chat-sidor för att skapa kontakt med andra, många besöker 
nyhetsajter för att stilla sin nyfikenhet och besöker andra sidor för att få underhållning. Flera 
av dessa tolv motiv kan appliceras på de annonser respondenterna uppmärksammade på 
nyhetsajterna. Exempel på detta är motiven sex och kontaktskapande som återspeglas i 
annonsen för match.com (en Internetdejtingsajt), motivet förmån som återspeglades i 
annonsen för Dell där man kunde vinna något samt känslor som återfanns i annonsen för SOS 
barnbyar. Motivation och de olika motiven som Janoschka (2004) identifierat verkar vara 
påverkande faktorer till de båda uppmärksamhetsprocesserna. 

5.3.4.2. Lärande 
Konsumenter verkar kunna lära sig annonsers speciella utseende och vanliga placering. Är de 
tillräckligt motiverade kan de också lära sig att inte titta på dessa platser och att inte påverkas 
av de karaktäristika stimulanser som annonsmakare använder. Detta beskrivs i teorin om 
banner blindness (Bneway & Lane ,1998). Intervjuer och observationerna styrker detta. En 
observant sade att hon inte såg en annons för Dell (som rörde sig, syntes tydligt på sidan och 
som hon drog musknappen över varje gång hon skulle scrolla nedåt eller uppåt) därför att hon 
hade lärt sig att inte titta till höger i fönstret eftersom det alltid var annonser placerat där. Ett 
annat exempel på denna sortens inlärning kan utläsas från Gunillas svar på vad hon såg först 
då hon öppnade de tre nyhetssajterna som användes under intervjun. Hon såg företrädesvis de 
översta rubrikerna vilket hon förklarade med att hon vet att det redaktionella innehållet 
kommer där och därför fokuserar hon på dessa områden i fönstret. Många av de andra 
intervjuade personerna såg det som först visades då sidan laddades och allt innehåll inte dök 
upp på skärmen samtidigt. För de personer som såg sidan för första gången då den redan var 
färdigladdad fokuserade generellt på de fält där det redaktionella innehållet borde vara. 
Utifrån tidigare erfarenheter verkar hjärnan kunna lära sig hur ”ointressanta” fält ser ut 
(perceptuell gruppering) och därefter bortse från dessa.  

5.3.5. Internetannonsers sammanhang 
Internetannonsers karaktäristika kan delas upp i annonsernas omgivning och kontext och i 
annonsernas utseende och layout. Utifrån vilken strategi företaget väljer: en sajt med många 
besökare eller en sajt med relevant redaktionellt innehåll, borde annonserna utformas på olika 
sätt för att få uppmärksamhet. Om en annons som försöker trigga den mer känslostyrda 
exogena/stimulansdrivna uppmärksamhetsprocessen är placerad på en sida där besökarna 
söker efter specifik information och tillämpar en endogen/målstyrd process borde 
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sannolikheten vara liten att annonsen uppmärksammas. Det omvända förhållandet borde 
också gälla: om en informationsrik, personligt riktad annons exponeras för konsumenten då 
hon tillämpar den stimulansdrivna processen uppmärksammas annonsen kanske inte. 

5.3.6. Stimulans 
I den exogena processen styrs det som når vår förnimmelse av stimulanser från våra sinnen. 
På Internet handlar det framförallt om syn- men också hörsel-stimulanser. Företagen försöker 
genom sin design och layout på annonserna stimulera våra sinnen. Det finns många teorier om 
hur annonser på Internet bör designas för att fånga så mycket uppmärksamhet som möjligt. 
Detta handlar om färgval, kontraster, storleken på rubriker, språkbruk, rörlighet, animationer 
och placeringar på sidan (se t.ex. Jakobsson, 1998; Hofacker, 2001; Solomon m.fl., 2002; 
Janoshka, 2004). Men går man ett steg djupare och tittar på den bakomliggande psykologiska 
processen förstår man att det är svårt att ge generella riktlinjer för ”effektiv layout” då det 
handlar om en stor mängd individer som alla influeras av många olika faktorer och stimuleras 
av olika saker vid olika tidpunkt. Trots att Internet klassas som interactive 
masscommunication (Janoschka, 2004) där personligt anpassad annonsering är på frammarsch 
och segmentering blir allt viktigare torde det vara svårt att kunna ge en surfande individ rätt 
stimulanser vid exakt rätt tillfälle. Men en konsument som intar rollen strosare, och använder 
den exogena/stimulansdrivna uppmärksamhetsprocessen, verkar kunna uppmärksamma 
annonser som stimulerar syn-sinnet. Ett exempel på detta är Johan som på frågan vad han såg 
först på SvD hemsida svarade en reklam på Tasteline med motivationen ”… Den reklamen 
blinkade också vilket fick mig att uppmärksamma den. Ögat reagerar på sånt som 
förändras…”. Detta tyder på att syn-stimulans påverkar uppmärksamhetsprocessen och 
underbygger författarnas argument att den varseblivande processen förklarar en av 
uppmärksamhetsprocesserna och att den påverkas av stimulanser. 

