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Sammanfattning  

Påträngande och störande annonser har blivit alltmer vanligt på internet vilket har medfört att 
konsumenter fått en alltmer negativ inställning till online-annonser. Därmed har 
användningen av mjukvaror för blockering av annonser på senare tid blivit alltmer vanligt. 
Detta har medfört minskningar i reklamintäkter för företag som använder sig av webbaserad 
marknadsföring, vilket har lagt för handen att de måste anpassa sina online-annonser till 
konsumenten för att kunna hålla verksamheten lönsam.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av online-annonser som används för att nå 
ut till användare på internet på ett mindre påträngande och irriterande sätt samt vilken 
inställning de har till annonsblockerare.  

Uppsatsen har en triangulär ansats i form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som 
stärks och jämförs med en kvantitativ enkätundersökning. Av slutsatsen framkommer det att 
native advertising är det mest effektfulla annonsformatet för att nå ut till konsumenter på ett 
mer accepterat sätt. Samtidigt börjar fler företag som använder sig av online-annonser att 
införa betalväggar på sina hemsidor där konsumenter på internet tvingas stänga av sin 
annonsblockerare, bli nekade innehållet eller betala för att få tillgång till det. 
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Abstract 

Intrusive and annoying ads have become increasingly common on the internet, which has led 
to that consumers have a more negative attitude to online ads. Thus, using softwares for 
blocking ads have lately become more common. This has led to reductions in advertising 
revenues for companies that use web-based marketing which have forced them to customize 
their ads to the consumers in order to keep the business profitable.     

The aim of this paper is to examine what type of online ads that is used to reach out to internet 
users in a less intrusive way and to see their opinion about adblockers. From a consumer 
perspective the study examines the view of the consumer on this development and if they 
fulfil their purpose. 

The thesis has a triangular approach with semi-structured interviews that is strengthened and 
compared with a quantitative questionnaire. The conclusion of the research have showed that 
native advertising is the most effective ad format to reach out to consumers in a more 
acceptable manner. At the same time more companies that are using online ads choose to 
introduce paywalls on their webpages where consumers on the internet are forced to 
deactivate their adblockers, to be denied the content or to pay to gain access to it. 
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1.	Introduktion		

_____________________________________________________________________________________________________ 
I det inledande kapitlet presenteras och diskuteras bakgrunden till de problem som uppstått 
med den ökade mängden av påträngande online-annonser. Detta leder vidare till 
undersökningens frågeställning och syfte för denna studie. 

___________________________________________________________________________ 

1.1	Problembakgrund		

Utvecklingen av world wide web i början av 1990-talet har medfört att internet blivit ett 
massmedium som möjliggjort intag av information, e-handel och kommunikation (Krammer 
2008). Online-annonsering har därför blivit en stor affärsmodell och möjliggör ett stort utbud 
av gratistjänster (Singh & Potdar 2009). Den första betalda reklamkampanjen på internet var 
en banner-annons för AT & T år 1994, som var placerad i HotWired, en kommersiell digital 
tidning (Krammer 2008). Utvecklingen från traditionellt tryckta annonser har sedan gått mot 
ett digitaliserat format, vilket gör att företag som använder sig av webbaserad marknadsföring 
står för allt större utmaningar att anpassa sig till nya förutsättningar (Rosengren & Sjödin 
2011).  

På grund av tekniska möjligheter och det enkla sättet att marknadsföra sig på internet har 
online-annonser utvecklats från statiska banner-annonser till mer avancerade, animerade och 
övergripande annonser (Krammer 2008). Detta utgör inte bara mer bandbredd utan hindrar 
även användare från att läsa det egentliga innehållet (Ibid). På grund av detta uppfattas online-
annonser ofta som påträngande av konsumenter då det bland annat stör surfupplevelsen och 
försämrar hastigheten vid sidhämtningar (Singh & Potdar 2009). Konsumenter har en annan 
syn på annonser än tidigare och Rosengren & Sjödin (2011) menar att människors 
engagemang för reklam ofta är lågt.  

Reklamutformning, medieval samt produkt- och individfaktorer är faktorer som ökar 
sannolikheten för att irritation ska uppstå hos konsumenter (De Pelsmacker & Van den Bergh 
1998). Rosengren & Sjödin (2011) styrker detta då de menar att annonser upplevs mer eller 
mindre negativa i vissa medier än i andra. Även typen av budskap har visat sig ha betydelse i 
utformningen av reklam för att minska irritationen och det har visat sig att reklam som endast 
är inriktad på information skapar mer irritation än reklam som anspelar på människors känslor 
(Rosengren & Sjödin 2011).  

När människor upplever annonser som påträngande kan det övergå till mer konkreta 
beteenden för att undgå detta genom att blockera dem (Rosengren & Sjödin 2011). Ett sätt att 
blockera påträngande annonser är genom att skaffa en annonsblockerare. Den mest välkända 
mjukvaran för att blockera annonser som används idag är Adblock Plus (Castelluccia et al. 
2016). Adblock Plus är ett tillägg till olika webbläsare med huvudsakligt syfte att blockera 
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annonser från att visas på hemsidan konsumenten besöker (Walbesser 2011). Intresset för att 
blockera online-annonser har ökat de senaste åren enligt Murdoch et al. (2016). Problemet 
med det ökande användandet av annonsblockerare är att det leder till stora minskningar i 
intäkter för de företag som använder sig av webbaserad marknadsföring (PageFair & Adobe 
2015). Detta är ett stort problem för reklambranschen då de förlorade reklamintäkterna globalt 
under 2015 uppskattades vara närmare 200 miljarder SEK och förutspås att under 2016 vara 
uppemot 378 miljarder SEK (PageFair & Adobe 2015).  

I gensvar på det ökande användandet av annonsblockerare har företag som påverkas av detta 
börjat utveckla anti-annonsblockerare (Murdoch et al. 2016). Murdoch menar att dessa 
företag har börjat detektera de som använder annonsblockerare för att antingen blockera eller 
på annat sätt försöka få dem att stänga av sin annonsblockerare. Framväxten av 
annonsblockerare har således medfört att de som förmedlar annonser på internet står inför nya 
utmaningar, där en konflikt mellan företag som använder sig av webbaserad marknadsföring 
och annonsblockeringsföretag har uppstått, med konsumenten i mitten (Ibid). 

