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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Upplevelser av bannerreklam på en nischad hemsida 

 

Författare: Marcus Westerberg 

 

Handledare: Marie Hemming 

 

Institution: Institutionen för ekonomi och management, IEM 

 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC 007 

 

Syfte: Skapa en förståelse för hur användare på Internet upplever förekomsten 

och utformningen av bannerreklamen. 

 

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvantitativ såväl som kvalitativ ansats där 

fakta har inhämtats med en pop up enkät och telefonintervjuer. För 

insamlingen av pop up enkäten använde jag mig av strukturerade 

frågor, där frågor och svarsalternativ redan hade bestämts på förhand. 

För insamlingen av telefonintervjuer använde jag mig av frågor med 

låg grad av standardisering.  

 

Slutsatser: Utifrån frågeställningen har jag kommit fram till att användarna 

upplever att det är viktigt med fakta och information i bannerreklamen. 

Det är viktigt för användarna att skapa ett värde kring produkten. 

Användarna har inte tid att tänka ut budskapet bakom reklamen, utan 

de vill ha enkel och mycket information om varan/tjänsten i reklamen. 

Det är viktigt för användarna att reklamen ska handla om det de är 

intresserade av. Det är då de dras till bannerreklamen på olika 

hemsidor.   
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ABSTRACT 
 

 

Title: Experiences of Banner advertisement on a specialized homepage   

 

 Author: Marcus Westerberg 

 

Supervisor: Marie Hemming 

 

Department: Department of Business Administration, IEM 

 

Course: Bachelor thesis in Business Administration, FEC 007 

 

Purpose: Create a understanding for how the users on Internet pages experience 

the occurrence and the shape of the banners. 

 

Method: Methods used are quantitative and qualitative, and the facts and figures 

are based on a pop up inquiry and some telephoneinterviews. I elected 

pop up inquiry and telephoneinterview as my data collection. My 

inquiry had a high grade of standardization and the interviews had a 

low grade of standardization. 

 

Result: On the basis of the question of issue I have drawn the conclusion that 

the users feels that it is important with information in all advertising. It 

is also important for the users to create a value around the product. The 

users do not have the time to figure out the message behind advertising, 

the want simple and massive information about the product/service. It´s 

important for the users that the banneradvertising are about things that 

they are interested in. Only then the users will be drawn to the 

banneradvertising on different homepages. 
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INLEDNING 
 

Problembakgrund 
Utvecklingen av Internet har inte skett på en dag. Under en längre tid har det haft en stark 

tillväxt. Fröet till Internet uppkom i slutet av 1960-talet. Det var då ett militärt 

forskningsprojekt, vilket gick ut på att bygga ett enkelt standardiserad kommunikationsnät 

(ARPA-nätet), ett nätverk som i början skulle koppla samman statliga laboratorier, 

entreprenörer och militären.1 Så småningom fick även företag upp ögonen för verktyget, som 

allt mer började likna det vi idag kallar Internet. 2 Antalet användare på Internet stiger för 

varje år, och år 2004 var antalet beräknat upp till 813 miljoner i världen, av vilken 6.72 

miljoner i Sverige. Idag kopplar Internet samman användare av datorer över hela världen, och 

beskrivs helt enkelt som en stor samling av datorer och datornätverk som är 

sammankopplade.3  

 

År 2004 visade siffror från Nielsen/Netratings att nästan åtta av tio svenskar har tillgång till 

Internet privat eller på jobbet. Drygt 60 procent av dessa använder Internet varje dag och det 

är ett faktum att vi svenskar fördriver allt mer tid på nätet. Allt fler i Sverige har också en 

tendens att handla via Internet. Det segment som är mest aktiva på nätet är människor i 

åldrarna 25-34 år, och de som är minst aktiva är över 65 år. Mycket av tiden som spenderas 

ute på nätet läggs på till exempel att söka information men allt fler spenderar också mer tid på 

spel och nöjen.  Dessutom så ägnas det mer och mer tid åt underhållning på nätet och 

webbannonsering ökar starkt. Siffror visades 2004 att Internetannonsering skulle öka med 

cirka 15 procent under det året.4  

 

Bilden av den traditionella annonseringen är att det är en envägskommunikation ifrån 

annonsör till mottagare, här placeras bland annat reklampelare, reklamblad och 

tidningsannonser5. Problemet med den typen av reklam är att den upplevs som väldigt  

opersonlig och standardiserad, det vill säga att den inte tar hänsyn till individen6.  Ett sätt att 

få personlig prägel på reklamkampanjen är att skriva personliga brev eller att ringa direkt till 

1 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V,Principles of marketing, 2001 
2 Gezelius A, Ledningens Internetbok, 1997 
3 www.internetworldstats.com  
4http://www.iumas.no/index.jsp?newsletterid=92&menuchoise=newsletter&country=sweden&language=local, 
Maj 2004  
5 Turban, King, Lee & Viehland, Electronic commerce – A managerial perspective, 2004 
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kunden, eller en potentiell köpare, och presentera varan eller tjänsten. Trots företagens avsikt 

att få en bättre personlig kontakt med sina kunder har det visat sig att denna metod inte alltid 

är kostnadseffektiv. Även samspelet mellan företag och kund har ifrågasatts då det kräver en 

stor insats av den som ringer upp kunderna7. 

 

Annonseringen på Internet har ökat lavinartat efter millenniumskiftet8. I Sverige stod 

Internetannonsering för 2 % av all annonsering 20049. Kotler (2001) och Turban (2004) har 

samma framtidstro angående Internetannonsering, båda tror dock att vi fortfarande är i 

”barndomen” av utvecklingen av annonsering. Internet kommer att erbjuda fantastiska 

möjligheter i framtiden, främst för annonsören men även för användaren då den har stora 

möjligheter att själv välja vilken typ av information den vill ha10.  

 

Problemdiskussion 
En väsentlig skillnad mellan traditionell marknadsföring och den interaktiva är att i den 

traditionella försöker annonsören nå en eller flera målgrupper genom annonser, utskick, TV-

reklam, radioreklam och i den interaktiva världen försöker annonsören nå olika målgrupper 

genom Internet11. I den traditionella marknadsföringen är det också lättare att identifiera 

användaren, vilket inte är i den interaktiva. Detta har tvingat företag att försöka få användaren 

att avslöja sig genom olika varianter av användarregister. Företaget kan erbjuda en del av sin 

hemsida till användaren men samtidigt erbjuda användaren att bli medlem på hemsidan och 

visa vilka fördelar det kan innebära i form av bättre information eller tjänster12. Vid 

registreringen, som sker interaktivt, kan företaget ställa de frågor som är väsentliga för dem. 

Det kan vara kön, ålder, inkomst, utbildning, e-postadress, intressen för att nämna några 

exempel. Jag tror att det dock uppkommer en viss kritisk granskning av materialet då det kan  

förekomma personer som ljuger eller hittar på information i syfte att fortfarande vara anonym 

för företaget. När företaget har information om sina användare så har de en stor fördel i sina  

möjligheter att marknadsföra sig själv, sälja information eller annonsutrymme till andra 

annonsörer13.  

 

6 Kotler, Armstrong, Saunders & Wong; Principles of Marketing,, 2002 
7 Turban, King, Lee & Viehland, Electronic commerce – A managerial perspective, 2004 
8 Ibid 
9 www.tt.se, 2004 
10 Kotler , Armstrong , Saunders & Wong,Principles of marketing, 2001 
11 Turban, King, Lee, Viehland, Electronic commerce – A managerial perspective,2004 
12 ibid 
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Initiativförmågan hos marknadsförarna är stor när det gäller olika typer av Internetreklam. 

Metoderna ökar hela tiden14, men det finns några som är vanligare än andra. 

Den absolut vanligaste typen av Internetreklam är en banner, vilket beskrivs som en grafisk 

reklam på en hemsida som beskriver en tjänst eller vara. Klickar du på bannern så länkas du 

vidare till annonsörens hemsida för att där få mer information15.  

 

Bannerreklam har ökat mest i Sverige enligt analysföretaget Nielsen/Netrading. I deras 

rapport om bannerreklam visar det att i Sverige har siffrorna ökat med 55 procent skriver 

computersweden. I Europa ligger ökningen i genomsnitt på 24 procent.16 

 

Andra varianter av Internetreklam är pop-up reklam, e-postreklam och interstitial. Pop-up 

reklam är enligt Turban ett av Internets mest irriterande fenomen och beskrivs som ett fönster 

som automatiskt öppnar sig ovanpå det fönster som du använder i din browser. Här får 

användaren reklambudskapet direkt, och denne får själv söka mer information om produkten 

då pop-up oftast inte har någon länkning.17 E-postreklam är ett effektivt sätt att snabbt nå ut 

till användarna med ett budskap, dock förekommer vissa moraliska problem. Massutskick 

utan användarens medgivande räknas som spampost och kan göra användaren fientligt inställd 

till budskapet18. Interstitial är en form av pop-upreklam som levererar sitt budskap när en 

hemsida laddas, eller innan du ser på ett flashfilm19.  

 

Jag vill undersöka vad det är som gör att användaren på en nischad hemsida klickar på en 

banner. På en del nischade hemsidor som till exempel www.everysport.com och 

www.svenskafans.com har jag sett att bannerreklamen, om det ens finns någon, inte anspelar 

på budskapet som hemsidan har. Båda hemsidorna är inom sportsegmentet och båda har 

mellan 40000 och 50000 medlemmar. Ingen av de banners som finns på hemsidorna ger 

någon association till sport, utan är samma banner som kan finnas på andra hemsidor, 

exempelvis www.aftonbladet.se som jag anser har en bredare användarkrets.  

 

 

13 ibid 
14 Kotler, Armstrong, Saunders & Wong; Principles of Marketing, third edition, 2002, 
15 Turban, King, Lee & Viehland, Electronic commerce – A managerial perspective, 2004 
16 http://www.webfinanser.com/site/artikel.asp?pmid=416516, 2005-01-04, 15:03 
17 Turban, King, Lee & Viehland, Electronic commerce – A managerial perspective, 2004 
18 ibid 
19 ibid 
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I slutändan så är banner bara en blinkade bild som tar dig till annonsörens webbsida med en 

klick med musen. Men detta kan ske endast om användarens uppmärksamhet fångas på något 

sätt. Om användarna får en rad annonseringar som synkroniserar med deras profiler, så är det 

mer troligt att dessa uppmärksammar reklamen.20 Turban anser att det viktigaste för att få 

störst klickratio på en banner är placeringen21. Utifrån diskussionen vill jag ta reda på vad det 

är som lockar användarna till de olika bannerreklam och hur dessa upplevs? Hur kan 

annonsörerna vinkla bannern för att uppfylla användarnas behov? Tas det hänsyn till 

hemsidan som bannern ska sitta på, och om det kan leda till en större klickratio? Kan det vara 

att användaren tittar på budskapet i bannern eller har det med användarens egna intressen att 

göra? 

 

Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur användare på Internet upplever 

förekomsten och utformningen av bannerreklam. 

 

 

 

 

 

 

20 http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=afh&an=4311713&loginpage=login.asp&site=ehost   
21 Turban, King, Lee & Viehland, Electronic commerce – A managerial perspective, 2004 
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METOD 

 

I detta kapitel beskrivs metoder som har använts i uppsatsen för att besvara 

problemformuleringen och uppfylla syftet med uppsatsen. Inledningsvis ges en kort 

introduktion till valet av metod, därefter redovisas det mer handgripliga tillvägagångssättet 

och sist återfinns självkritik.  

 

Val av metod 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur användare på Internet upplever 

förekomsten och utformningen av bannerreklam. För att kunna nå denna förståelse valde jag 

att använda mig av både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Kvantitativ ansats kännetecknas 

av att forskaren mäter, beskriver och förklara ett fenomen och kvalitativ metod kännetecknas 

av att forskaren försöker förstå hur människor uppfattar sin egen tillvaro i det sammanhang i 

vilket de ingår.22 

 

Datainsamling  
När jag hade bestämt vilket ämne jag ville studera i uppsatsens inledande fas började jag att 

samla in information. Jag sökte data i form av litteratur, tidskrifter och artiklar. Till min hjälp 

använde jag mig även av Internet för att söka information om bannerreklam och 

Internetreklam. Delar av materialet användes sedan för att bygga upp en bakgrund och 

problemdiskussion. En sak som försvagar tillförlitligheten hos tidningsmaterial som jag har 

valt är att materialet är hämtat från elektroniska tidskrifter och tidningsdatabaser på Internet. 