5.3.7. Engagemangsnivå 
Omfattningen och typen av problem som en konsument har påverkar uppmärksamheten på 
annonser. Om problemet kräver en hög engagemangsnivå, om det finns många och varierade 
lösningar och om det finns tid att utvärdera dem kommer konsumenten använda en utvidgad 
problemlösningsmetod (Jobber, 2004). Detta innebär enligt Jobber (2004) att konsumenten är 
mer öppen för och uppmärksam på sådant som kan vara information relaterade till problemet 
och där ingår annonser som en informationskälla. Produkter som kräver hög 
engagemangsnivå, till exempel resor och hemelektronik, ingår vanligtvis som lösningar i en 
utvidgad problemlösning och konsumenten borde därför vara mer uppmärksam på annonser 
för sådana produkter. Engagemangsnivån påverkar alltså hjärnans utvärdering av vad som är 
relevant information och är därmed en påverkande faktor till den endogena/målstyrda 
processen. De annonser som intervjurespondenterna kunde erinra sig efter avslutat surfande 
var främst produkter relaterade till hög engagemangsnivå för respektive individ, till exempel 
Bredbandsbolaget, Vodafone/Telenor och Tasteline. Detta stärker författarnas teori om att 
konsumenter uppmärksammar annonser som är relaterat till problem som kräver en utvidgad 
problemlösning i större utsträckning än annars.  
 
Engagemangsnivån för en viss produkt hos konsumenten påverkar om det är den starka eller 
svaga teorin om reklam som är applicerbar i fallet. Den svaga teorin bygger på att 
konsumenten triggas av känslor vilket därmed kan kopplas till den stimlansdrivna 
uppmärksamhetsprocessen. Den starka teorin bygger på en hög engagemangsnivå och ett 
logiskt beteende vilket karaktäriserade de annonsprodukter som uppmärksammades mest 
utifrån dess innehåll. 
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5.3.8. Förkunskap 
Enligt Burke m.fl. (2004) påverkas uppmärksamhetsförmågan hos en individ av dennes 
förkunskaper. I intervjun uppmärksammade Johan en annons som han inte förstod syftet eller 
budskapet med. Detta gjorde honom frustrerad men också skeptisk till annonsen och till det 
företaget. Det krävs en viss kunskap för att förstå vissa annonser och det krävs förmåga och 
delvis kunskap för att hjärnan ska kunna processa information och sålla fram det som är 
relevant.  

5.3.9. Behovsmedvetenhet o innehållsrelevans 
Jobber (2004) hävdar att när en konsument blivit medveten om ett problem eller ett behov blir 
hon mer uppmärksam på information om lösningar till problemet. Svar från intervjuerna 
styrker också att konsumenten har ett ökat intresse för annonser som känns relevanta för dem 
just vid det tillfället. På frågan om vad som skulle få den intervjuade att klicka på en 
Internetannons svarade Malin ” Om jag är intresserad av det just då” och Anders ” Om det är 
reklam för något som jag letar efter så kan jag tänka mig att klicka eller om det har med 
jobbet att göra. Jag kan kanske också klicka för nöjes skull om det är annons för något som 
har med mina fritidsintressen att göra”. Vid observationerna kunde författarna observera en 
tjej som sökte efter resor och information om resmål. Hon klickade på ett flertal annonser 
relaterade till reseinformation men verkade ointresserad av all annan annonsering på sidan 
och på andra sidor. Behovsmedvetenheten gör att hjärnan sållar fram information relaterat till 
problemet redan i det sensoriska minnet och att innehållet i annonsen sedan gör att 
konsumenten agerar och klickar på den. Detta beteende, de intervjuades svar och teorin av 
Jobber (2004) bekräftar teorin att annonser som kan innebära en lösning på ett medvetet eller 
undermedvetet problem hos konsumenten uppmärksammas i större utsträckning än andra 
annonser. 