För att kunna nå ut med marknadsföring till konsumenter online krävs det annonser som är 
mer godtagbara från konsumentens sida (IAB Sverige 2016). De senaste åren har en stor 
teknisk och kommersiell utveckling skett i mediebranschen vilket har inneburit att det 
utvecklats effektivare annonsformat och mätinstrument (Ibid). Detta har således gjort att det 
blivit mindre fokus på konsumenten, där till exempel störande annonser och långa 
laddningstider irriterar, vilket leder till reklamtrötthet. 

1.2	Problemdiskussion	

Online-annonsering möjliggör ett stort utbud av gratistjänster för konsumenten (Singh & 
Potdar 2009) och nästan allt innehåll på internet finansieras av reklam i form av annonser 
(Murdoch et al. 2016). Vissa hemsidor finansieras helt eller mestadels av annonser i olika 
format (Murdoch et al. 2016). En av anledningarna till att konsumenter i allt större 
utsträckning går över till att använda sig av annonsblockerare är den ökande mängden reklam 
samt att den blir mer påträngande i form av pop-up-annonser och banner-annonser som stör 
upplevelsen för konsumenten (Krammer 2008). Konsumenter upplever att annonser kan vara 
irriterande, att laddningstiden ökar eller att användaren är rädd för att få virus (Singh & Potdar 
2009). 

När användare blockerar annonser och får tillgång till innehåll gratis utan att se annonser på 
hemsidan innebär detta att annonsintäkterna minskar för de företag som driver hemsidan. 
Problemet med att användare blockerar annonser har blivit så pass stort, att IAB Sverige har 
tagit fram rekommendationer om hur de skall hantera det ökande användandet av 
annonsblockerare. Det handlar bland annat om att hitta alternativ för konsumenten som kan 
göra att acceptansen för annonser ökar (IAB Sverige 2016). IAB är en global 
intresseorganisation som jobbar med frågor inom digital marknadskommunikation och har 
funnits i Sverige sedan år 2008, med totalt 175 medlemsföretag, främst inom digital 
marknadsföring, media och reklam (IAB Sverige u.å.). Utifrån mediebolagens perspektiv har 
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dessa rekommendationer syftet att kraftigt minska användandet av annonsblockerare för att 
värna mediebranschen genom ett mer annonsvänligt Sverige (IAB Sverige 2016). 

I många avseenden baseras reklamtrötthet på oansvarig eller irrelevant reklam i utformningen 
av annonser (Rosengren & Sjödin 2011). Det är tydligt att allt fler konsumenter anser att 
reklamen är ett problem och väljer att aktivt blockera den genom att installera en mjukvara för 
detta ändamål (Castelluccia et al. 2016; Walbesser 2011). I gensvar till det ökande 
användandet av annonsblockerare har företag inom mediebranschen som använder sig av 
webbaserad marknadsföring hamnat i konflikt mot de företag som tillhandahåller mjukvara 
för annonsblockering (IAB Sverige 2016). Denna konflikt har gått så långt att mediebranschen 
anpassar sätten att annonsera på för att motverka detta beteende (Ibid).  

1.3	Frågeställning	

Hur utformas online-annonser för att nå ut till internetanvändare på ett mindre påträngande 
sätt? 

1.4	Syfte		

Studien ämnar undersöka vilken typ av online-annonser som används av företag som arbetar 
med webbaserad marknadsföring, för att nå ut till användare på internet på ett mindre 
påträngande sätt. Studien syftar även till att undersöka om internetanvändares inställning till 
annonsblockerare påverkar detta. 

1.5	Avgränsningar		

Studien har avgränsats till att endast undersöka hur online-annonser utformas på datorer då 
annonsmiljön skiljer sig åt mellan olika digitala enheter. Eftersom juridiken gällande online-
annonsering skiljer sig åt i olika länder har studien även avgränsats till endast Sverige.  
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2.	Teori	

__________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras den teori som utifrån problembakgrunden och 
problemdiskussionen visats vara relevant för att genomföra denna studie. 
__________________________________________________________________________________ 

2.1	Teoretisk	utgångspunkt	

Problembakgrunden beskriver att annonser upplevs som alltmer påträngande av konsumenter 
vilket kan leda till reklamtrötthet, vilket i sin tur leder till att användare av internet skaffar 
annonsblockering i allt större utsträckning. Vissa typer av online-annonser är mer påträngande 
än andra vilket lägger för handen att det behövs en mer ingående beskrivning av de kategorier 
och typer av online-annonser som används av företag som använder sig av webbaserad 
marknadsföring. 

Teoriavsnittet inleds därför med en redogörelse för tre övergripande kategorier av online-
annonser och på vilket sätt företag som använder sig av webbaserad marknadsföring nyttjar 
dessa olika kategorier för att nå ut till konsumenter. Detta innebär att teorier som beskriver de 
typer av online-annonser som irriterar och blockeras mest är av relevans för att genomföra 
denna studie. Kapitlet fortsätter med att beskriva vilka typer av annonser som vanligtvis 
används och som användare lätt kan blockera, vilket är indelat i underrubrikerna banner-
annonser, video-annonser och pop-up-annonser.  

För att online-annonser ska vara mer relevanta för konsumenter anpassas dessa efter 
konsumentens beteenden på internet, vilket innebär att konsumenter måste ge ut information. 
Att ge ut information och hur annonsörer nyttjar den är en annan anledning till att annonser 
blockeras och är därför av relevans att beskriva anpassade annonser i detta avsnitt. Det ökade 
användandet av annonsblockerare har gjort att företag som använder sig av webbaserad 
marknadsföring är tvungna att utveckla mer kreativa sätt att annonsera på. Det blir därför av 
relevans att även beskriva innehållsbaserad online-annonsering.  