Detta kan underminera källornas trovärdighet eftersom det kan vara svårt att återfinna 

tidningsartiklarna på de platser som jag hämtade materialen ifrån. De sidor som jag har besökt 

på Internet för att hämta information kan ha blivit flyttade utan att jag vet om det. Detta kan 

leda till att det kan bli svårt att hitta de elektroniska tidningsartiklar som jag hänvisar till i 

källförteckningen. Trots att jag var medveten om den osäkerheten som finns kring 

elektroniska källor så har jag ändå valt Internet som hjälpmedel i mitt sökande efter 

information om bannerreklam.  

 

22 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
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För insamlingen av primärdata så använde jag mig både av popup-enkät såväl som 

telefonintervjuer. För insamlingen av popup-enkäten använde jag mig av strukturerade frågor, 

där frågor och svarsalternativ redan hade bestämts på förhand.23 Det finns vissa nackdelar 

med popup-enkäter som försvagar tillförlitligheten. Dessa nackdelar har att göra med bortfall, 

eftersom det har visat sig att pop-up enkäter ofta har högre bortfall än vanliga. Problemet med 

bortfallet är att det inte går att göra någon uppföljning eftersom de som valt att klicka bort 

enkäten inte går att identifiera.24  

 

Eftersom enkäten jag har använt mig av var konstruerad för en helt annan frågeställning så 

blir en hel del frågor irrelevanta. Detta gör att jag inte kan använda mig av dem fullt ut. Jag 

saknar även frågeställningar gällande hur reklam på Internet upplevs, detta skulle ha 

underlättat analysen samt även för frågorna i telefonintervjuerna. Detta är dock något som Jag 

har varit tvungen att acceptera men jag är medveten om problemet. Detta är tyvärr något som 

genomsyrar hela undersökningen, då min tvåstegsundersökning bygger på materialet som jag 

fått från enkäten. Nu i efterhand vet jag att om jag hade ställt enkäten senare så hade jag fått 

ut mer utav den.  

 

Jag samlade också in primärdata i form av telefonintervjuer. För insamlingen av 

telefonintervjuer använde jag mig av frågor med låg grad av standardisering. Även om jag 

hade skrivit ner frågorna innan intervjuerna så hade jag inte någon speciell ordning på 

frågorna under intervjuns gång, utan frågorna fick vara lite fria beroende på situationen. Detta 

gjorde jag på grund av att jag ville ta reda på respondenternas tankar och uppfattningar, och 

då behövde jag följdfrågor för att kunna gräva djupare.25 Telefonintervjuer gav mig många 

fördelar jämfört med enkäter. Här berättade individen om det som var väsentligt. Jag kunde 

också fördjupa i vissa områden som jag tyckte var intressanta genom spontana följdfrågor 

under intervjun. Nackdelen med telefonintervjuer är att de kräver mer tid, och antalet frågor 

måste begränsas så att inte respondenten blir otålig.26 Jag är också medveten om att kontakten 

via telefon blir mer opersonlig och att kvaliteten på intervjun kan försämras. Nu i efterhand 

tror jag att jag hade fått ut mer av intervjuerna med intervju öga mot öga, men detta var 

omöjligt eftersom mina respondenter var utspridda över hela landet. 

23 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999 
24 Grossnickle & Raskin, The handbook of online marketing research, 2000 
25 Ibid 
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Tillvägagångssätt 

Urval 

För pop up enkäten sökte jag efter användare som var inne på nischade hemsidor och hur 

dessa upplevde bannerreklam. Urvalet begränsades till nischade hemsidor. Jag använde mig 

av en standardiserad enkät som bestod av 19 frågor, vars syfte var att beskriva användaren 

både demografiskt och geografiskt. De flesta frågor var slutna då jag ville ha korta och 

effektiva svar. De öppna frågorna gällde ålder och antal barn samt vilka idrotter användaren 

hade intresse i. Då enkäten var Internetbaserad blev det svårt att styra vem som svarade på 

enkäten. 

 

Enligt Trost (1994) finns det två typer av bortfall, internt och externt. Det externa bortfallet är 

de som inte svarar på enkäten, det finns en viss risk för underrepresentation av vissa 

grupper.27 Jag anser dock att då jag gjort undersökningen på en nischad hemsida så har jag 

fångat upp de grupper som jag är intresserade av. Dessutom kan jag inte veta om jag missat 

någon grupp, då jag har begränsat urvalet till nischade hemsidor. Det interna bortfallet 

representeras av de frågor i enkäten som inte är besvarade. Anledningen till detta kan vara 

dels att respondenten inte vill svara på frågan, dels att det inte finns något lämpligt 

svarsalternativ. Ett problem som jag upptäckte var att det fanns användare som medvetet hade 

svarat på ett sätt som är omöjligt. Det fanns respondenter som var 20 år och hade 98 barn, 

eller är födda 1901 och fortfarande bor hos sina föräldrar. Enkäten var tillgänglig under 7 

dagar och jag fick 745 svar. Utav dessa var det 69 som ville ställa upp på en telefonintervju.  

 

Anledningen till att jag valde telefonintervjuer var att respondenterna var alltför utspridda i 

landet. För mina telefonintervjuer sökte jag slumpmässigt respondenter ur varje segment. Mitt 

urval begränsar sig till personer med hemtelefoner. Anledningen till det var att det skulle vara 

billigare för mig att ringa till hemmet än till mobiltelefoner. 

26 Ibid 
27 Trost, Enkätboken, 1994? 
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Användarsegmentering 

Med hjälp av enkäten och dess data, valde jag att dela in användarna i olika segment. 

Jag började med att se på användarna utifrån geografisk segmentering vilket innebär att man 

delar in marknaden efter regioner eller städer28, i det här fallet storleken på samhället dessa 

bor i. Anledningen till geografiska segmenteringen är att attityder och värderingar kan variera 

mellan olika geografiska regioner.29 Jag delade in användarnas samhällen i fyra olika 

storlekar: Mindre by (1-500 invånare), By (501-5000 invånare), Stad (5001- 50000 invånare) 

och Storstad (fler är 50000 invånare). Sedan delade jag även in användarna efter deras 

inkomst, alltså en demografisk segmentering. Vissa konsumentgruppers behov och önskemål 

är starkt kopplad till inkomsten.30 Användarnas inkomst delade jag in i två undergrupper, 

nämligen normalinkomst (upp till 25000 kr) och höginkomst (över 25000 kr). Det visade sig 

dessvärre att ingen boende i mindre by hade lämnat telefonnummer, detta gjorde att jag endast 

kunde göra telefonintervju med en del av grupperna.  

Telefonintervjuerna 

Min undersökning handlar om vad det är som drar användarens uppmärksamhet till 

bannerreklam och hur detta upplevs. Om Bannerreklam upplevs på ett generellt sätt och om 

användaren känner en större lockelse till bannern om den speglar användarens intresse. 

Intresset avspeglar sig även på den nischade hemsidan som undersökningen gäller, då en 

nischad hemsida vänder sig till just användare med det intresset som hemsidan representerar. 

För att kunna identifiera dessa känslor och möjligheter för annonsörer att eventuellt locka 

användarna krävdes intervjuer av användarna. Ett stort problem var dock att användarna var 

spridda över hela landet, några av användarna bor utomlands. Spridningen av användarna gör 

det svårt att intervjua öga mot öga, så telefonintervju blev det mest praktiska och 

genomförbara alternativet. 

 

28 Kotler , Armstrong , Saunders & Wong,Principles of marketing, 2001 
29 http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadssegmentering 2006-02-15, 10:03  
30 Kotler , Armstrong , Saunders & Wong,Principles of marketing, 2001 
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TEORI 
 

Följande teorier valdes för att jag anser att de är bäst lämpade till att skapa en bra 

utgångspunkt för analysen. Eftersom jag inte hittat exakta teorier om just bannerreklam och 

hur det upplevs så har jag använt mig av teorier om reklam på Internet i allmänt. 

 

Varje enskild individ framkallar sin egen livsstil utifrån sina sysselsättningar, bedömningar 

och intressen.31 Allt detta har fört med sig en marknad som blir alltmer blandad vilket också 

innebär att företagen har börjat dela in marknaden i olika grupper så kallade segmentering. 

 

Kotler och Söderlund definierar segmenteringen som att dela in den totala målgruppen för det 

man har att sälja i undergrupper. Ju mer kunderna har olika behov på en marknad desto större 

är möjligheterna och behovet att genomföra en framgångsrik segmentering.32  Segmentering 

är omöjlig att välja bort, speciellt när det gäller att bearbeta kunder. Ingen kan, eller för den 

delen vill bearbeta alla tänkbara kunder. Det är då detta som leder till att alla marknader på 

något sätt är segmenterade.33  

 

Att segmentera marknaden bygger på uppfattningen att olika kunder på marknaden har olika 

karaktärsdrag som skiljer dem åt. Genom att dela in marknaden i grupper - segment – och 

styra och anpassa produkterna och marknadsföringen till särskilda segment, effektiviseras 

marknadsföringsprocessen och marknadsföringens effekt ökar. Det första steget är att dela in 

marknaden i olika segment, där man tillskriver de möjliga kunderna i varje segment vissa 

egenskaper som påverkar köpbeteendet. Faktorer som kan skilja är att till exempel disponibel 

inkomst, geografisk placering och köp attityder, vilket i sin tur påverka konsumenternas 

efterfråga och vilja att köpa. Genom att segmentera marknaden och koncentrera mödorna till 

ett eller ett fåtal segment som har blivit identifierade, kan massor med fördelar fås. Dessa 

fördelar är effektivisering av marknadsföringen, eftersom den är mer träffsäker och man kan 

välja kanaler och anpassa budskapet bättre. Även produkten kan anpassas för att bättre passa 

in i det valda segmentet.34 

 

31 Dahlgren & Szatek, Marknadsförnyelse, 1990 & Axelsson, Professionell marknadsföring, 1996 
32 Kotler , Armstrong , Saunders & Wong,Principles of marketing, 2001 & Söderlund, segmentering, 1998 
33 Söderlund, Segmentering, 1998 
34 Kotler, philip, Principles of marketing, 1999 
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Livsstilssegmentering 
Som jag har tagit upp så finns det olika sätt att segmentera en marknad. Människor ingår i 

olika yrken och socialklasser samt så har de olika livsstilar. Olika människor ser på världen på 

olika sätt. Varje människa är exklusiv, vilka har sin egen personlighet, har format sin egen 

världsbild och format ut sitt eget värdesystem.35 Människan har också sitt speciella urval av 

intresseområden och det som motiverar människan är dennes egna personliga grunder.36 Det 

finns massor med passerande perioder i människors liv som ger grund till olika slag av 

relationer. Sådana perioder kan till exempel vara flyttning, barnafödsel, giftermål, skilsmässor 

och byte av arbete. Genom att företagen registrerar information om kundernas 

”övergångsperioder” genom kundspecifika noteringar i sina kund databaser så har de 

möjlighet att få kunskap om när det är fördelaktigt att närma sig kunderna.37 Olika människor 

har olika intressen och intressetoppar kommer vanligen i perioder. När till exempel en kund 

har köpt en bil, är det inte sannolikt att han är intresserad av att köpa fler bilar.38  

 

Vad kännetecknar då ett visst segment eller en livsstil? Livsstil och segmentering är två 

begrepp som går hand i hand. Många forskare har arbetet hårt för att framställa en 

livsstilsklassificering och kunna identifiera olika livsstilar.39 

 

Livsstilssegmentering har använts av marknadsförare i planeringsfasen under segmenteringen 

av en marknad. I marknadsföringen tas begreppet livsstil ett steg till att beskriva individers 

beteende. Livsstilen ses som tecken på klara personliga egenskaper som beskriver i vilken 

ekonomisk situation kunden befinner sig. Situationen i fråga kan då hjälpa marknadsföraren 

att förstå mycket om kunden, till exempel hur kunden väljer att betala och handla, men även 

hur kunderna väljer att fördela sin tid. Livsstilssegmentering innebär att människors 

aktiviteter mäts i benämningar såsom: 

• Hur de spenderar sin tid 

• Vilka intressen kunderna har  

• Deras syn på dem själva och omvärlden 

• De grundläggande demografiska karaktärerna40 

35 Anderson & Golden, Life-style and psychographics: a critical review and recommendation, 1984 
36 Eriksson & Åkerman, kunden är ditt varumärke, 1999 
37 Storbacka & Lehtinen, CRM, 2000 
38 Ibid 
39 Anderson & Golden, Life-style and psychographics: a critical review and recommendation, 1984 
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De mest kända variabler som förekommer är enligt Wells dock aktiviteter, åsikter och 

intressen.41 Enligt Söderlund42 och Wells43 är det viktigt att känna sina kunder, och att kunder 

har olika behov. På grund av att alla kunder har olika behov gäller det i första hand att satsa 

på de kunder som har behov av våra produkter idag. Det är av stor betydelse, enligt Söderlund 

att just dessa kunder tillfredsställs i första hand. Ett alternativ är också att anpassa produkten 

till kunden istället. Söderlund menar vidare att anpassning har en stor betydelse i detta 

sammanhang. Enligt honom så bör denna anpassning hellre bygga på svaret på några 

frågeställningar än en uppräkning av olika egenskaper.  