5.3.10. Tidspress 
Enligt NielsenNetRating (2006) spenderar svenskar bara i genomsitt 34 sekunder på en sida 
då vi surfar på Internet. Under den tiden ska hjärnan hinna ta in och organisera ett antal 
stimulanser, processa och bearbeta information samt minnas det som är relevant. En person 
som är under tidspress surfar inte för nöjes skull utan är på Internet av en anledning, 
vanligtvis för att hitta viss information. Detta gör att hon fokuserar och söker efter 
specificerad information och då drabbas av en ökad banner blindness (Benway & Lane, 
1998). Detta bekräftas vid intervjuerna där alla intevjuade trodde tidspressen påverkade 
graden av uppmärksamhet av annonser och Johan sa till exempel ” Om jag är fokuserad på 
något, t.ex. att kolla busstiden så tittar jag inte alls på reklam. Då är jag fokuserad på de 
områdena som är relevanta på sidan och på tangentbordet. Har jag ett bestämt mål med mitt 
surfande tittar jag nog mindre på reklam.” Vid tidspress använder konsumenten företrädesvis 
den endogena/målstyrda uppmärksamhetsprocessen vilket, enligt tidigare resonemang, gjorde 
att färre annonser klassades som relevanta av hjärnan och därför inte uppmärksammades.  
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer de dragna slutsatserna och svaren på frågeställningarna presenteras. 
En kort diskussion kring kritik av studiens genomförande och förslag på ytterligare 
forskningsområden kommer också innefattas i kapitlet. 

6.1. Slutsatser 
Huvudfrågan för denna studie var: Hur ser den bakomliggande psykologiska processen ut som 
gör att konsumenter uppmärksammar vissa annonser på Internet men ignorerar andra? I denna 
studie har huvudfrågan kunnat besvaras genom validering och sammankopplande av tidigare 
kända teorier som kunnat underbyggas av ny empiri. Då endast en liten population studerats 
vid insamlandet av empirin kan författarna inte säkerställa att slutsatserna gäller generellt.  
 
Enligt tidigare forskning finns det två uppmärksamhetsprocesser: den exogena/ 
stimulansdrivna processen och den endogena/målstyrda processen. Denna studie indikerar på 
att dessa även gäller vid uppmärksamhet på Internetannonser. Författarna har, genom 
sammankopplande mellan teorin om strosare och sökare och teorin om den exogena och 
endogena uppmärksamhetsprocessen, också kunnat dra följande slutsats. Om konsumenten 
söker efter information (intar rollen sökare) tillämpar hjärnan den endogena/målstyrda 
processen och om konsumenten surfar utan specifikt mål (intar rollen strosare) tillämpas den 
exogena/stimulansdrivna processen. Författarnas empiriundersökning tyder på att 
konsumenten naturligt kan skifta mellan de olika rollerna och därmed skifta mellan att 
tillämpa de olika processerna utan att vara medveten om att ett skifte sker. 
 
Författarna har kunnat koppla samman teorin om den exogena/stimulansdrivna processen med 
teorin om den varseblivande processen och författarna har dragit slutsatsen att den 
exogena/stimulansdrivna processen härrör och kan förklaras med den varseblivande 
processen. Den sistnämnda består av stimulanser som påverkar människans 
förnimmelsecentral vilket kan leda vidare till uppmärksamhet, tolkning, intern respons och 
mynna ut i varseblivning. Författarna har också kunnat koppla samman den 
endogena/målstyrda uppmärksamhetsprocessen med teorin om människans läsbeteende på 
Internet och teorin om hjärnans minnessystem för att få en kognitiv förklaring till den 
endogena/målstyrda processen. Läsbeteendet är en process med de tre stegen scanning, 
skimmning och läsning. Dessa tre steg, i samverkan med de tre minnena i minnesprocessen: 
sensoriskt minne, kortsiktigt minne och långssiktigt minne, beskriver enligt författarnas 
slutsatser den endogena/målstyrda processen. 
 