2.2	Online-annonser		

Det finns tre olika kategorier av online-annonser där displayannonser är den annonskategori 
som utgör majoriteten av dessa (Goldfarb 2014). Banner-annonser och enklare textannonser 
är exempel på annonser som ingår i denna kategori och är placerade på hemsidan på olika sätt 
(Singh & Potdar 2009). Krammer (2008) menar att banner-annonser och pop-up-annonser är 
de som stör mest. Annonsblockerare slår hårdare mot vissa annonsformat än andra och 
displayannonser är det format konsumenten kan välja att ta bort med annonsblockerare 
(Goldfarb 2014).   
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Kategoriserade annonser är en annan kategori av online-annonser vilken inte påverkas av 
annonsblockering och avser enligt Goldfarb (2014) webbsidor eller tidningar som är 
uppbyggda av annonser. Evans (2009) jämför de kategoriserade annonserna med traditionella 
platsannonser i tidningar där konsumenter och företag betalar för att lägga ut annonser som då 
blir en del av det redaktionella innehållet. Den största hemsidan av kategoriserade annonser är 
enligt Seamans & Zhu (2010) Craigslist, som anses vara en anledning till att traditionella 
platsannonser i tidningar minskat. Sveriges motsvarighet till Craigslist är Blocket. 

Sökmotorannonser är den tredje kategorin av online-annonser och definieras av De Cornière 
(2016) som annonser som visas när konsumenten använder sig av sökmotorer som exempelvis 
Google, vilka delas in i sponsrade samt organiska länkar. De sponsrade länkarna kostar 
pengar medan de organiska länkarna är gratis (Ibid). Sökmotorannonsering är inte lika 
irriterande för användaren eftersom det till skillnad från annan annonsering visas tillsammans 
med det innehåll användaren sökt efter (De Cornière 2016). När användaren söker på ett 
specifikt sökord visas annonsörens annons i anslutning till sökordet. Sökmotorer arbetar med 
auktionsmodeller där de mer populära sökorden har ett högre pris. 

Online-annonser visas ofta inbäddade i olika format på webbsidor (Singh & Potdar 2009). 
Några av de vanligaste displayannonserna är banner-annonser, pop-up och videoannonser 
(ibid). Alla dessa är av den typ av annonser som anses mest irriterande av användare samt är 
den typ av annonser som påverkas mest av annonsblockering.    

2.2.1	Banner-annonser		

En bannerannons består av en kombination av grafik och textinnehåll som innehåller en intern 
länk till annonsörens hemsida (Chatterjee, 2005). Till en början var banner-annonser inte 
interaktiva, senare kom flash-banners som även kan innehålla ljud och animeringar (Krammer 
2008). Vissa banner-annonser kan även förstoras när användaren svävar över dem med musen 
(ibid). Enligt Li et al. (2016) kan banner-annonsens format och animation påverka den totala 
effektiviteten av banner-annonsen. Investeringar för banner-annonser är stora och fortsätter att 
öka enligt Li et al. (2016). För att mäta effektiviteten av banner-annonser bedöms 
uppmärksamhet, kommunikation och attityder till bannerformatet samt mätning av 
klickfrekvenser (Li et al. 2016). Banner-annonser förekommer i horisontellt och vertikalt 
format, vanligast är de horisontella som är placerade som rektangulära annonser högst upp på 
hemsidan. De vertikala banner-annonserna kallas “skyscrapers” och är placerade vertikalt 
längs med hemsidan (Li et al. 2016). Eftersom horisontella banner-annonser under längre tid 
har används i större utsträckning menar forskare att användare förväntar sig att annonser ska 
vara placerade högst upp på hemsidan. De har därför i större utsträckning lärt sig att ignorera 
dessa till skillnad från skyscrapers som är placerade längre ner på sidan (Bernard 2001; 
Kuisma et al. 2010). Tidigare forskning av Kuisma et al. (2010) beskriver även att 
skyscrapers lockar till sig mer visuell uppmärksamhet än de horisontella banner-annonserna 
eftersom de är placerade närmare det informationsrika området. Tidigare forskning av Borse 
& Lang (2000), Yoo et al. (2004) och Yoo & Kim (2005) menar att animerade banner-
annonser ger större effekt på uppmärksamhet hos användaren än statiska banner-annonser. 
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Detta stöds av Li et al. (2016) som även beskriver att animationens hastighet och tidsintervall 
påverkar användarens uppmärksamhet.  

2.2.2	Videoannonser	

Videoannonser definieras av Mei et al. (2007)  som ett klipp som kan bli implementerat inom 
eller i association till videoinnehållet. Lee & Lee (2012) menar att video är det innehåll som 
har störst tillväxt på internet. Antalet videos på internet ökar markant på grund av enkelheten 
att skapa dem och det breda utbudet av sociala nätverk att sprida dem på (Mei et al. 2010). 
Exempel på detta är Youtube som har över en miljard användare (Youtube u.å). Företag som 
vill stärka sina varumärken kan utnyttja dessa nätverk genom att skapa egna kanaler för 
konsumenter som är intresserade av att följa företaget och nå ut med sina reklamfilmer till en 
publik som är där för att se dem (Asur et al. 2012).  

Det finns enligt Mei et al. (2010) tre format för videoannonsering: pre, mid och post-rolls som 
är reklamfilmer som visas innan, under eller efter videoklippet. Under 2010 lanserades en 
variation av detta vid namnet TrueView, där användaren kan välja att hoppa över 
reklamfilmen efter fem sekunders tittande och därefter gå till den önskade videon (Pashkevich 
et al. 2012). De som använder sig av TrueView blir endast krediterade om användaren tittar 
på 30 sekunder av annonsen (Ibid). Detta har visats sig vara ett flitigt använt format av företag 
som använder videoanonnser då 70 procent av alla videoannonser på YouTube år 2012 gav 
möjligheten att hoppa över annonsen (Pashkevich et al. 2012). Att ge konsumenten 
alternativen att hoppa över annonser eller frivilligt titta på den ökar konsumentens aktiva roll, 
vilket kan öka annonseringens effektivitet (Fareena et al. 2009). 