 

Dessa frågor är: Vad vill kunden ha? Vilket budskap skall vi ha? Hur kan vi möta kunden? 

Samt är kunden lönsam? Söderlund säger att dessa frågor är allmängiltiga såväl för 

konsumenter som för företag. Därför gör jag antagandet att då Söderlund menar att frågorna 

är allmängiltiga så bör även nischade hemsidor innefattas. Jag har valt att gå in på de tre första 

frågeställningarna, eftersom jag anser att de andra frågorna kommer ifrån frågeställningen. 

 
Vad vill kunden ha? 
 

För att jag ska kunna veta vad kunden tycker är viktigt så måste jag först ta reda på dennes 

behov, alltså vad vill kunden ha. Den här frågan är väldigt viktig för en marknadsförare, 

eftersom det finns starka skäl att tro att svaret på den fråga säger något om varför kunder 

väljer den ena produkten framför den andra. Genom att skilja på vad kunden vill ha, har vi 

möjlighet att påverka kundens val. Den här frågan är även viktig på grund av att det normalt 

finns en variation mellan olika kundens behov. Och när det finns variation mellan kunder, så 

finns det möjlighet till en gruppindelning av kunderna.44 För det första måste typ av behov 

identifieras och det finns enligt Söderlund45 en modell vid namnet behovshierarkimodellen att 

gå efter. Modellen skiljer mellan tre behovstyper: Produktattribut, Nyttor och bakomliggande 

mål. Kunder vill enligt Söderlund tillfredsställa flera olika behov med samma produkt. Det 

kan handla om behov på flera olika nivåer i behovstrappan, men också om flera olika behov 

40 Anderson & Golden, Life-style and psychographics: a critical review and recommendation, 1984 
41 Wells, Psychographics: a critical review, 1975 
42 Söderlund, Segmentering, 1998 
43 Wells, Psychographics: a critical review, 1975 
44 Söderlund, Segmentering, 1998 
45 Ibid 
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på samma nivå på trappan. Detta har att göra med att kunder köper sällan produkter/tjänsten 

av en enda anledning.46 

 

Produktattribut är de egenskaper en viss produkt eller tjänst ha. Nyttor är de konsekvenser 

man får om man köper en viss produkt eller tjänst. Ett exempel på detta som Söderlund tar 

upp i sin bok är om kunder som köper tandkräm. Följande konsekvenser av användandet av 

tandkräm kan ses som nytta med god andedräkt, vita tänder och att undvika hål i tänderna. 

Bakomliggande mål brukar oftast vara sådant som självförverkligande, status, tillhörlighet 

till en grupp samt ett långt och lyckligt liv.47  

 

Om marknadsföraren tar reda på kundens olika behov av produktattribut så är det sedan enkelt 

att anpassa produkten efter kunden. Om det till exempel är av betydelse för kunden att bo på 

ett hotellrum med TV så är det enkelt för marknadsföraren att uppfylla det behovet hos 

kunden. Nackdelen med att bara känna till produktattribut är att man kan missa att det finns 

andra produkter som konkurrenterna säljer som kan tillfredställa en högre nivå i 

produktionspyramiden. Fördelen med att känna till nyttorna är att det blir lättare att upptäcka 

konkurrenter, som tillfredställer samma nyttor som ens egen produkt. När de som 

marknadsför ska förmedla sitt budskap så är lämpligt att formulera budskapet efter kundernas 

behov. I forskning framgår det att det finns ett starkt samband om hur mycket kunderna 

uppmärksammar en produkt och hur pass intresserade de är av den.48  

 
Vilket budskap ska vi ha? 
Det räcker inte bara att framställa en produkt som är anpassad till kundens behov. 

Marknadsföraren måste informera kunden om att just denna produkt finns på marknaden. För 

att kunna göra det på ett sätt som övertygar kunden måste ett budskap väljas. Här gäller det att 

formulera budskapet så att man hörs. Här gäller det att hitta det rätta budskapet, eftersom det 

finns allt fler budskap som konkurrerar om kundens uppmärksamhet. Vi vet också att kundens 

uppmärksamhet är selektiv och begränsad. Ett utgångsläge som är kundorienterat är att låta 

budskapet innehålla information om den aktuella produkten, det vill säga att produkten har 

just de egenskaper som kunden vill ha, och att den kan tillfredsställa kundens behov.49 

 

46 Ibid 
47 Söderlund, segmentering, 1998 
48 Söderlund, Segmentering, 1998 
49 Ibid 
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Hur ska budskapet överföras 

De aktörer som agerar på marknaden, både näringsidkare och konsumenter, har i allt större 

utsträckning förstått värdet i en väl fungerande marknadsföring. Näringsidkare använder 

redskapet till allt från att få ut sitt budskap och locka till köp till att positionera sig i 

förhållande till andra näringsidkare. För konsumenter bidrar marknadsföringen till att skapa 

ett värde kring produkten och de kan få värdefull information om vilka produkter som finns 

på marknaden och härigenom kan tiden för att själv leta sådan information inför ett köpbeslut 

förkortas avsevärt.50 

 

När det gäller hur reklambudskap ska förmedlas anser en stor del av reklammakarna att man 

bör använda sig av en aggressiv marknadsföring som beskriver en fördel med produkten. USP 

(Unique Selling Proposition) är en variant på temat. Rosser Reeves uttryckte sig som så att 

företag väljer en fördel med sin produkt och marknadsför den som nummer ett.51 Reeves 

menade att kunder har en tendens att minnas nummer ett bättre än annan marknadsföring. Den 

vanligaste terminologin för att beskriva produktens status som nummer ett är: ”vi har bäst 

service”, ”bäst kvalité” eller ”bäst värde”. Kan företagen hitta sin produktfördel och sedan 

behålla sin överlägsenhet, leder det till att produkten blir väl igenkänd och ihågkommen för 

just det. Många företag upplever det dock som ett problem att upprätthålla sin överlägsenhet 

på produktmarknaden och har då utvecklat en variant av USP. Det kallas för ESP52 

(Emotional selling proposition) och anspelar istället på associationer med produkten. 

 

Interaktiv marknadsföring 
För att skapa förståelse för hur användare tar till sig information som finns på olika hemsidor 

på Internet anser jag att det är nödvändigt att ge en närmare förklaring av vilka beteenden som 

kan utvecklas hos användarna. Enligt Dahlén ändrar användare på Internet sitt beteende i 

samma tempo som deras erfarenhet och mognad av Internet som medium ökar. Detta är något 

som han kallar Internetmognad och är en process som alla användare går igenom. Begreppet 

Internetmognad är den tid användarna haft till att bekanta sig med Internet som medium 

Vidare menar Dahlén att det tar cirka sex månader för att vi ska mogna som användare, vilket 

innebär att vi blir mer regelmässiga till att använda Internet som medium. 53 

50 Armstrong & Kotler, Marketing – an introduction, 1993 
51 Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, Principles of marketing, 2001 
52 ibid 
53 Dahlén, Marknadsföring i nya media – marknadsföring i kubik, 2002 
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Nya användare är till exempel jämfört med etablerade användare mer aktiva och nyfikna. De 

har till skillnad från de etablerade användarna intresset av att ge mer tid för att söka 

information på de olika hemsidorna som finns på Internet. De användare som är mer vana och 

etablerade har däremot mycket lättare att styra sig runt bland de olika hemsidorna. De är även 

mer sållande i sitt sökande av information och begränsar användningen av Internet till ett fåtal 

utvalda hemsidor under en begränsad tid.54 

 

Eftersom en del av användarna på Internet har en begränsad och relativt liten teknisk kunskap 

om Internet så krävs användarvänliga lösningar och intressanta upplägg. Om ett företag inte 

gör bra ifrån sig på Internet och någon länk eller hemsida fungerar dåligt så kan kunderna bli 

motiverade att snabbt byta till en annan hemsida som erbjuder enkelhet och mer 

engagemang.55  

 

Hur reagerar individen på reklam 
Dagligen fylls vi av reklam. Många människor påstår att de inte påverkas av reklam, men trots 

detta påstående finns det många bevis på att en lyckad reklamkampanj ökar företagets 

försäljning. Eftersom mängden av varor/tjänster oftast överstiger efterfrågan gäller det att tala 

om för potentiella kunder vilka produkter och/eller tjänster företaget erbjuder. Om företagets 

produkter/tjänster inte ”syns och hörs”, hur kan då kunderna veta att just det företaget 

existerar och vad de har att erbjuda. 56 

 

Många förklarande modeller för individers reaktion gentemot reklam förutsätter att individen 

är passiv i mottagandet av reklam57. Kan man anta att det är det motsatta som är verkligheten? 

Att det är individen som aktivt söker det bästa svaret på en viss fråga, ”Vilken bil passar bäst 

mina behov”? eller ”Vilken mobiltelefon har bäst täckning”. Att gå i en okänd skog utan karta 

och kompass leder oftast till att man går vilse, men med en karta som väl markerar de 

områden som du finner intressanta blir det genast lättare. Det samma gäller för individen på 

reklammarknaden, han vill få reklam som speglar hans intresse för stunden. Det här leder till 

ett synsätt där individen ignorerar reklam av ointresse och endast fokuserar på speciella 

budskap.  

54 Ibid 
55 Smith, B. Catalano, F, Marknadsföring på Internet för dummies, 1998 
56 http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/reklam/reklam.htm 
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I sin bok Testing to destruction beskriver Alan Hedges hur reklam idag nästan alltid finns i 

bakgrunden58. Han anser att reklam i dag är en stor del av alla intryck som vi blir utsatta för  

dagligen, vidare menar han att vi inte kan låta bli att sortera och klassificera all information vi 

får serverad. Alla intryck under en tidsperiod får en kumulativ effekt och hjälper konsumenten 

att identifiera sig med ett visst märke eller vara. För att kunna utnyttja reklam så effektivt som 

möjligt har Hedges identifierat fyra nivåer som reklam bör använda sig av. 

 

1. Genom att skapa en familjär känsla skapas en medvetenhet för produkten eller märket. 

Konsumenter är mer benägna att köpa en vara som den känner igen, även om 

igenkännandet inte alltid har ett samband med reklamen. 

2. Reklamen bör associera varan med vissa känslor eller uttryck, exempel är färger, 

känslor, uttryck. 

3. Reklam bör förmedla information om priset, funktioner etc. 

4. Ibland kan man använda sig av rationella argument, då man kan aktivera 

konsumentens produktmedvetande. 

 

I början av 80-talet presenterade Judie Lannon och Peter Cooper59 sina funderingar angående 

vad konsumenten gör med reklamen. De kom fram till att den gamla synen på konsumenten 

inte tog hänsyn till den ”sofistikerade konsumenten” och att man i framtiden borde ta större 

hänsyn till konsumenten som en aktiv part i kommunikationen. Vidare menar Lannon och 

Cooper att konsumenten klär varumärket de köper med värderingar, utanför varans 

egenskaper. De menar att det är hur praktisk själva varan är och symboliken kopplade till 

varan som gör produkten lockande.  

 

57 Mackay, Adrian R, The practice of advertising, 2005, Elsevier Ltd, Storbritannien, kapitel 2 
58 Ibid 
59 Mackay, Adrian R, The practice of advertising, 2005, kapitel 2 
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EMPIRI 
 

I detta kapitel redovisar jag det material som jag har samlat in genom intervjuer med 

respondenter. Jag har genomfört intervjuer med 11 respondenter. 