Författarna har kunnat identifiera ett antal faktorer som influerar de underliggande 
uppmärksamhetsprocesserna, framförallt genom att tidigare kända teorier bekräftats med hjälp 
av den nyinsamlade empirin, som just influerande faktorer. Författarna har dragit slutsatser 
om kopplingen mellan teorierna om de olika faktorerna och deras samröre med den exogena 
respektive endogena processen. Genom att koppla samman enskilda teorier och bekräfta dem 
med hjälp av den nya empirin har författarna kunnat få en helhetsbild av de underliggande 
psykologiska uppmärksamhetsprocesserna samt hur, och av vilka faktorer, dessa påverkas.  
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De faktorer som författarna kategoriserat som influerande faktorer till de båda 
uppmärksamhetsprocesserna är: fysiska faktorer, övertygelser, attityder och värderingar, 
kontroll, psykologiska faktorer (bland annat motivation och inlärning) och Internetannonsens 
sammanhang. Stimulans har kategoriserats som en influerande faktor till företrädesvis den 
exogena processen. Influerande faktorer som engagemangsnivån, förkunskaper, 
behovsmedvetenhet och innehållsrelevans samt tidspress är, enligt författarnas slutsatser, 
närmare knutna till den endogena processen.  
 
Från tidigare forskning om de olika enskilda faktorerna, som validerats genom empirin i 
denna studie, kan uttydas deras inflytande på uppmärksamhetsprocesserna: 

 Människan har fysiska begränsningar i form förmåga att se saker, behandla vissa 
mängder information och möjlighet att endast fokusera medvetandet på små områden.  

 De sociala, kulturella och personliga faktorerna påverkar och formar konsumentens 
värderingar, övertygelse och attityd. Dessa påverkar i sin tur, på ett medvetet och 
undermedvetet sätt, vad hjärnan anser är relevant och vilka stimulanser som den 
reagerar på. 

 Konsumenter har ett kontrollbehov över vad som exponeras för dem och de får 
försämrad attityd till sådana annonser de känner att de saknar kontroll över. 
Attityderna är i sin tur en påverkande faktor till de båda uppmärksamhetsprocessen.  

 Motivation är en av de psykologiska faktorer som påverkar uppmärksamheten då 
motivation påverkar individens intresse, attityd och fokusering etcetera.  

 Konsumenter verkar kunna lära sig annonsers speciella utseende och vanliga 
placering. Är de tillräckligt motiverade verkar de också kunna lära sig att inte titta på 
dessa platser och att inte påverkas av de karaktäristika stimulanser som annonsmakare 
använder.  

 Internetannonsers sammanhang, i form av företagets marknadsföringsstrategi 
(annonsera på en sajt med många besökare eller en sajt med relevant redaktionellt 
innehåll) i kombination med utformningen av annonserna (informativa eller 
känslostimulerande), påverkar den bakomliggande psykologiska processen till det en 
konsument uppmärksammar.  

 Den varseblivande processen influeras främst av sinnesstimulanser vilket därmed 
också påverkar den exogena/stimulansdrivna uppmärksamhetsprocessen. 

 Engagemangsnivån hos konsumenten påverkar hur hjärnan utvärdera information och 
vad den prioriterar som relevant information vid ett givet tillfälle. Detta innebär att 
engagemangsnivån är en influerande faktor till den endogena/målstyrda processen.  

 Det krävs dessutom förmåga och kunskap för att hjärnan ska kunna processa 
information och sålla fram det som är relevant.  

 Annonser som kan innebära en lösning på ett medvetet eller undermedvetet problem 
hos konsumenten uppmärksammas i större utsträckning än andra annonser och 
behovsmedvetenhet kan därmed identifieras som en influerande faktor till den 
endogena/målstyrda uppmärksamhetsprocessen. 

 Innehållet i en annons är avgörande för om hjärnan ska klassa den som intressant och 
uppmärksamma den. 