2.2.3	Pop-up-	annonser	

Pop-up-annonser visas i ett nytt fönster över den existerande hemsidan (Goldfarb & Tucker 
2011). Pop-up-annonser beskrivs av Edwards et al. (2002) som ett av de annonsformat som 
användare uppfattar som mest påträngande. De beskriver att det först uppfattas som 
påträngande vilket sedan leder till irritation för att sedan i många fall resultera i undvikande 
av reklam. Detta stöds av Mccoy et al. (2007) som även beskriver att pop-up-annonser 
uppfattas mer påträngande än annonser som visas i samma fönster. Edwards et al. (2002) 
menar att användare endast bör utsättas för pop-up-annonser i avbrott till innehåll för att 
minska irritationen för denna typ av annonser. För att begränsa uppfattningen av påträngande 
annonser menar Edwards et al. (2002) att företag som använder sig av pop-up-annonser ska 
inrikta annonsen då användarens kognitiva insats är låg, öka relevansen i annonsen samt 
skapa värde för användaren. 

2.3	Anpassade	online-annonser	

Anpassade annonser har blivit en vanlig metod att annonsera på internet (Smit et al. 2014). 
För att använda sig av anpassade online-annonser krävs det enligt Vratonjic et al. (2013) att 
användaren lämnar ut information. En av anledningarna till att användare installerar 
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annonsblockerare är just på grund av att detta (Singh & Potdar 2009), vilket blir ett problem 
för företag som vill nå ut med sina anpassade annonser.  

OBA (Online Behavioural Advertising) är en metod för insamling av individens beteenden 
online med syftet att kunna anpassa annonser efter konsumentens intressen på internet (Ham 
& Nelson 2016). För att använda sig av anpassad reklam som OBA behöver företag som 
använder sig av webbaserad marknadsföring samla in data och ett vanligt sätt att göra detta är 
genom cookies (McDonald & Cranor 2010). Cookies är små textfiler som sparas på 
användarens enhet för att underlätta funktionen hos en webbplats eller för att samla in 
profilinformation för riktad reklam (IAB Sverige u.å).  

Anpassade annonser kan delas upp i tre olika kategorier (Castelluccia et al. 2016). Dessa är: 

• Kontextuella annonser 
• Platsbaserade annonser 
• Intressebaserade annonser 

 
Kontextuell annonsering, visas på webbplatser där annonsen är relaterad till innehållet 
(Castelluccia et al. 2016). 

Platsbaserade annonser genereras på var användaren befinner sig vilket sker genom inbyggda 
WiFi-accesspunkter och IP-adresser i enheten (Castelluccia et al. 2016). Företag som 
använder sig av platsbaserade annonser får möjlighet att starta kampanjer som riktar sig till 
användare inom ett visst geografiskt område (Ibid). 

Intressebaserade annonser baseras på vad användaren har visat intresse för på internet. 
Användaren lämnar ifrån sig digitala spår i form av så kallade “clickstreams” från olika 
besökta hemsidor. Clickstreams övervakas och spåras av annonsplattformar och 
spårningsföretag som sedan delas med de företag som distribuerar annonserna. Informationen 
används för att skapa en intresseprofil av konsumenten och för att sedan skräddarsy annonser 
anpassade för den specifika målgruppen (Castelluccia et al. 2016). 

2.4	Innehållsbaserad	online-annonsering	

Internetmiljön har påverkat formatet på online-annonser vilket medfört att ett av de mest 
växande formaten är innehållsbaserad annonsering, som innebär att företag som använder sig 
av webbaserad marknadsföring strävar efter att utveckla skräddarsydda texter som är mer 
relevanta för kunder baserat på innehållet på hemsidan (Chun et al. 2014). Innehållsbaserad 
annonsering, även kallat content marketing, kan användas på flera sätt men förekommer mest 
på kanaler som sociala medier, bloggar eller hemsidor (Pulizzi 2012). Content marketing är 
till skillnad från traditionell annonsering mer berättande (Solomon 2013). Skaparen av 
begreppet content marketing och content marketing institute, Joe Pulizzi, definierar begreppet 
som: 

“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing 
valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly 
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defined audience— with the objective of driving profitable customer 
action.” (Joe Pulizzi, 2012) 

Det handlar om att informera och övertyga publiken med gediget innehåll för att öka 
medvetenheten eller ändra konsumenters uppfattning om varumärket (Sullivan 2013). Content 
marketing fungerar även som en taktik att bygga och behålla kunder genom att publicera 
innehåll som tillför ett värde för målgruppen, vilket förstärker köpprocessen (Odden 2013). 
En typ av innehållsbaserade annonser är native advertising, som är ett relativt nytt 
annonsformat (Lee et al. 2016). Denna typ av annonsering har fått stor uppmärksamhet och 
används alltmer inom reklam- och marknadsföringsindustrin (ibid). Native advertising 
innebär att de som vill annonsera betalar publicister för att distribuera anpassat innehåll på så 
sätt att det liknar innehållet på webbplatsen (Bakshi 2015). Tutaj & van Reijmersdal (2012) 
argumenterar för att annonser inom native advertising upplevs som mindre irriterande på 
grund av att de placeras i en kontext där de passar in med innehållet. Campbell & Marks 
(2015) menar att native advertising är unik i och med att det visas i flödet på hemsidan och är 
en mer accepterad marknadskommunikation av konsumenterna. Men samtidigt som native 
advertising används mycket inom reklambranschen så lockar den även till sig kritik då många 
ser det som en maskering för att lura konsumenterna, genom att göra källan av meddelandet 
tvetydigt eller hemligt (Campbell & Marks 2015).  

2.5	Teoretisk	syntes	

Utifrån studiens problembakgrund och problemdiskussion där irritation för online-annonser 
har lett till att användare på internet börjat blockera reklam har ovanstående teorier blivit av 
relevans att beskriva. För att ge studien en teoretisk tyngd samt att ge en större förståelse av 
ämnet och underlätta att besvara studiens frågeställning och syfte är ovanstående teoretisk 
diskurs av relevans. Detta utgör grunden för två specifika teman som de två intervjuguiderna 
samt enkätundersökningen i denna studie utgår från:  
 
Tema 1: Online-annonser och annonsblockering 
Tema 2: Anpassade och innehållsbaserade annonser   
 
Goldfarb (2014) beskriver att displayannonser utgör majoriteten av online-annonser där 
banner, pop-up samt videoannonser ingår. Krammer (2008) menar att banner-annonser, 
videoannonser och pop-up-annonser är det format av annonser som anses minst effektiva och 
mest påträngande. Detta gör det relevant att undersöka hur användningen av reklamblockerare 
kan minskas och göra ovanstående annonsformat effektivare. Detta har lagt grunden till de 
frågor som ämnar att undersöka tema (1) i denna studie.  
	