 

Bybo, normal- och höginkomsttagare 
Första respondenten i denna urvalsgrupp är en kvinna på 30 år. Hon är sambo och har 2 barn. 

Hon har högskoleexamen och är för tillfället arbetslös. Hennes inkomst kan räknas in i 

normalkategorin. Hon tycker att på vissa hemsidor så tar banners för stor plats. Hon har med 

tiden accepterat de banners som finns på de hemsidor som hon besöker. Hon läser inte så 

många banners, ifall om det är någonting speciellt, annars så selekterar hon bort dessa. När 

hon surfar utan att söka på något speciellt så tittar på mer banners än de sidor som hon är van 

och gå in på. De vanligaste banners som hon har stött på är casino banners, spray, snowflake. 

Enligt henne kan en del banners vara opersonliga och en del kan vara jobbiga för att de 

blinkar hela tiden. 

 

Hon anser att det borde finnas mer fakta i banners, annars känns det som att man kan bli 

lurad. Nu är det bara som en tidningsrubrik och därmed kan det kännas som om att innehållet 

kan lura dig bara för att du ska klicka dig igenom den. Men i själva verket kan det innehålla 

någonting helt annat än vad man tror. Den intervjuade besöker även andra nischade hemsidor 

som blocket, A-kassan och Lunarstorm. Lunarstorm och blocket har mycket bannerreklam. 

En speciell reklam som hon tycker sig själv se återkomma är spray bredband bannern. 

Anledningen till att hon kommer ihåg den reklamen är att hon anser sig vara prismedveten, 

något som hon håller koll på och är intresserad av. De bannerreklam som hon kommer ihåg är 

enligt henne oftast de som hon har eget intresse utav. 

 

Den andra respondenten som jag kontaktade i denna grupp räknas i höginkomsttagare. Det är 

en man på 29 år. Han är sambo och har 1 barn. Han har högskoleexamen och jobbar inom 

offentlig sektor.  

 

Han lägger inte märke till om bannerreklamen tar för stor plats, eftersom han inte lägger så 

mycket märke till dessa, i alla fall dem han inte är intresserad av. I början brukade han klicka 

sig igenom dessa reklamer på grund av rent nyfikenhet, men nu tycker han att dem är jobbiga. 
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Han tycker också att man klickar på en banner av rent intresse, annars så struntar man i den. 

Han tycker inte heller att det är för mycket banners, eftersom man har den möjligheten att 

sålla bort vissa. Om vissa känner sig besvärade av banners så kan man göra som man gör med 

reklam på tv, alltså byta kanal. När jag frågade respondenten om bannern är opersonliga så 

svarade han att vissa banners riktar sig till en speciell målgrupp, medan andra är mer 

allmänna. 

 

Han besöker andra hemsidor som är nischade, bland annat kattkommando syd. Här klickar 

han sig igenom reklam som har med katter att göra, till exempel om han behöver kontakta en 

veterinär, som till exempel telefonveterinär så finns det en banner till detta. Han anser att en 

banner ska vara så enkel som möjlig, för blir det för mycket så tappar man intresse och läser 

det inte. Budskapet ska alltså vara tydligt. Enligt respondenten så räcker det ibland bara med 

en bild med olika färger som väcker vissa känslor. Även den här respondenten tyckte att en 

reklam ska väcka ens intresse för annars lägger man inte märker till det. Antingen väcker det 

ens intresse för att man är i behov av något eller så är det någonting man brinner för, som 

katter i mitt fall. Han tycker också att bannern som finns på andra nischade hemsidor han 

besöker är bra, eftersom de är relaterade till själva hemsidan. Om man letar efter något 

speciellt så kan hitta det lätt. 

 

Den tredje respondenten i denna grupp är en man på 32 år. Han är sambo och har 2 barn. Han 

har högskoleexamen och jobbar inom privat sektor. Jag märkte en stor skillnad på den här 

respondenten jämfört med de andra som jag har intervjuat. Han var inte så förtjust i reklam, 

vanlig reklam på tv eller Internetreklam. När jag frågade hur han tittar på hemsidor med 

banners så svarade han att han sneglar till någon gång, men inte att han klickar på den eller 

lägger ner tid för att läsa den. Han brukar oftast strunta i dessa. Han kände sig också dålig 

påläst på banner för att kunna svara om reklamen är bra eller dåliga. 

 

Han besökte nischade hemsidor som till exempel hemsidor om motorsport. Han kunde tänka 

sig att läsa banners som hade med motorsport att göra, men bara om det väckte hans intresse, 

vilket det inte gör i de flesta fall. Han hade också lättare att titta på en reklam som han kände 

igen, även om det som han kom ihåg inte hade något som helst samband med reklamen i sig. 
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Stadsbo, normal- och höginkomsttagare 
Den första respondenten i denna urvalsgrupp är en kvinna på 27 år, är sambo, har 2 barn och 

bor i lägenhet. Hon har en universitetsexamen men är arbetslös. Henne räknar jag som 

normalinkomsttagare. 

 

Banners är ingenting som stör henne när hon surfar på Internet. Respondenten anser att 

reklam är något som måste finnas, annars måste man säkert betala för informationen på 

hemsidan. Hon jämför banners med reklamen på TV4, om den inte fanns vore antagligen inte 

den kanalen marksänd. Hon tror dock att fler skulle vara lockade av banners om det vore mer 

fakta i annonsen, för i syfte att sälja en vara eller produkt tycker respondenten att det är en bra 

variant av reklam. På frågan om hon kan nämna någon reklam som hon minns så nämner hon 

en reklam för hemsidan spray.se och beskriver den kortfattat.  

 

Vidare säger respondenten att hon de nischade sidor hon använder oftast berör 

småbarnsinformation, som Vi föräldrars hemsida. Och där minns hon den mesta reklamen då  

reklamen oftast är blöjor eller barnmat. Hon tycker själv att det vore konstigt om hon inte kom 

ihåg den reklamen eftersom hon har ett blöjbarn och ofta har klickat på bannern. Hon tycker 

att reklamen passar bra på hemsidan och att den har en tydlig Liberologotyp. För att locka 

hennes uppmärksamhet på Internet så säger hon vidare att det inte behövs så mycket, men om 

bannern har samma budskap som hemsidan hon besöker så ger det ett mer logiskt budskap 

från bannern. 

 

Andra respondenten i urvalsgruppen, som också är normalinkomsttagare, är en man som är 34 

år, han är sambo boendes i en villa, han jobbar i den offentliga sektorn och har 2 barn. 

Eftersom han är beroende av modem när han använder Internet så tycker han att allt som har 

med reklam på Internet är skräp. Det tar bara längre tid att ladda hem en hemsida anser han. 

Han anser att reklam ska undvikas och om alla struntar i det så kanske man kan bli av med 

det. Han ogillar Internetreklam lika mycket som reklam i brevlådan, men där kan han sätta 

upp en lapp som säger att han inte vill ha reklam. Han önskar någon liknande funktion på 

Internet. Vidare säger respondenten att han besöker några andra sidor som täcker ett smalt 

område, den enda sidan han nämner är svenska bowlingförbundets hemsida,  
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www.swebowl.se.  Han kan inte svara säkert på om den sidan är reklamfinansierad, men han 

tror inte det. Han kan inte minnas någon reklambanner eller något företag som gjort reklam på 

Internet, det enda han minns är hur irriterad han är över all reklam. Han anser sig inte 

mottaglig för reklam på Internet så han kan inte beskriva någon form av reklam som skulle 

attrahera honom. 

 

Tredje respondenten är en man på 25 år, bor i villa med sambo men utan barn. Han är 

gymnasieutbildat och jobbar i den privata sektorn. Han anser sig själv som höginkomsttagare. 

Enligt honom så är Internetreklam generellt smaklöst utformad. Respondenten anser att 

bannerreklam är den bästa formen av Internet reklam, då det är lättare att ignorera än 

exempelvis popup-fönster. Han menar att han försöker ignorera reklam i största möjliga mån, 

finns möjligheten så bläddrar han neråt på hemsidan så att bannern försvinner. Han erkänner 

dock att han nog läser eller sneglar på en del banners, men de sätter inga avtryck hos honom. 

Vidare anser han att hans största problem med själva budskapet på en banner är att det är så 

opersonligt, han önskar att det kunde vara mer personligt i någon form. Dock önskar han inte 

mer fakta i själva reklamen, då han anser att fakta om produkten finns på hemsidan som 

bannern antagligen länkar till.  

 

Det finns två eller tre andra hemsidor han besöker som nog kan räknas som nischade, dock 

namnger han inga. Han minns att det finns reklam på de hemsidorna, men precis som andra 

hemsidor så är det inget som han minns eller kan berätta om. När jag frågar hur han tycker att 

nischade sidor ska få en inkomst så tycker han att bannerreklam antagligen är det bästa 

alternativet, för så länge hemsidan får pengar därifrån så hoppas han att den fortsätter vara 

gratis. Men han tror inte att det kommer fungera i längden med bannerreklam, då han tror att 

majoriteten av användarna gör som han; ignorerar den. Den enda möjligheten att locka honom 

med en banner är om den innehåller något naket, då skulle han troligtvis klicka på den. 

 

Fjärde respondenten i denna grupp är också höginkomsttagare och även han en man. Han är 

gift och har två barn och bor i en villa. Åldern på respondent två är 69 år, han är alltså 

pensionär. Han använder Internet så lite, men när han väl gör det så är det ren fakta han söker. 

Respondenten använder sig av modem de få gånger han är på Internet. Detta gör att han är 

väldigt irriterad på allt onödigt i överföringarna, popup-fönster nämner han som det avgjort 

mest irriterande objektet på Internet. Han noterar allt som oftast bannerreklamen, men han 

läser dem inte utan läser det som hemsidan har att erbjuda. Ibland anstränger han sig för att 
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strunta i all form av reklam. Vidare anser han att reklamen verkligen inte ska vara personlig, 

han vill vara anonym på Internet, han tycker även att fakta borde vara det som säljer mest. På 

frågan om han minns någon bannerreklam alls så kommer ett snabbt nekande svar.  

 

Han berättar för mig att han är väldigt inrutad i sitt användande av Internet. Nästan all 

information han söker är sportrelaterad då han anser sig vara en resultatbitare. Detta gör att 

majoriteten av sidorna han besöker kan räknas som nischade. Antagligen är de flesta 

reklamfinansierade på något sätt, men han kan inte minnas något företag som gjort reklam. 

Men han tror att det är viktigt för alla klubbar som gör hemsidor, även andra ideella sidor, att 

de får någon form av betalning och då är han tacksam att reklamen finns där, eftersom det gör 

att han slipper betala. Men trotts det erkänner han att han struntar den reklamen ändå. Han 

hoppas att den yngre generationen är mer attraherad av bannerreklamen för han skulle bli 

besviken om hemsidorna skulle försvinna. 

 

Storstadsbo, normal- och höginkomsttagare 
Den första respondenten i urvalsgrupp storstadsbo är en 59-årig man som bor i villa, han är 

gift med 3 barn, är privat anställd och har en normal inkomst. Han berättar att han använder 

omkring 10 olika hemsidor när han använder Internet. De flesta av dem är stora dagstidningar, 

men även några mindre sporthemsidor. Han tycker att det rent generellt är för mycket banners 

på Internet, men på just de sidor han använder är det inte så många. Det gör att han inte kan 

nämna någon banner vid förfrågan, men han berättar att han skulle uppskatta mer fakta i 

reklamen då han tycker att det idag mest blinkar och stör. Märker han att det är en banner som 

stör honom när han läser försöker han bläddra ner på hemsidan så bannern försvinner. Enligt 

respondenten så spelar det ingen roll om reklam är mer vinklad till hans intressen, reklam är 

reklam och helt ointressant. 

 

Han tror att de sidor han besöker är reklamfinansierade då han inte behöver betala för 

informationen, men han kan inte påminna sig någon reklam. Dock påminner han sig själv 

efter ett tag att expressen.se hade haft en reklam för något flygbolag, namnet kunde han inte 

komma ihåg. Utseendemässigt så var den blå med något flygplan på. Anledningen till att han  

mindes den var att hans dator gav felmeddelande på just den bannern av en okänd anledning. 