 Tidspress påverkar människans fokus och därmed vad som klassas som relevant för 
stunden och påverkar hjärnans funktion i den endogena/målstyrda processen.  
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Tidigare forskning har visat att personer som söker efter specificerad information (sökare) 
uppmärksammar annonser i mindre utsträckning än de som söker efter mindre specificerad 
information eller bara surfar för nöjes skull (strosare). Författarna ser en möjlig förklaring till 
detta: den endogena/målstyrda processen sållar direkt bland informationen utifrån relevans 
och annonser är sällan relevanta för en sökare. Det kan också bero på att annonser generellt är 
designade för att stimulera människans sinnen och därför triggar uppmärksamheten hos dem 
som tillämpar den exogena/stimulansdrivna processen just då (vilket vanligen är strosare). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studien bekräftar att det finns två bakomliggande 
psykologiska processer (den exogena och den endogena) som förklarar varför konsumenter 
uppmärksammar vissa annonser men ignorerar andra på Internet. Författarna har kunnat dra 
slutsatser om vilka kända teorier som ger en kognitiv förklaring till dessa två processer och 
beskriver hur dessa fungerar: den varseblivande processen och en kombination av 
läsbeteendet på Internet och hjärnans minnessystem. Studien har bekräftat teorier som innebär 
att ett antal influerande faktorer har kunnat identifieras. Dessa har kunnat kategoriserats 
utifrån vilken (vilka) uppmärksamhetsprocess(er) som påverkas av respektive faktor och 
därmed när och varför vissa faktorer påverkar uppmärksamheten på Internetannonser. 

6.2. Kritik av studien 

Validitet mäter om undersökningen i fråga uppfyller vad det var som faktiskt skulle 
undersökas Bell (2000) och författarna anser att denna studie uppfyller kravet på god validitet. 
Strategierna som har utnyttjas för att samla in primärdata har hjälpt författarna att uppfylla 
både syftet och besvara problemformuleringen. Vid användningen av sekundärdata såsom 
böcker, tidigare skrivna uppsatser, olika tidningsskrifter, tidigare skrivna vetenskapliga 
rapporter med mera, har författarna valt källor som har bedömts ha hög validitet och 
reliabilitet. En del av de sekundärdata som har använts i studien är insamlad information från 
Internet vilket försvårar möjligheten att kontrollera källornas reliabilitet. Men författarna var 
mycket noggranna med att försökta säkerställ även Internetinformationens reliabilitet genom 
att endast använda information från pålitliga källor. 

6.3. Förslag till vidare studier 
Ett fåtal studier är gjorda genom att mäta observanternas ögonrörelser och författarna anser att 
fler studier med denna metod kopplat till uppmärksamhet och banner blindness skulle kunna 
ge intressanta resultat. Författarna ser också ett behov av djupare studier kring hur och när 
individer som surfar på Internet hoppar mellan att vara sökare och strosare. Det vore dessutom 
intressant med en utvidgad forskning kring möjligheterna och konsekvenserna av stimulans 
via de övriga sinnena (förutom synen och hörsel) vid annonsering på Internet. Detta kan vara 
aktuellt då nya tekniker för att även transferera lukter via Internet håller på att utvecklas. 
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Bilaga 1: Observationsschema 
Är de strosare eller sökare? 
 
Strosar-personer 

 Vad gör de under observationstiden? Vilka sidor besöker de? 
 Hur länge stannar de på varje sida? 
 Hur många länkar klickar de på? 
 Vad klickar de på?  
 Klickar de på/drar muspekaren över några banners? Vilka i så fall? 
 Har dessa några typiska kartäristika? 
 Blir de distraherade av något under tiden? Vad i så fall? 
 Hur lätt är det att dra deras uppmärksamhet från datorn? 
 Allmänna reaktioner över annonser, pop-ups, nyheter m.m.? 

 
Sökar-personer 

 Har de annat beteende än strosar-personerna? 
 Vad gör de med den information de hittar? 
 Vilka källor letar de information bland? 
 Klickar de på/drar muspekaren över några banners? Vilka i så fall? 
 Har dessa några typiska kartäristika? 
 Hur är deras inställning och beteende till andra saker än det de söker efter?  
 Klickar de på nån länk som inte har med vad de söker efter att göra? 
 Har de en annan tidssyn? 
 Reagerar de annorlunda på distraktionsmoment? 

 

Frågor till de observerade som har tid att svar på några frågor.  
 Varför är du här idag och surfar?   
 
Vilka sajter har du besökt? Och varför? 
  