Enligt Smit et al. (2014) har anpassade annonser med innehåll mer relaterat till hemsidan och 
besökaren blivit ett mer använt format. Castelluccia et al. (2016) beskriver tre olika sätt att 
anpassa annonser till användare på internet. Vidare beskriver de att användare lämnar ifrån sig 
spår på olika hemsidor som används för att utforma annonser efter användarens beteende på 
internet. Innehållsbaserad annonsering, även kallat content marketing kan enligt Pulizzi 
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(2012) användas på flera sätt, men förekommer främst på sociala medier, bloggar och 
hemsidor. Då innehållsbaserad annonsering på internet kräver information om användaren för 
att anpassa annonser har detta lagt grunden till de frågor som ämnar att undersöka tema (2) i 
denna studie.  

2.6	Teoretisk	referensram	

 
 

 

 

 

Figur 1. Visuell modell för teoretisk referensram (Clas Wallin och Sara Wisseng, 2017). 
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3.	Metod	

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel presenterar den metod som använts för denna studie samt hur studien praktiskt 
genomfördes. 
___________________________________________________________________________ 

3.1	Kvalitativ	och	kvantitativ	metod	

Inledningsvis har denna studie antagit en kvalitativ metod genom fyra djupgående intervjuer 
med respondenter som besitter lång erfarenhet av webbaserad marknadsföring. Bryman & 
Bell (2011)  beskriver att ett kvalitativt synsätt lägger fokus på hur individer uppfattar och 
tolkar sin verklighet, snarare än siffror och statistiska metoder som en kvantitativ metod 
innebär. Studien har även inslag av en kvantitativ metod då en enkätundersökning 
genomförts. Enkäten undersöker vilken inställning konsumenterna har till annonsblockering 
samt om strategierna som företag inom webbaserad marknadsföring använder sig av fyller sin 
funktion. För att stärka denna statistik har även intervjuer med ett antal konsumenter 
genomförts. Då studien kontrollerar resultaten av en metod med en annan metod antar studien 
i detta fall en forskningsmetod i form av triangulering. Bryman & Bell (2011) beskriver 
triangulering som forskning där forskaren försöker undvika begränsningar i en metod genom 
att kontrollera resultaten med en annan metod.  

3.2	Deduktiv	ansats	

Studien har en deduktiv ansats då befintlig teori och tidigare forskning inom området har lagt 
grunden till empirin. Detta metodmässiga avvägande har gjorts då Bryman & Bell (2011), 
Patel & Davidson (2011) och Holme & Solvang (1996) beskriver att ett deduktivt 
förhållningssätt utgår från teori för att formulera hypoteser som testas mot verkligheten via 
observationer. Utifrån teorin har en intervjuguide utformats och använts till de intervjuer som 
genomförts för att undersöka vilken typ av online-annonser som används av företag som 
använder sig av webbaserad marknadsföring och hur de påverkas samt ser på 
annonsblockering. Patel & Davidson (2011) beskriver att den redan befintliga teorin påverkar 
vilken information som ska samlas in, tolkas och relateras till den kommande empirin. 
Samtidigt menar Holme & Solvang (1996) att en teori aldrig blir fullständig och att det genom 
empiri går att stärka eller försvaga den.  

3.3	Datainsamling	och	genomförande	

I studiens kvalitativa forskningsprocess har semistrukturerade, djupgående intervjuer valts att 
användas för att få en hög flexibilitet under intervjun, vilket ger möjlighet att ställa följdfrågor 
i de ämnen som respondenterna besitter mer kunskap inom. Teorikapitlet har tillsammans 
med problembakgrunden och problemdiskussionen lagt grunden till studiens frågeformulär. 



	 11	

Problembakgrunden pekar på att flera faktorer som till exempel annonsutformning och 
medieval ökar sannolikheten för att irritation kan uppstå hos konsumenter på internet. Detta 
har tillsammans med teorin lagt grunden till att utforma frågor om hur företag som använder 
sig av webbaserad marknadsföring anpassar och utformar sina online-annonser för att nå ut 
till konsumenter på ett mindre påträngande sätt. Frågorna i formuläret är uppdelade i två 
teman för att lättare kunna undersöka ämnet på djupet med öppna frågor. Öppna frågor 
lämnar utrymme för oförutsedda svar eller reaktioner som forskaren kanske inte kunnat 
föreställa sig (Bryman & Bell (2011). De öppna frågorna har även valts för att inte leda in 
respondenternas tankar i en viss riktning. Enligt Bryman & Bell (2011) kan man få reda på 
vilken kunskapsnivå respondenten har inom ämnet samt hur viktiga vissa frågor är för 
respondenten genom att inte leda in respondenternas tankar i en viss riktning. 
 
Vid insamling av material har primärdata samlats in. Primärdata är information som kommer 
direkt från ursprungskällan och därmed har tagits fram i syfte att undersöka det som studien 
ämnar att undersöka (Holme & Solvang 1996). Primärdata avser i denna studie den 
förstahandsinformation som samlats in i form av intervjuer med fyra respondenter som 
besitter lång erfarenhet av webbaserad marknadsföring. En enkätundersökning med 146 
tillfrågade respondenter, varav 146 svar, samt två kompletterande intervjuer har även gjorts 
från att samla in primärdata från ett konsumentperspektiv.  
 
Fältarbetet för de kvalitativa delarna i denna studie grundas i ljudinspelningar och 
anteckningar under intervjuerna. När endast anteckningar används under en intervju kan detta 
lätt bli missvisande enligt Bryman & Bell (2011). Därför har ljudinspelning varit viktigt för 
att få en mer verklighetstrogen och omfattande bild av vad som sagts. Under intervjuerna 
fördes även anteckningar för att säkerställa information ifall tekniska problem skulle uppstå 
under ljudinspelningen. Bryman & Bell (2011) beskriver att nackdelen med att spela in en 
intervju är att risken finns att respondenten kan känna sig obekväm. De menar att svar av 
känsligare karaktär då kan bli något återhållsamma vilket kan leda till missvisande eller 
bortfall av information. Transkriberingar som gjorts direkt efter intervjutillfällena har bidragit 
till en detaljrik empiri. Bryman & Bell (2011) beskriver dock att transkribering av 
intervjuinspelningar kan vara tidskrävande.  
 