Han tycker att det är jättebra om små hemsidor som har ett smalt innehåll får lite 

reklampengar av banners, för det kan ju hålla sidan igång. Men han bryr sig inte om reklamen 
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som finns på dylika sidor. För att locka honom bör bannerns budskap vara att om man klickar 

på den så medverkar man i en tävling. Den ska dock vara utformad så att det är en 

kunskapstävling och inte så lätt att det mer blir ett lotteri. Om det samtidigt fanns innehåll om 

produkten inne i tävlingen så skulle budskapet fastna tror han.  

 

Andra respondenten i urvalsgruppen storstadsbo är en 32-årig egenboende kvinna, hon har 2 

barn, bor i en lägenhet och jobbar i den offentliga sektorn. Hon anser inte att banners tar för 

stor plats på Internet, även antalet banners är okej. Oftast läser hon endast den information 

hon själv söker, men ibland kan en banner fånga hennes intresse, på senare tid minns hon 

framförallt spray.se. Mer fakta i reklamen tycker hon vore bra, för ibland kan man inte tolka 

vad en banner egentligen vill förmedla för budskap. Det är även bra om reklamen kan anspela 

lite på den sidan den finns, här exemplifierar hon med everysport.com. Det mest intressanta 

på den sidan vore om det var sportrelaterat. Sen upplever hon att banners som innehåller 

flashgrafik gör henne mer intresserad än bara en bild. Hon kan vidare inte minnas någon 

reklam på de nischade hemsidor hon besöker, oftast är det hennes egen fotbollsklubb. Den är 

reklamfinansierad men hon har en direktlänk till damsidan och den är reklamfri. Om man ska 

få ett budskap att nå fram till respondenten så bör det vara en lättläst banner med kort men 

smart information. 

  

Tredje respondenten som intervjuades i storstadsgruppen är en man med hög inkomst. Han är 

32 år gammal och bor själv i en hyresrätt. Han är gymnasieutbildad och jobbar inom den 

privata sektorn. Personen i fråga anser att det är för mycket bannerreklam på Internet vilket 

gör att man tappar koncentrationen. I början tyckte att det var roligt, nytt och intressant, men 

efter ett tag så blev det bara för mycket. Han säger också att trots att han anser att det är för 

mycket banner så kan han läsa 20-tal sådana om dagen, vilket kan bero på de sidor som han 

besöker. Han tycker också att på vissa banner som till exempel banner på nyhetsportaler borde 

det finnas mer fakta. Vidare anser han att bannern bör vara relaterad till den hemsidan som 

han besöker för att han ska klicka sig igenom den. 

 

Han besöker även två andra hemsidor som räknas som nischade, hemsida för Taekwondo och 

riksidrottsförbundets hemsida. På dessa sidor finner han reklam som väcker hans intresse och 

som är relaterad till själva hemsidan. En reklam som han minns är Adidas reklamen som 

brukar finnas på dessa sidor, och det har också att göra med att det är relaterad till hemsidan. 
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När jag frågade om hur han tyckte att reklamen skulle vara utformade för att han ska blir 

lockad, så svarade han att det ska väcka hans intresse och vara relaterad till hemsidan. 

 

Fjärde respondenten i storstadsgruppen som jag tog kontakt med samma inkomst är en man på 

49 år. Han har gymnasieexamen och jobbar inom privat sektor, och bor själv i hyresrätt. Han 

anser att hans attityd gentemot banner har ändrats. Innan var det intressant, men nu har det 

blivit för mycket av det. Nu tittar jag mest efter sådant jag är intresserad av. De andra banners 

som jag ser som alldaglig glömmer jag i samma stund som jag har sett den. Han vet inte exakt 

hur många banners han läser om dagen, eftersom det är olika från gång till gång, men oftast är 

det någon enstaka gånger, beroende på det är en reklam som väcker hans intresse. 

Respondenten ansåg att banner som var korta och koncisa var de bästa bannerreklamen. Det 

var utav dessa man fick ut det man ville. Om du söker något så vill du snabbt hitta det, och 

om budskapet är klart och tydligt så är detta mer möjligt. En banner ska även se inbjudande ut 

för att man ska klicka sig igenom det. Till exempel så måste en reklam väcka vissa känslor 

hos honom, eller väcka minnen eller intressen, för att han ska ta sig tid att läsa den. 
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Sammanfattning av empirin 
 

Bybo 
Under denna urvalsgrupp genomförde jag intervjuer med tre personer, olika åldrar och olika 

inkomstförhållanden. Likheterna mellan dessa var att alla ville ha mer fakta i bannern för att 

de skulle kunna ta till sig reklamen. Det var även av betydelse att bannern skulle väcka deras 

intresse för att de skulle klicka på den. Om de inte var intresserade av bannern så läste de inte 

reklamen utan bläddrade bara förbi. De intervjuade anser också att det ska finnas mer 

information i bannern, så att de vet vad det är klickar på. Budskapet i reklamen är väldigt 

viktigt, och att den ska väcka känslor. En av de tre respondenterna under denna grupp 

struntade i all reklam, och om han tittade på reklam så var det reklam som han kände igen. 

 

Stadsbo 
Under denna urvalsgrupp intervjuade jag fyra respondenter i olika åldrar och 

inkomstförhållanden. Respondenterna här var också eniga om vad det är som drar deras 

uppmärksamhet till en banner. Det var nämligen intresset, alltså att reklamen ska sälja något 

som intresserar respondenterna. Om dessa inte var intresserade av någonting som reklamen 

hade att erbjuda så struntade de i reklamen. En av respondenterna kände sig extra irriterad på 

bannerreklamen på grund av att han hade modem när han skulle ut på Internet. Modemet är 

segt i sig, och om han ska in på hemsidan som reklamen finns på så tar det bara längre tid att 

komma in på hemsidan. En annan respondent hade gammal dator vilket också gjorde det 

svårare för honom att vara ute på Internet. Han tyckte däremot att bannerreklam var den bästa 

reklamen på Internet för man hade möjligheten att ignorera den. Budskapet är även för den 

här gruppen det viktigaste och bannern ska också vara mer personligt. Den sista respondenten 

i denna grupp var en pensionär som också använde modem när han var ute på Internet. När 

han väl är ute på Internet så är det ren fakta han söker. Han erkänner att han är väldigt inrutad 

när han använder Internet och det han söker ska han vara intresserad utav. 

 

Storstadsbo 
Under denna grupp genomförde jag fyra intervjuer och hittade likheter och skillnader även 

här. Det som man kan se som likhet med de andra grupperna är intresset. Att om de ska klicka 

på en bannerreklam så ska de vara intresserade av det. Bannern ska kunna fånga ens intresse 

för det är då man lägger märke till den.  Det ska även finnas mer fakta i bannern som jag 
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också märkte att respondenterna i de andra grupperna tyckte också. En av de intervjuade 

talade om orsaken till varför han struntar i bannerreklam, och det var för att han tyckte att de 

bara blinkade och störde, medan en annan blev intresserad av flash grafiken som bannern 

hade. Han tyckte att reklam ska göra så att man kommer ihåg JUST den reklamen, och att 

reklamen ska associeras till något som man känner till. Det är också viktigt för de flesta i 

denna grupp att bannern ska vara relaterad till just den hemsidan som de är på. Till exempel 

om man är inne på en sport hemsida så hjälper det om bannerreklamen är sportrelaterad. Som 

de andra intervjuade under de andra grupperna så tyckte även personerna under den här 

gruppen att budskapet är väldigt viktigt. Det är viktigt att budskapet är tydligt och klart. 

Bannern ska också väcka vissa känslor eller minnen för då har man lättare att ta tills sig 

reklamen. 
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Analys 
Analysen bygger på tolkningar med hjälp av teorier och det empiriska material jag samlat in 

under intervjuerna.  

 

Segmentering 
Det finns olika sätt att segmentera en marknad. Enkäten som jag konstruerade var från början 

för en helt annan frågeställning, vilket leder till att en hel del av frågorna blev oväsentliga för 

mig. Det ledde också till att jag inte kunde använda mig av dem fullt ut. Jag använde mig av 

en standardiserad pop-up enkät som bestod av 19 frågor, vars syfte var att beskriva 

användaren både demografiskt och geografiskt.  Eftersom jag inte kunde bearbeta alla 

tänkbara kunder så var jag tvungen att göra någon form av segmentering60. Jag delade in 

användarna efter ålder, kön, inkomst och storlek på samhället de bor i. När en segmentering 

har skett så tar det fram olika kännetecken hos kunderna61.  

 

Enligt Kotler62 får man massor med fördelar när en segmentering har gjorts. Fördelarna är att 

marknadsföringen blir mer effektivt, eftersom den blir mer träffsäker, man väljer kanal och 

kan då anpassa budskapet bättre.  

Intresse och livsstil 
Det kan finnas flera anledningar till att alla individer dras till reklam, i det här fallet 

bannerreklam på en nischad hemsida. Någonting som genomsyrar alla mina intervjuer är att 

alla respondenterna pekade mycket på intresset. För att de skulle klicka sig igenom en 

bannerreklam var det viktigt att de skulle vara intresserade av just den produkten som låg på 

bannern. Alla mina respondenter hade olika bakgrund, olika kön, olika utbildningsbakgrund 

och olika intresseområden. Detta medförde att de också tänkte olika och agerade olika när det 

kom till bannerreklam. En del var positiva gentemot all sorts reklam på Internet, och en del 

tyckte att det var irriterande med bannerreklam.  

 

Människor har olika yrken och ingår i olika socialklasser samt så har de olika livsstilar. Enligt 

Anderson & Golden63 ser människor på världen på olika sätt. Varje människa är alldeles 

60 Söderlund, Segmentering, 1998 
61 Wanger, Kundpsykologi, 2002 
62 Kotler, philip, Principles of marketing, 1999 
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särskild, vilka har sin egen personlighet, har format sin egen världsbild och format ut sitt eget 

värdesystem. Människan väljer också områden som de är intresserade utav och det som 

uppmuntrar människan är dennes egna personliga grunder.64 Anderson och Golden65 tar också 

upp att alla människor har speciella urval av intresseområden, personliga egenskaper och även 

olika behov. Varje individ tar även fram en egen livsstil utifrån sina intressen och 

bedömningar66. Eftersom alla människor har olika personliga egenskaper, de befinner sig i 

olika skeden i livet och de befinner sig i olika ekonomiska situationer och så har de olika 

intressen och olika livsstilar. Har de till exempel olika nivåer av ekonomi så väljer de också 

olika utifrån det de har i blånboken. Så intressen är ena sidan, men det är också viktigt att titta 

på vilken livsstil kunden i fråga befinner sig i. Enligt Anderson & Golden67 ser man livsstil 

som tecken på klara personliga egenskaper som beskriver i vilken ekonomisk situation 

kunden befinner sig i. Detta var en viktig del för respondeterna, att de kände att det var just 

till de produkten/tjänsten talade. Alla hade självklart inte möjlighet att köpa vad som helst, 

men de skulle vilja ha möjligheten.  

 

Olika intressen och olika livsstilar leder alltså till att alla människor reagerar olika på till 

exempel bannerreklamen på en nischad hemsida. Här kan jag se samband mellan det som 

Anderson och Golden har tagit upp om att alla har sin egen personliga grunder och det som 

jag uppmärksammade under mina intervjuer.  En del var till exempel intresserade av hemsidor 

med barnprylar eftersom denne var småbarnsmamma och det som gynnade henne var till 

exempel reklam om blöjor. Barnprylar är kanske inte hennes intresse, men hennes personliga 

grunder, vilket är bebisen, gör att hon dras till produkter som har med hennes bebis att göra.68 

Mammans livsstil ändrades i takt med att hon fick barn, och det leder då till att hennes 

värderingar, personliga val och intressen ligger nära hennes bebis. Det som gynnar bebisen 

gynnar också henne. En annan respondent var intresserad av sport och han drogs automatiskt 

till banner som hade någonting med sport att göra. Sport är hans/hennes intresse och det som 

driver honom/henne är allt som har med sport att göra. De flesta drogs till banner som låg 

ganska så nära det som de själva var intresserade utav, eller hade behov utav. Vidare tar 

Eriksson & Åkerman69  tar också upp att alla människor har olika arbeten, kommer från olika 

63 Anderson & Golden, Life-style and psychographics: a critical review and recommendation, 1984 
64 Eriksson & Åkerman, kunden är ditt varumärke, 1999 
65 Anderson & Golden, Life-style and psychographics: a critical review and recommendation, 1984 
66 Dahlgren & Szatek, Marknadsförnyelse, 1990 
67 Anderson & Golden, Life-style and psychographics: a critical review and recommendation, 1984 
68 Eriksson & Åkerman, kunden är ditt varumärke, 1999 
69 Ibid 
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socialklasser, har olika uppfostran, olika behov, så leder det till att vi alla har också olika 

livsstilar. Människor upplever och uppfattar reklam på olika sätt också, beroende på hur de är, 

vilka deras personliga egenskaper är, vilka intressen de har, vilka livsstil de har, och så 

vidare.70  

 

En annan sak som jag lade märke till under intervjuerna var att de flesta av respondenterna 

var vana Internetanvändare, ett fåtal av dessa kände viss irritation när man pratade om 

bannerreklam. De vana användare ville bara klicka på banner som nyttjade dem och som de 

hade ett intresse utav. De visste vad de ville och hur de skulle få tag på det. Enligt Smith & 

Catalano71 så är nya användare jämfört med vana användare mer aktiva och nyfikna. De har 

ett intresse av att ge mer tid att söka information som finns på de olika hemsidorna. De vana 

användarna vet mer om hur de ska navigera sig runt på en hemsida, de är sållande i sitt 

sökande.  