Vad anser du om Internetannonsering? 
 
Kan du erinra dig någon annons du såg medan du surfade? 
 
Varför tror du att du kommer ihåg dessa? 
 
Tror du omständigheter påverkar om du uppmärksammar Internetannonser, t.ex. tidspress,  
Vad tror du får dig att uppmärksamma en Internet annons?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
1. Har du tillgång till Internet hemma? 

i. Om ja, hur är du uppkopplad? 
ii. Om nej, hur har du tillgång till Internet? 

 
2. Var använder du Internet mest? 
 
3. Hur mycket tid tillbringar du på webben per dag eller månad? 
 
4. Till vad använder du Internet till mest? 
 
5. Hur gör du när du vill veta något specifik/ha specifik information? 
 
6. Vilka Internetsajter besöker du oftast och varför?  
Vilka nyhetssajter brukar du besöka? (så vi kan ta någon annan vid sökar-observationen) 
 
7. Kännedom om aftonbladet.se, expressen.se och svd.se? 
 

Relation till annonsering 
 
8. Vad anser du om annonsering? 
 
9. Vilka möjligheter ser du med Internet? 
 
10. Vilka möjligheter/fördelar ser du med Internet som marknadsföringskanal?  
 
11. Vilka begränsningar ser du med Internet? 
 
12. Vilka begränsningar/nackdelar ser du med Internet som marknadsföringskanal? 
 
13. Vad tycker du är en bra/karaktäriserar en bra annons på Internet?  
 
14. Vad tycker du är en dålig annons? Varför?  
  
15. Upplever ni någon skillnad mellan marknadsföring på Internet jämfört med traditionella 
marknadsföringsmetoder (t.ex. TV-, tidnings- eller radio-reklam)? 
 

Surfande på tre nyhetssajter 
 
16. Vad är det första du såg på svd.se?  
Varför tror du att du la märke till detta först? 
 
17. Anser du att annonsen på svd.se uppmanade till handling på något sätt? 
Hur? Hur reagerade du på dessa uppmaningar? 
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18. Hur reagerar du på den annonsering du uppmärksammat? 
Funderade du på att klicka på någon? Varför i så fall? 
 
19. Vad är det första du såg på aftonbladet.se?  
Varför tror du att du la märke till detta först? 
 
20. Anser du att annonseringen på aftonbladet.se uppmanade till handling på något sätt? 
Hur? Hur reagerade du på dessa uppmaningar? 
 
21. Hur reagerar du på de annonser du uppmärksammat? 
Funderade du på att klicka på någon? Varför i så fall? 
 
22. Vad är det första du såg på expressen.se?  
Varför tror du att du la märke till detta först? 
 
23. Anser du att annonseringen på expressen.se uppmanade till handling på något sätt? 
Hur? Hur reagerade du på dessa uppmaningar? 
 
24. Hur reagerar du på de annonser du uppmärksammat? 
Funderade du på att klicka på någon? Varför i så fall? 
 
 

Avslutande frågor 
25. Uppfattning om sidorna (utifrån tidigare erfarenheter eller efter att tittat runt på dem?) 
 
26. Vilka minnesbilder har du från svd.se, aftonbladet.se, expressen.se respektive? 
 
27. Kan du erinra dig någon annons från respektive sajt? Varför minns du dessa tror du? Vilka 
och varför uppmärksammade du dessa?  
 
28. Vad skulle få dig att uppmärksamma annonser på den här sortens sajter? 
 
29. Vad/vilka omständigheter skulle få dig att klicka på annonsen? 
 
30. Tror du placeringen påverkar huruvida du uppmärksammar annonser? Hur då i så fall? 
 
31. Tror du sajten och dess innehåll påverkar vilken annons du uppfattar? Hur i så fall? 
 
32. Tror du att tidsfaktorn/hur stressad du är påverkar din uppmärksamhet på annonser? 
 
33. Tror du att du uppmärksammar annonser på olika sätt om du surfar för att hitta specifik 
information jämfört med då du surfar för att fördriva tiden/underhålla dig själv? Hur och 
varför i så fall? 
 
34. Reagerade du på samma sätt/uppmärksammade samma saker som du brukar göra när du 
surfar? Om inte, varför och vad är skillnaden 
 
 