Studien har från ett konsumentperspektiv i form av en enkätundersökning undersökt hur 
online-annonser upplevs och vilken inställning internetanvändare har till annonsblockerare. 
Enkätfrågorna utformades utifrån de två teman som teoridelen lagt till grund för studiens 
undersökning. Enkäten utfördes elektroniskt via Google Forms då det ansågs vara mer 
effektivt. En elektroniskt utförd enkät är enligt Bryman & Bell (2011) mer tidseffektiv, både 
när det kommer till att samla in och att sammanställa resultatet, jämfört med en tryckt enkät. 
Innan enkätundersökningen startades skickades en pilotenkät ut till två personer för att minska 
risken för missuppfattningar och få synpunkter på frågorna. Enligt Bryman & Bell (2011) är 
det alltid bra att genomföra en pilotundersökning för att få en bild av hur tekniker och 
metoder fungerar. De menar även att en pilotenkät är speciellt viktig då det inte finns någon 
intervjuare närvarande vid eventuella oklarheter angående enkätfrågorna.  
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3.4	Etiska	principer	

Under intervjuernas genomförande har det varit av stor betydelse att hantera den etiska 
aspekten. Bryman & Bell (2011) förklarar fem etiska principer att ta i beaktning under en 
intervju. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Forskarna har i denna studie kontaktat samtliga respondenter enligt informationskravet via 
mail eller LinkedIn där information om studiens syfte även beskrivits. Till de respondenter 
som kunnat medverka har intervjuguiden erbjudits att skickas ut i syfte att mer specifikt 
informera och ge tillgång till de berörda frågorna. Samtliga respondenter blev under 
intervjutillfället informerade enligt samtyckeskravet att när som helst ha möjligheten att 
avbryta intervjun. Respondenterna blev även informerade enligt nyttjandekravet om att de 
uppgifter som tas endast kommer att användas för studiens forskningsändamål. 
Personuppgifter som behandlats under studiens undersökning har endast forskarna haft 
tillgång till enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet så att inga obehöriga kunnat tagit 
del av dem. Falska förespeglingar av vilseledande eller falsk information har inte förekommit 
och respondenterna har i början av intervjun blivit informerade och skrivit på en 
medgivandeblankett angående ljudinspelning av intervjun.    

3.4	Urval 
För den kvalitativa forskningen i denna studie har ett icke sannolikhetsurval använts i form av 
ett målstyrt urval. Detta på grund av att studien utgår från medie- och reklambranschen för att 
sedan välja respondenter att intervjua utifrån det. Bryman & Bell (2011) beskriver att ett 
målstyrt urval utifrån kvalitativ forskning väljer ut individer i de fall där forskningen ska 
genomföras. För att undersökningen ska få ett bredare perspektiv inom ämnet har 
respondenter med olika roller inom digital marknadsföring intervjuats. I undersökningen har 
både informant- och respondentintervjuer genomförts för att få ett bredare perspektiv och 
kunskap om undersökningsämnet. Informantintervjuer används när en person är kunnig inom 
ämnet men står utanför den företeelse som studeras (Holme & Solvang 1996). Detta skiljer 
sig från en respondentintervju där personen som blir intervjuad är aktiv eller delaktig i det 
fenomen som studeras (ibid.). 

Den kvantitativa forskningen i denna studie i form av en enkätundersökning utgick från ett 
bekvämlighetsurval då enkäten lades ut på Facebook under fyra dagar. Bekvämlighetsurval 
definieras av Bryman & Bell (2011) som respondenter som för tillfället finns tillgängliga för 
forskaren. Enkätundersökningen hade som mål att besvaras av 150 respondenter, men enkäten 
valdes att stängas vid 146 svar då den demografiska uppdelningen var hälften män och hälften 
kvinnor.  

3.5	Reliabilitet	

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och kan delas upp i extern och intern reliabilitet 
(Bryman & Bell 2011). Extern reliabilitet används oftast vid kvantitativa undersökningar då 
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det är ett mått på huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om undersökningen 
skulle genomföras igen (Holme & Solvang 1996). I denna studie har reliabiliteten på 
enkätundersökningen bedömts som relativt låg. Detta på grund av att den skickades ut genom 
sociala medier med forskarna som utgångspunkt samt att endast ett litet antal respondenter 
svarade, varav alla var anonyma. Procentandelen i resultatet kan därför bli något opålitlig och 
i det fall enkätundersökningen skulle göras om på nytt är det inte säkert att det skulle vara 
samma respondenter som svarar på enkäten, vilket inte helt säkert skulle ge samma svar.  

Den interna reliabiliteten för både den kvalitativa och kvantitativa forskningen i denna studie 
är däremot hög då forskarna direkt efter varje genomförande tolkat, analyserat, diskuterat och 
varit eniga om resultaten. Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) beskriver 
pålitlighet som motsvarighet till reliabilitet när det gäller kvalitativ forskning. Pålitligheten är 
låg i studien då kvalitativa undersökning är svåra att repetera. 

3.6	Validitet	

Validitet handlar generellt enligt Bryman & Bell (2011) om studien har undersökt det som 
den var tänkt att undersöka. De delar in i validitet i intern, extern och ekologisk validitet. Den 
interna validiteten handlar om tillförlitlighet och är i denna studie hög eftersom den behandlar 
orsakssamband och korrelationen mellan teorin och empirin. Den externa validiteten studerar 
om undersökningens överförbarhet kan generaliseras utöver det specifika 
undersökningsområdet (Bryman & Bell 2011). Den externa validiteten i denna studie är låg 
eftersom majoriteten av de respondenter som besvarade enkäten var mellan 20-30 år gamla 
och anonyma. Dock skickades enkäten ut elektroniskt via Facebook vilket gjorde att den fick 
en större variation på målgrupp än om den delats ut på ett visst område.  

Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) beskriver tillförlitlighet som 
motsvarighet till intern validitet vid kvalitativ forskning. Tillförlitligheten i de genomförda 
intervjuerna i denna studie är hög då triangulering i form av en kompletterande och 
jämförande enkät utifrån ett konsumentperspektiv också har genomförts. De intervjuer som 
genomförts med respondenter från olika företag som använder sig av webbaserad 
marknadsföring kan anses ge en korrekt bild av hur stora, svenska företag ser på utvecklingen 
av online-annonser och blockeringen av dessa. Dock är det svårt att säga om det går att 
relatera till hur mindre annonsfinansierade hemsidor ser på saken vilket sänker 
tillförlitligheten i studien. Den externa validiteten kan jämföras med överförbarhet vid 
kvalitativ forskning enligt Bryman & Bell (2011). Det är i kvalitativ forskning generellt svårt 
med överföring av data (Bryman & Bell 2011). Överförbarheten i denna studie anses därför 
relativt låg. Dock har de intervjuer som genomförts haft uttömmande redogörelser av detaljer 
inom ämnet vilket kan vara till hjälp och inspirera vid vidare forskning. 

Ekologisk validitet handlar om hur resultatet är tillämpligt i människors vardag och i deras 
naturliga sociala miljöer (Bryman & Bell 2011). Eftersom enkätundersökningen har skickats 
ut anonymt är den ekologiska validiteten låg då det inte är säkert att respondenten är kunnig 
inom ämnet samt kanske befinner sig i en miljö som kan påverka svaren negativt. Intervjuerna 
som genomförts med respondenter från de olika företagen som använder sig av webbaserad 
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marknadsföring har även de hög ekologisk validitet då de genomförts i deras vardagliga 
arbetsmiljö.  

3.6	Generaliserbarhet	

Studien antar en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning för att stärka 
generaliserbarheten i resultaten. I studien genomfördes inledningsvis fyra intervjuer ur ett 
producentperspektiv för att se vilken typ av online-annonser och webbaserad marknadsföring 
som används av företag inom reklambranschen. För att sedan ta reda på om dessa typer av 
annonser fyller sin funktion har en enkätundersökning genomförts ur ett 
konsumentperspektiv. Då det förekommer en del kritik mot den kvantitativa 
forskningsmetoden har även intervjuer med två teknikintresserade konsumentrespondenter 
genomförts för att öka enkätens validitet. Detta gör att studiens generaliserbarhet höjs. 
Bryman & Bell (2011) beskriver generaliserbarhet som hur resultatet kan tillämpas generellt 
på andra fall. Sammanfattningsvis anses generaliserbarheten i denna undersökning låg för det 
är svårt att generalisera i andra fall.  
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4.	Empiri	

___________________________________________________________________________ 

I empirikapitlet presenteras det empiriska underlag som samlats in genom kvalitativa 
intervjuer inom det område studien ämnar undersöka samt resultatet av den 
enkätundersökning som genomförts. 
___________________________________________________________________________ 

4.1	Producentintervjuer		

4.1.1	Presentation	av	respondenter		

Intervju med Peter Machké, 2016-10-30. Kl. 09.00. Klara Östra kyrkogata 2B, Stockholm. 

Peter Mackhé arbetar som digital marknadsstrateg på Sveriges Annonsörer och har ansvar 
för KIA index som startades år 2004. Han har även jobbat mycket med 
marknadsundersökningar och datahantering. Machké är en av grundarna till Dagens Analys 
samt där han även är aktiv skribent.  

Intervju med Jonas Linnér, 2016-12-02. Kl. 09.00. Drottninggatan 25, Stockholm. 

Jonas Linnér arbetar som digital affärsutvecklare på Mediekompaniet och är ansvarig för 
svensk morgonpress säljbolag på riksmarknaden. Mediekompaniet är inte kanaloberoende 
utan säljer marknadskommunikation, både papper och digitalt. 

Intervju med Charlotte Thur, 2016-11-30. Kl. 11.00. Vasagatan 11, Stockholm. 

Charlotte Thur arbetar som VD på IAB Sverige (International Advertising Bureau). IAB är en 
global intresseorganisation som jobbar med frågor inom digital marknadskommunikation och 
har funnits i Sverige sedan år 2008, med totalt 175 medlemsföretag, främst inom digital 
marknadsföring, media och reklam. 

Intervju med John Severinson, 2016-12-06.  Kl. 11.00. Pyramidvägen 7, Stockholm. 

John Severinson är ansvarig för den digitala förlagsenheten på Egmont publishing och sitter i 
ledningen på Egmont. Han har jobbat på Egmont i cirka tio år som bland annat chefredaktör 
och har varit ansvarig för digitaliseringen på hela förlaget.  

4.1.2	Online-annonser	och	annonsblockering	

Efter att respondenterna inledningsvis presenterat sig inleds intervjuerna med frågan om hur 
företag som använder sig av webbaserad marknadsföring bör göra för att undvika ökningen av 
annonsblockering. Linnér (intervju 2016-12-02) har uppfattningen att publicister kan försöka 
motverka ökningen genom att vara snäll mot konsumenten med annonser som laddar 
snabbare, mer relevant innehåll och inte täcka hela webbplatser med annonser. Vidare nämner 
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han två inriktningar när företag säljer webbreklam, det ena är att de vill ha ut varenda krona 
genom annonser på hela sidan och det andra är att de visar färre annonser till ett högre pris. 
Han ger som förslag att företag som använder sig av webbaserad marknadsföring kan 
förbättra för användaren genom att sätta upp policies och regler, t.ex. att skapa standarder var 
stängknappar sitter så att konsumenter vet hur de stänger ner annonserna. Samtidigt, om det 
snälla och städade sättet inte inte fungerar så kanske företag måste blockera de användare som 
använder annonsblockerare. Linnér (intervju 2016-12-02) tycker inte att det är okej att 20 till 
30 procent av användarna stjäl innehållet utan att betala för det genom att blockera annonser, 
då de som publicerar saker på internet måste få betalt på något sätt. Dock ser han problemet 
med detta då företag som blockerar användare med annonsblockerare då ger sig in i en 
nedåtgående spiral om de hamnar i konflikt med de som utvecklar annonsblockerare. 