 

Jag kan utifrån de flesta intervjuer som jag gjort säga att det är antingen intresset eller behovet 

som får oss alla att köpa vissa produkter eller tjänster. Det ska vara något speciellt med 

produkten/tjänsten menar de flesta av respondenterna som jag har intervjuat, Om 

respondenterna inte var intresserade av reklamen så valde hon/han bort dessa. All reklam, till 

och med bannerreklamen, anser jag grundar sig ofta på en bild som får oss människor att 

drömma om glädje, kärlek eller något annat som hänför sig till hur vi lever. Och det är oftast 

det som lockar varje individ till att klicka sig igenom en bannerreklam.  

 

Men enligt Söderlund72 räcker det inte bara med att veta vad kunderna har för intresse. Att 

känna igen kundens behov och veta varför just hon/han väljer ena produkten framför den 

andra är också av betydelse. Ska man vara intresserad av en vara/tjänst så måste just 

egenskaperna på varan/tjänsten falla kunden i smaken, och det är just det som gör att de 

klickar sig igenom reklamen. Detta var en annan aspekt som respondenterna påpekade, att 

förutom intresset så var det andra saker som var lika viktiga för de för att de skulle klicka på 

en bannerreklam. 

 

70 Ibid 
71 Smith &Catalano, Marknadsföring på Internet för dummies, 1998 
72 Söderlund, Segmentering, 1998 
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Här nedan kommer jag att ta upp andra delar som de intervjuade ville ha i en banner för att de 

skulle lägga märka till den. 

Fakta, information och budskap 
Varför väljer då kunderna olika produkter/tjänster? Kan det bero på att man är en ny 

användare eller en van? Eller har det att göra med olika behov vi människor har? Tidigare så 

pratade jag om att det har mycket att göra med hur man är som person och vad man är 

intresserad utav. Nu måste vi fråga oss vad det är kunden vill ha egentligen? Söderlund menar 

att om man som marknadsförare vet vad kunden vill ha så har man också möjlighet att 

påverka kundens val. Han säger också att kunden väljer en produkt/tjänst, i mitt fall en 

produkt/tjänst på bannerreklam, på grund av att det finns en behovstrappa hos varje individ 

vilka innehåller tre olika nivåer, Produktattribut, Nyttor och bakomliggande mål73.   

 

Jag har utifrån intervjuerna lagt märke till att tillräckligt med fakta och information om 

produkten/tjänsten i en banner var en avgörande faktor i respondenternas val. Budskapet i en 

banner var också väldigt viktigt för respondenterna. Det var viktigt för dessa att budskapet 

skulle väcka vissa känslor eller minnen för att de skulle kunna relatera till bannern.  

Det var även viktigt för respondenterna att de skulle bli tillräckligt informerade, och att 

budskapet skulle tala till just dem. Det är även viktigt, enligt söderlund, att se på vilka 

konsekvenser man får av att köpa en vara/tjänst, eller klicka sig igenom en bannerreklam74. 

Vilken nytta får jag av att klicka mig igenom en bannerreklam? Det kan också vara en 

bakomliggande orsak till varför kunder väljer det ena reklamen men inte den andra. Kunder 

väljer sällan en produkt/tjänst av bara en enda anledning75. Tidigare tog jag upp att alla 

individer väljer en produkt/tjänst på grund av behovstrappan som innehåller tre olika nivåer. 

Här nedan kommer jag att dra olika samband mellan de olika nivåerna och empirin. 

 

Produktattribut, nyttor och bakomliggande mål 
Produktattribut är de egenskaper en viss produkt eller tjänst har.76 För respondenterna som jag 

intervjuade var det väldigt viktigt att produkten som låg på bannerreklamen skulle ha speciella 

egenskaper som fångade deras uppmärksamhet på något sätt. Söderlund menar att om man 

som marknadsförare tar reda på kundens olika behov av produktattribut, blir det sedan enkelt 

73 Ibid 
74 Söderlund, segmentering, 1998 
75 Ibid 
76 Ibid 
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att anpassa produkten efter kunden i fråga.77 Detta var en ganska så viktig aspekt för de 

intervjuade, att produkten skulle tala till just dem, och att de skulle känna sig utvalda. För 

respondenterna var det även viktigt att veta vilka konsekvenser de skulle få genom att de 

klickade på en viss bannerreklam. De ville känna att klicket på bannern skulle gynna de på 

något sätt, annars så struntade de i den. Respondenterna ville ha mer information för att de 

skulle veta vad det är de klickar på. De kände att det skulle gynna de att veta egenskaperna 

som produkten i fråga har, och då skulle de också veta hur de kunde nyttja den på bästa sätt. 

 

Här tar Söderlund upp just den här aspekten som var av betydelse för de intervjuade, 

nämligen nyttor. Nyttor förklaras av Söderlund som konsekvenserna man får genom att köpa 

en viss produkt/tjänst.78 För att de skulle få den här nyttan så ville de ha tillräckligt med 

information på bannern, och det skulle finnas ett klart och tydligt budskap. Detta skulle då 

leda till att respondenterna skulle först och främst få behovet tillfredställd, vilket var speciella 

egenskaper hos en produkt, sedan så skulle de också veta vilka konsekvenser de skulle få 

genom att klicka på bannern. Vidare talar Söderlund om att låta budskapet innehålla 

information om den aktuella produkten, att produkten har de egenskaperna som kunden vill ha 

och att kunden känner att produkten gynnar just henne/honom79 Det är därför av betydelse 

enligt Söderlund att formulera budskapet efter kundernas behov. Det är alltså viktigt att på ett 

bra sätt blanda informationen och budskapet, alltså som Söderlund menade, att budskapet ska 

innehålla information om själva produkten som ligger på bannern. Då har man fått de två 

viktiga delarna som respondenterna sökte, det som skulle få de att klicka sig igenom en 

bannerreklam, eller som de skulle uppmärksamma. 

 

Det har visats i forskning att ett tydligt budskap och att kundernas behov sätts i första hand 

gör att kunderna uppmärksammar en produkt mycket mer och att de är mer intresserade av 

det. 80 Armstrong & Kotler81 säger också att för konsumenterna hjälper det mycket om de ser 

ett värde kring produkten, och att de kan få viktig information om vilka produkter/tjänster 

som finns på marknaden. Har konsumenterna dessa så behöver de inte lägga ner så mycket tid 

på att söka efter den informationen inför ett köpbeslut.82 Jag kan se olika samband mellan det 

som tas upp i teorierna och det som jag fick fram under intervjuer med respondenterna. De 

77 Ibid 
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 Armstrong & Kotler, Marketing – an introduction, 1993 
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kände att de ville känna sig utvalda och att budskapet spelade en stor roll i deras val av 

bannerreklam. De ville ha det så enkelt som möjligt inför deras val, alltså att det fanns 

tillräckligt med information på banner, så att de inte behövde leta efter informationen själva. 

Det är då de inte lägger ner tid eller energi på att leta efter information. Enda tillfället de 

kunde tänka sig att söka efter information var när intresset av produkten var större än behovet 

av information. Var de intresserade av till exempel en produkt på bannerreklam bara genom 

att se rubriken, så kunde de tänka sig att lägga ner tid och energi på att undersöka kring den. 

 
Till sist så har vi bakomliggande mål som handlar bland annat om tillhörighet till en grupp, 

och att man vet vad man vill ha83, och utifrån intervjuerna så upptäckte jag en grupp som till 

exempel surfade bara på hemsidor som de kände en tillhörighet till. Till exempel mammor 

som surfade på vi föräldrar, där kunde de komma i kontakt med andra föräldrar och kände att 

det fanns andra mammor som gjorde samma saker som de. Man känner då en tillhörighet till 

just den gruppen. Dessutom så visste de också vad de var ute efter och de visste var de kunde 

få tag på det. De var ute efter barnprylar, de kunde till exempel gå in i forumet och diskutera 

olika ämnen med andra föräldrar och så vidare. 

 

Det är många aspekter som en marknadsförare, ett företag, måste ta hänsyn till för att dra till 

sig kunder. Det handlar inte bara om att tillverka en produkt på en marknad där det finns 

behov, utan som jag uppmärksammade bland alla mina intervjuade så måste olika aspekter 

tillfredställas för att kunderna ska kunna ta till sig en bannerreklam. Så det handlar alltså inte 

bara om intresse eller information för sig. Det ska vara alla dessa delar i reklamen, kunderna 

måste känna att genom att klicka på just den bannern så kommer de att få ut någonting av det 

också. 

 

Men hur ska den rätta budskapet väljas för att flera ska dras till bannerreklamen? En stor del 

av marknadsförarna anser att en aggressiv marknadsföring som beskriver en fördel med just 

deras produkt/tjänst bör användas för att nå ut till kunderna. Här gäller det att hitta fördelen 

och marknadsföra den som nummer ett. Kunderna minns det som är nummer ett, det som är 

bäst, och det som är bäst för just dem84. Därför anses budskap vara en stor del i kundens val 

av produkt/tjänst. Det var också av stor betydelse för de flesta av respondenterna att en 

82 Ibid 
83 Söderlund, segmentering, 1998 
84 Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, Principles of marketing, 2001 
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bannerreklam skulle ha en speciell anknytning till den hemsidan de besökte. Mammorna som 

jag pratade om tidigare är inne på en nischad hemsida såsom vi föräldrar, och hon uppskattar 

bannerreklam som är relaterad till själva hemsidan. En annan var inne på everysport för att 

denne var intresserad av sport, och i sin tur uppmärksammade bannerreklam som hade 

anknytning till hemsidan. De flesta som var inne på nischade hemsidor klickade också ganska 

ofta på bannerreklam som hade en stark anknytning till själva hemsidan. Dessa människort 

visste oftast vad de ville och var de kunde få tag på det, och det är det som Söderlund85 kallar 

för bakomliggande mål. 

 

Det gäller alltså att skapa ett värde runt själva produkten så kunderna kan få viktig 

information om vilka produkter som finns på marknaden86. Men varför reagerar vi så olika på 

reklam? Varför är det lättare för användare på nischade hemsidor att uppmärksamma 

bannerreklamen och inte för de andra som inte är inne på samma hemsidor? Varför kan inte 

alla människor reagera likadant på alla sorters reklam? Här nedan kommer jag att ta upp olika 

aspekter till varför vi reagerar olika på bannerreklam. 

 
Van och ovan användare 
I min empiriska studie visade sig att en del respondenter hade en märkbart högre irritation på 

banners än övriga. De flesta av dessa respondenter använde modem när de surfade och var 

även lite äldre. Deras ointresse kunde ha andra bakomliggande orsaker än att de använder 

modem eller att de är lite äldre. Det kan dels vara så att respondenten visste vad han/hon ville 

ha, och därför så tyckte de att annan reklam som inte föll i smaken var onödiga. Det visade sig 

också att respondenterna helt enkelt efterfrågade enkelhet och tydlighet i en bannerreklam. En 

banner ska vara så enkel som möjligt annars så tappar man intresse och läser det inte. Det 

finns många människor som använder sig av modem i sin Internetanvändning, och alla 

reagerar olika på bannerreklam. De tar också till sig informationen på helt olika sätt. Men bara 

modemet kan inte förklara deras ointresse. Man kan dra en tolkning till ålder, de som är lite 

äldre kan ha lite svårare att anpassa sig till Internet och de olika reklamerna. Men jag har 

också haft respondenter i 30-årsåldern som inte är så förtjust i reklam. Så bara att säga att 

ålder kan ha en avgörande roll i användares reaktion stämmer inte helt.  

 

85 Söderlund, Segmentering, 1998 
86 Armstrong & Kotler, Marketing – an introduction, 1993 
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För att skapa förståelse för hur användare tar till sig information som finns på olika hemsidor 

på Internet och hur dessa reagerar på bannerreklam anser jag att det är nödvändigt att ge en 

närmare förklaring av vilka beteenden som kan utvecklas hos användarna. Enligt Dahlén 

ändrar användare på Internet sitt beteende i samma takt som deras erfarenhet och mognad av 

Internet som medium ökar. Detta är något som han kallar Internetmognad och är en process 

som alla användare går igenom. Konceptet Internetmognad är den tid användarna haft till att 

bekanta sig med Internet som medium Vidare menar Dahlén att det tar cirka sex månader för 

att vi ska mogna som användare, vilket innebär att vi blir mer regelbundna till att använda 

Internet som medium. 87 När en ny användare surfar är hon/han mer aktiv och nyfiken, och 

detta gör att de ger mer tid för att söka information. Till skillnad från en van användare som 

bara surfar när hon/han är ute efter någonting, och vet vad de vill ha. De är mer sållande i 

deras användning och går bara in på ett fåtal hemsidor.88 Här ser jag samband mellan det som 

sägs i teorin och det som jag upptäckte under mina intervjuer. En hel del av respondenterna 

var irriterade på bannerreklam, och ville inte ha någonting med det att göra. Var hade då 

irritationen sin grund? Hade det att göra med att dessa personer hatade reklam i allmänt? Eller 

hade det att göra med att de visste vad de var ute efter och därför hade de ingen lust att klicka 

på vilken reklam som helst. Eftersom de var lite äldre och var ganska vana i sin användning 

av Internet så ville de inte klicka på vad som helst. Det var viktigt för de att det skulle vara 

någonting meningsfullt för de, och att de skulle ha nytta av just produkten som fanns på 

bannern. Fastän de var vana användare av Internet så tyckte de att det skulle vara så enkelt 

som möjligt med bannerreklam. Jag anser mig själv som en ganska van användare och jag vill 

inte heller klicka på vilken bannerreklam som helst. Jag vet vad jag vill ha och hur jag ska få 

tag på det. Likadant kände de respondenterna som jag intervjuade. Så man kan säga att det till 

en viss del krävs en viss mognad eller omognad för att en användare ska klicka eller inte 

klicka på en bannerreklam. Är du ny användare så är du också ganska nyfiken på allt som 

finns på Internet, och då kan du också lättare klicka på alla sorters bannerreklam. 

87 Dahlén, Marknadsföring i nya media – marknadsföring i kubik, 2002 
88 Ibid 
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Teknikens begränsningar 
En annan aspekt till att varför en del av användarna är emot bannerreklam är de som hade 

modem när de surfade på Internet. Enligt dessa respondenter så saktade modemet ner allt på 

datorn. Det var därför jobbigt för de att ladda hem en hemsida och i sin tur bannerreklam som 

brukar finnas på nästan alla hemsidor. Modemet var det största anledningen till att de valde 

bort bannerreklam. Men skulle det ha någon betydelse för dessa användare om reklamen 

verkligen föll de i smaken och att det var nåt de var intresserade utav eller behövde. Jag har 

tidigare tagit upp att varje inköp en människa gör ska ha någon sorts konsekvens eller nytta 

för honom/henne. Skulle dessa användare som är emot reklamen stöta på något som de 

verkligen drogs till så skulle de kanske lägga ner den tiden det behövdes för att ladda hem en 

viss hemsida eller klicka sig igenom en bannerreklam. Det kan också mycket väl ha att göra 

med att vissa respondenter har ganska så liten teknisk kunskap fast de är vana 

Internetanvändare. Enligt Smith & Catalano så måste man tänka på att ha användarvänliga 

lösningar och intressanta upplägg på Internet. Detta på grund av att det finns vissa användare 

har relativ liten teknisk kunskap så krävs det väldigt enkla och tydliga hemsidor89. 

 

Jag anser att de hemsidor respondenterna har varit inne på inte är konstruerade utifrån 

användarens intressen90, utan endast utifrån annonsörens intressen som vill uppvisa sin 

produkt. Självklart är det viktigt för annonsören att kunna synas, dock behövs det vidare 

utveckling inom området, annars finns risken att modemanvändare, enligt mig, blir negativa 

gentemot dessa varumärken.  

 
Hur reagerar individen på reklam 
Utifrån empirin framkom ett mönster som är likadan för alla respondenter. Mönstret handlar 

om att alla respondenterna reagerar olika på samma reklam, nämligen bannerreklam på en 

nischad hemsida. En del tycker att bannerreklam som finns på nischade hemsidor är bra, 

medan det finns andra som inte ens vill veta av reklam överhuvudtaget. 

 

Det finns enligt Mackay91 modeller som talar om att individer är passiva när det gäller dess 

reaktion gentemot reklam. Men av intervjuerna har jag fått fram en annan sida som säger mot 

89 Smith & Catalano, Marknadsföring på Internet för dummies, 1998 
90 Magnusson, Mats, Forssblad, Håkan, Marknadsföring i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund 2003, kap. 13 
91 Mackay, Adrian R, The Practice of advertising, 2005 
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Mackays teori om att individer är passiva. Som jag har tagit upp tidigare så har användarna 

reagerat helt olika på olika och samma bannerreklam. Ibland kan det ha att göra med 

personliga egenskaper, vilka intressen man har och så vidare. Det kan ha att göra med att man 

till exempel får en viss känsla av en viss reklam. Ser man en speciell färg så bildar man sig 

olika bilder av någonting som man vill ha. Detta är också någonting som respondenterna 

ansåg viktiga, för att de ska klicka på en bannerreklam. Eftersom de kan säga att dem reagerar 

så olika, och de kan beskriva det med känsla och inlevelse anser jag inte att de är direkt 

passiva. Att vara passiv innebär att man varken kan välja eller sortera ut den sort reklam man 

vill ha, vilket enligt Hedges92 teori stämmer inte alls. Han anser att reklam är en stor del av 

alla intryck vi människor får och att det är omöjligt om vi inte skulle kunna sortera och 

klassificera den information vi vill ha. Han anser att det är viktigt för användaren att en 

reklam kan associeras med vissa känslor eller uttryck93. Att vi väljer ut en bannerreklam med 

information om till exempel resor skapar oss vissa känslor, känsla om frihet, sol och värme 

och avkoppling. Kunderna är också mer vana att titta på reklam som de känner igen, köpa 

produkter de känner igen, även om det de känner igen inte har någonting med reklamen att 

göra94. Detta kan jag se en likhet med de intervjuade, att det var väldigt viktigt med 

budskapet, och att bannerreklamen skulle förmedla en känsla eller minne till dem. Den 

speciella känslan de fick i samband med en reklam gjorde att de klickade på flera 

bannerreklam som hade samma budskap. Detta kommer jag att ta upp mer om lite längre ner i 

uppsatsen. 

 

Eftersom jag inte vet så mycket bakgrund till dessa människor så kan man ju bara anta. Man 

kan till exempel anta att de yngre inte har haft den tiden dem behöver för att kunna bekanta 

sig med Internet som jag redan har nämnt. Eller de lite äldre respondenter som inte har 

kunskapen som krävs för att kunna ta sig runt på en hemsida, eller att dem använde sig utav 

modem. Dahlén95 säger att det är väldigt viktigt att en hemsida har en enkel och tydlig layout 

för att kunna fånga nya Internetanvändare. Men bara för att man kan fånga nya användare 

betyder inte att man har lyckats, eftersom det är dem nya användarna som behöver bearbetas 

på olika sätt, för att kunna ta till sig reklamen.  

 

92 Mackay, Adrian R, The Practice of advertising, 2005 
93 Mackay, Adrian R, The Practice of advertising, 2005 
94 Dahlén, Marknadsföring i nya media – marknadsföring i kubik, 2002 
95 Ibid 

 40 

                                                



Varje dag fylls vi med reklam. Många människor påstår att de inte påverkas av reklam, men 

trots detta påstående finns det många bevis på att en lyckad reklamkampanj ökar företagets 

försäljning. Eftersom mängden av varor/tjänster oftast överstiger efterfrågan gäller det att tala 

om för potentiella kunder vilka produkter och/eller tjänster företaget erbjuder. Om företagets 

produkter/tjänster inte ”syns och hörs”, hur kan då kunderna veta att just det företaget 

existerar och vad de har att erbjuda. 96 

 

Många förklarande modeller för individers reaktion gentemot reklam förutsätter att individen 

är passiv i mottagandet av reklam97. Kan man anta att det är det motsatta som är verkligheten? 

Att det är individen som aktivt söker det bästa svaret på en viss fråga, ”Vilken bil passar bäst 

mina behov”? eller ”Vilken mobiltelefon har bäst täckning”. Att gå i en okänd skog utan karta 

och kompass leder oftast till att man går vilse, men med en karta som väl markerar de 

områden som du finner intressanta blir det genast lättare. Det samma gäller för individen på 

reklammarknaden, han vill få reklam som speglar hans intresse för stunden. Det här leder till 

ett synsätt där individen ignorerar reklam av ointresse och endast fokuserar på speciella 

budskap. Just intresset har varit en ganska stor del i respondenternas val av bannerreklam. 

 

Hedges har i sin bok Testing to destruction tagit upp olika nivåer som reklam bör använda sig 

av, för att kunna utnyttja den så effektivt som möjligt. Den första nivån är att det är viktigt att 

skapa en familjär känsla för produkten, som skapar en medvetenhet för produkten/tjänsten. 

Vidare menar han att konsumenterna är mer villiga att köpa en vara/tjänst som de känner igen, 

att de får en viss känsla när de ser reklamen.98 Detta var väldigt viktigt för nästan alla 

respondenterna, att det var av betydelse för de att de skulle känna igen en bannerreklam vilket 

kunde leda till att de till slut klickade på bannern. Så handlar alla människor, att saker som 

ligger oss nära i intresse eller saker som vi känner igen vill vi gärna veta mer av. Vi vill 

utforska just det området ännu mer, och blir mer nyfikna. 

 

Den andra nivån handlar mer om att reklamen bör förknippa varan/tjänsten med känslor eller 

uttryck, till exempel färger och känslor.99 Detta var också en av de viktiga delarna i 

respondeternas val av bannerreklam som jag tidigare tog upp. En del kanske drogs till en viss 

reklam med vissa speciella färger som påminde henne/honom om vissa speciella situationer 

96 http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/reklam/reklam.htm 
97 Mackay, Adrian R, The practice of advertising, 2005, Elsevier Ltd, Storbritannien, kapitel 2 
98 Mackay, Adrian R, The practice of advertising, 2005, Elsevier Ltd, Storbritannien 
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som kanske har hänt i dennes liv. Så är det i vardagslivet också, känner du igen en speciell 

parfymdoft eller blomdoft så vill du så gärna köpa just den parfymen eller blomman. Doft 

associeras ofta till olika minnen vi har haft genom livet, och det kanske inte är bra exempel 

till just bannereklam, eftersom där är det omöjligt att känna dofter. Det som gjorde att 

respondenterna uppmärksammade vissa bannerreklam hade mycket med detta att göra, att 

vissa färger eller vissa budskap som väckte vissa minnen. 

 

Den tredje nivån är att en reklam bör förmedla tillräckligt med information för att kunderna 

ska kunna ta till sig just den reklamen.100 Och den fjärde handlar om att använda sig av 

rationella argument för att aktivera konsumenternas medvetande om produkten/tjänsten. 

I början av 80-talet presenterade Judie Lannon och Peter Cooper101 sina funderingar angående 

vad konsumenten gör med reklamen. De kom fram till att den gamla synen på konsumenten 

inte tog hänsyn till den ”sofistikerade konsumenten” och att man i framtiden borde ta större 

hänsyn till konsumenten som en aktiv part i kommunikationen. Vidare menar Lannon och 

Cooper att konsumenten klär varumärket de köper med värderingar, utanför varans 

egenskaper. De menar att det är hur praktisk själva varan är så är det symboliken kopplade till 

varan som gör produkten lockande.  

 

 

 

99 Ibid 
100 Ibid 
101 Mackay, Adrian R, The practice of advertising, 2005, kapitel 2 
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SLUTSATS 
 

Min studie visar att det är av stor betydelse att man kan identifiera användaren och dennes 

preferenser inom det område som den nischade hemsidan är. Detta gör att ägaren får en bild 

av vem användaren är och kan därefter skapa egna segmenteringsnycklar och sedan 

presentera dessa för en presumtiv annonsör. För annonsören innebär det här att han kan nå de 

användarna som ligger närmast hans egen målgrupp. Detta ger annonsören fördelen att han 

vet att användaren som läser min banner är intresserad och kanske till och med medveten om 

produkten, vilket gör att annonsören kan göra en mer personlig annons. 

 

Något som annonsören dock måste ta hänsyn till är modemanvändarna, då de var väldigt 

irriterade under intervjuerna. Jag kan dock inte presentera någon direkt lösning då jag inte kan 

de tekniska förutsättningarna. Jag tror att idag är modemgruppen avtagande så den kan ha 

spelat ut sin roll som urvalsgrupp. För ägaren till en nischad hemsida finns uppenbart samma 

problem som med tv-licensen, de så kallade freeriders. Dessa kan bli ett problem i framtiden 

eftersom de endast är intresserade av informationen på hemsidan och inte intresserade av att 

hjälpa till att ge ägaren någon form av inkomst. 

 

Jag vet också att olika marknadsföringsmetoder har sina exklusiva egenskaper med både 

fördelar och nackdelar. För att göra en bra reklam på Internet, det vill säga att locka så många 

kunder som möjligt har jag genom undersökningen kommit fram till att reklam ska vara 

lockande, reklam ska vara riktad mot en specifik grupp eller person och reklam ska säga 

någonting om produkten, alltså ska det finnas fakta i reklamen. Det är väldigt viktigt med 

budskapet och vad reklamen säger till användaren. Användaren tar lättare till sig reklamen om 

den kan associera vissa känslor som är bekanta för användaren.  För att annonsörerna ska nå 

ut till marknaden idag måste de lägga vikten på kundrelationen. Vi vet alla att en nöjd kund är 

den billigaste och bästa reklam ett företag kan få. En nöjd kund sprider sina åsikter om en viss 

vara/tjänst till sina vänner vilket kan leda till fler köp. 
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Avslutningsvis anser jag att det finns en stor efterfråga av mer fakta, information och budskap 

i bannerreklamen. Man vill ha enkel och faktafylld information för att kunna lättare 

uppärksamma en viss reklam. Det ska även vara något speciellt med produkten/tjänsten, så att 

användaren blir intresserad, annars väljer de bara bort reklamen. Det som gör att användarna 

uppmärksammar bannereklam är att de dels ska vara intresserade av reklamen, det ska finnas 

tydligt budskap och tillräckligt med information om den aktuella produkten/tjänsten. De ska 

kunna associera reklamen med minnen eller olika känslor, att så fort de stöter på en reklam så 

är det av betydelse om den påminner användaren om en speciell situation. 
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FORTSATT FORSKNING 
En för mig oväntad grupp är freeriders. Den består av användare som inte på något sätt är 

intresserade av att stödja ägarna av hemsidorna genom att läsa eller klicka på bannern. Man 

kan dra en parallell med tv-licens fuskarna, den vill nyttja produkten men är inte på något sätt 

intresserade av att bekosta den. Jag såg tydligt att oberoende om reklamen är vinklad mot 

användaren så är de oemottagliga för reklamen. Under intervjuerna framkom en viss irritation 

när vi bad dem beskriva hur reklamen borde vara utformad för att locka dem. Den enda 

förslag vi fick fram var att enda sättet för dessa användare att läsa reklamen var att lägga den 

ovanpå den text de läste just i det ögonblicket. Vi tror dock att den reklamen skulle göra mer 

skada än nytta. Troligtvis skulle dessa användare koppla samman produkten med reklamen 

när han ser produkten och det är en association företaget inte vill ha. 

 

Den här gruppen blev som sagt för mig ett ganska överraskande resultat och var inget som jag 

förväntat mig, dock är det är den en förhållandevis stor grupp. På grund av att detta skulle 

komma utanför min undersökning så tycker jag att det skulle vara ett intressant ämne att 

studera för fortsatt forskning. 

 

 

 

 

. 
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BILAGOR 
 

Enkätfrågor 

Den här undersökningen kommer att ligga till grund för mitt examensarbete som jag skriver 

på Blekinge Tekniska Högskola. Mitt examensarbete går ut på att beskriva vem du, 

everysport.com: s användare, är och hur du vill att everysport.com ska utvecklas i framtiden. 

Du kommer nu att mötas av 20 korta frågor, de tar ca 5 minuter att svara på. Dina svar är 

viktiga för att vi ska kunna få en så bra bild som möjligt. 

 

Tack för din medverkan. 

Marcus Westerberg 

 

Fråga 1: Du är: 

Svar 1: *Kvinna 

 *Man  

 

Fråga 2: Vilket år är du född? 

Svar 2: *19__ <ifyllnadsfält> 

 

Fråga 3: Bor du i: 

Svar 3: *Villa 

 *Hyresrätt 

 *Bostadsrätt 

 *Fritidshus 

 *Lantbruk/Gård 

 

Fråga 4: Hur stort samhälle bor du i? 

Svar 4: *Upp till 500 invånare 

 *Mellan 501 och 5000 invånare 

 *Mellan 5001 och 50000 invånare 

 *Mellan 50001 och 100000 invånare 

 *Fler än 100001 invånare 
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Fråga 5: Vad har du för högsta avslutad utbildning? 

Svar 5: *Grundskola 

 *Gymnasium 

 *Högskola/Universitet 

 

Fråga 6: Är du: 

Svar 6: *Offentligt anställd 

 *Egen företagare 

 *Privat anställd 

 *Studerande 

  

 

*Arbetslös 

 

Fråga 7: Hur ser din familjesituation ut? 

Svar 7: *Gift 

 *Sambo 

 *Egenboende 

 *Bor hos föräldrar 

 

 

Fråga 8: Hur många barn har du? 

Svar 8: *__ st <ifyllnadsfält> 

 

 

Fråga 9: Hur mycket tjänar du per månad, före skatt? 

Svar 9: *Upp till 13000 kr 

 *Mellan 13001 kr och 18000 kr 

 *Mellan 18001 kr och 25000 kr 

 *Mellan 25001 kr och 35000 kr 

 *Mer än 35001 kr 

 

Fråga 10: Vilken är din största hobby? 
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Svar 10: *_____ <ifyllnadsfält> 

 

Fråga 11a: Jag är intresserad av följande sporter: <flervalsalternativ> 

Svar11a:  *Amerikansk fotboll 

 *Badminton 

 *Bandy 

 *Basket 

 *Bordtennis 

 *Bowling 

 *Fotboll 

 *Handboll 

*Innebandy 

 *Ishockey 

 *Rugby 

 *Speedway 

 *Tennis 

 *Volleyboll 

 *Annan __ <ifyllnadsfält> 

 

Fråga 11b:  Jag är aktiv inom följande idrotter: <flervalsalternativ> 

Svar11b: *Amerikansk fotboll 

 *Badminton 

 *Bandy 

 *Basket 

 *Bordtennis 

 *Bowling 

 

 

 *Fotboll 

 *Handboll 

*Innebandy 

 *Ishockey 

 *Rugby 

 *Speedway 
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 *Tennis 

 *Volleyboll 

 *Annan __ <ifyllnadsfält> 

 

Fråga11c: Jag utövar följande idrotter:  <flervalsalternativ> 

Svar11c: *Amerikansk fotboll 

 *Badminton 

 *Bandy 

 *Basket 

 *Bordtennis 

 *Bowling 

 *Fotboll 

 *Handboll 

*Innebandy 

 *Ishockey 

 *Rugby 

 *Speedway 

 *Tennis 

 *Volleyboll 

 *Annan __ <ifyllnadsfält> 

 

 

Nu följer några frågor angående hur du använder everysport.com och vad ditt intresse är för 

eventuella tilläggstjänster. 

 

 

 

Fråga 12:  Varför använder du everysport.com? <Flervalsalternativ> 

Svar 12: *Jag idrottar och vill veta resultat inom min idrott. 

 *Jag är ett stort fan av en klubb/flera klubbar 

 *Jag är intresserad av lokala idrottsföreningar 

 *Jag  tycker om deras sportforum. 

 *Annat ___ <ifyllnadsfält> 
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Fråga 13: Hur ofta använder du everysport.com? 

Svar 13: *Dagligen 

 *Flera gånger i veckan 

 *En gång i veckan 

 *En gång i månaden 

 *Mindre än en gång i månaden. 

 

Fråga 14: Hur intresserad är du av att få resultatservice via sms? 

Svar 14: *Mycket intresserad 

 *Intresserad 

 *Lite intresserad  

 *Inte alls intresserad 

 

Fråga15: Hur intresserad är du av att få sportnyheter via sms? 

Svar 15: *Mycket intresserad 

 *Intresserad 

 *Lite intresserad  

 *Inte alls intresserad 

 

 

Fråga16: Är du intresserad av att större och mer utvecklat sportforum? 

Svar 16: *Mycket intresserad 

 *Intresserad 

 *Lite intresserad  

 *Inte alls intresserad 

 

Fråga 17: Vad är du beredd att betala för att få sportresultat via sms? 

Svar 17: *0 kr per månad 

 *10 kr per månad 

 *20 kr per månad 

 *50 kr per månad 

 *100 kr per månad 

 

Fråga 18: Vad är du beredd att betala för att få sportnyheter via sms? 
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Svar 18: *0 kr per månad 

 *10 kr per månad 

 *20 kr per månad 

 *50 kr per månad 

 *100 kr per månad 

 

Fråga 19: Vad är du beredd att betala för att få tillgång till ett större och mer utvecklat 

 sportforum? 

Svar 19: *0 kr per månad 

 *10 kr per månad 

 *20 kr per månad 

 *50 kr per månad 

 *100 kr per månad 

 

 

Min sista fråga till dig är om du kan tänka dig att ställa upp på en telefonintervju för att på så 

sätt få en större förståelse för hur just du vill att everysport.com ska se ut i framtiden. Kan du 

tänka dig detta så fyll i följande fält. 

 

Namn: <Ifyllnadsfält> 

Telefonnummer: <Ifyllnadsfält> 

Tider vi kan nå dig: <Ifyllnadsfält> 

 

 

Tack så mycket för din medverkan. 

 

Marcus Westerberg  

Mats Olsson 
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Intervjufrågor 

 

Frågor om e-reklam generellt (alla frågor bör följas upp med hur det kan ändras eller 

andra passande frågor) 

 

• Tar banner för stor plats? (Hur kan man ändra det hela, design tips kanske?) 

• Har din attityd gentemot banners ändrats sen du mötte fenomenet? 

• Hur många banners läser du? 

• Hur tittar du på en sajt med banners? (läser du den, struntar du i den, scrollar du ner 

fönstret) 

• Är det för mkt banners? 

• Minns du någon reklam som finns på flera sajter? 

• Är banners för opersonliga? 

• Bör det finnas mer fakta i banners? 

• Kan du nämna en banner som du tycker är bra/dålig? 

 

Frågor angående andra nischade sajter 

 

• Vilka andra nischade sajter besöker du? 

• Är de reklamfinansierade? 

• Hur upplever du det? 

• Minns du vilken reklam det var?  

• Varför minns du den reklamen? 

• Hur känns den reklamen på den nischade sajten? (alltså kan vi få fram ur respondenten 

om han tycker den passar där) 

• Vad anser du om reklamen på de små nischade sajterna? (om respondenten är negativ 

kan vi försöka fiska lite efter hur han anser att de ska få in pengar för att överleva) 

• Hur bör reklamen vara utformad för att du ska attraheras? (har respondenten uppgett 

någon annan nischad sajt försök få en parallell till den.) 

• Har du köpt någon produkt den senaste tiden, som du har läst bannerreklam för? 
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