Thur (intervju 2016-11-30) beskriver att användare inte är lika lojala till ett speciellt 
varumärke som tidigare. Hon beskriver vidare att det inte spelar så stor roll om de läser DN, 
Aftonbladet eller Expressen på nätet, medan konsumenter förut tog ställning och kunde 
prenumererade på en tidning hela livet. Thur (intervju 2016-11-30) tycker att publicister ska 
vara mer användarorienterade, som exempel tar hon upp Google och Facebook som har 
lyckats bra med sin strategi där de har varit helt användarorienterade, medan andra publicister 
har varit publicist- och annonsörorienterade.  

Severinson (intervju 2016-12-06) tror att en viktig komponent att jobba på är 
kommunikationen med konsumenterna eller så långt det är möjligt föra en dialog med dem. 
Han menar att det primära för de företag som använder sig av webbaserad marknadsföring är 
att ha är en utåtgående kommunikation, för att försöka få de som blockerar annonser att förstå 
varför hemsidor har annonser och att det inte är någon som kan jobba gratis.  

Severinson (intervju 2016-12-06) menar att företag som använder sig av online-annonser 
måste ställa krav på sin annonsmiljö och sina annonsörer, att de är respektfulla men också 
relevanta med sina erbjudanden så att de kan hjälpa dem hitta rätt målgrupp. Han tror även att 
det finns mycket att jobba med för att förbättra upplevelsen, både i termer om visuellt och 
tekniskt. Med visuellt menar han exempelvis hur stora och vart annonserna ligger på 
hemsidan, rent tekniskt menar han t.ex. vilken storlek annonserna har och hur mycket de får 
animeras. Skulle detta inte fungera så måste hemsidor med online-annonser ta i med 
hårdhandskarna mot de som ändå inte bryr sig om hur spelets regler ser ut och fortsätter att 
blockera annonser menar Severinson (intervju 2016-12-06). Han ser ingen anledning att ha 
innehåll tillgängligt för de som blockerar annonser på de intressemedier som Egmont driver. 
Det är enligt Severinson (intervju 2016-12-06) en annan sak för nyhetsförmedlare, public 
service eller liknande, där de har ett demokratiskt uppdrag och det är en rättighet för folk att 
få ta del av deras innehåll. Han tror att det som är viktigt för att lösa detta handlar om ett slags 
givande och tagande från bägge parter. De som publicerar innehåll på internet måste förstå att 
det är en yttring från läsarna att de är missnöjda över någonting, om de bara tänker att det är 
personer som försöker stjäla deras innehåll så har de nog gått bort sig enligt Severinson 
(intervju 2016-12-06). Han menar att en viktig del av problemet är att försöka förstå de 
underliggande orsaker vad det beror på och adressera det, då det inte är hållbart att ge bort allt 
innehåll som skapas utan att få betalt.  
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På frågan respondenterna fick gällande om online-annonser kommer att utvecklas till att bli 
mer relevanta och mindre irriterande i och med annonsblockering var åsikterna relativt lika. 
Linnér (intervju 2016-12-02) berättar om att det finns tankar om att det ökande användandet 
av annonsblockerare leder till mer relevanta annonser som är anpassade efter konsumentens 
intressen. Men han förklarar att det är lite för enkelt att publicera dålig reklam och för billigt 
att publicera stora mängder reklam som ändå kan generera resultat hos företag som står 
bakom annonsen. Han förklarar att detta är på grund av inträdet av automatiserad handel, även 
kallat programmatic advertising. 

Mackhé (intervju 2016-10-30) anser att vissa publicister är för giriga och tycker att företag 
som använder sig av webbaserat marknadsföring ska säga nej till det som inte passar in och ta 
mer betalt för det som är relevant, vilket han tror skulle leda till färre men bättre annonser. 
Severinson (intervju 2016-12-06) tror att utvecklingen kommer att gå mot mer relevant 
reklam, men inte på grund av annonsblockering. Han tror snarare som Linnér (intervju 2016-
12-02) att det i större omfattning säljs via programmatic. Severinson (intervju 2016-12-06) 
jämför programmatic med aktiemarknaden, det är olika system som kopplas ihop med 
varandra till en plats där digitala annonser köps och säljs, en slags budgivning som sker i 
realtid på mindre än en sekund. Programmatic blandar in mycket data vilket ska leda till mer 
relevanta annonser. Exempelvis om en besökare på en resehemsida tidigare varit inne på 
onlinebutik för skor så kan denna butik lägga bud på en annonsvisning på resehemsidan för 
att kunna locka till köp och leda till försäljning.   

Respondenterna svarar på om de anser att annonsblockering förstör mer än vad det ger. 
Mackhé (intervju 2016-10-30) tycker att det är en demokrati för nätet och förklarar att internet 
inte startades för att skapa annonser, utan som en kommunikationsplattform. Sedan kom 
publicisterna dit med annonser. Han menar att bra reklam uppfattas som information och dålig 
som störande. Han tillägger även att det är viktigt att lyckas med det kontextuella och tycker 
inte att det förstör mer än vad det tillför. Han beskriver att det handlar om ett val, 
konsumenter väljer att antingen använda eller inte använda annonsblockerare.  

Linnér (intervju 2016-12-02) tycker att det är svårt att svara på om annonsblockering förstör 
mer än det tillför, det beror på vilken infallsvinkel man har. Det är bra på så sätt att det är en 
yttring av reklamtrötthet. Linnér tycker inte att annonsblockering är dåligt, men ur ett 
producentperspektiv är det självklart inte bra då det kan sätta demokratiska ramar ur spel. Han 
beskriver vidare att konsumenter egentligen stjäl innehåll genom att vägra att betala för 
innehåll samtidigt som annonser blockeras, vilket skapar problem. Han tillägger att dåliga 
annonser har skapat reklamtrötthet och att det inte är användarnas fel att det ser ut som det gör 
primärt.  

Thur (intervju 2016-11-30) tror inte att annonsblockerare för så mycket gott med sig. Hon 
skulle beskriva det som att de bedriver mer eller mindre kriminell verksamhet. Hon lägger 
även till att de flesta som använder annonsblockerare tror att det är pro bono och utvecklarna 
vill alla väl. Men där instämmer inte Thur (intervju 206-11-30) då de som skapat Adblock 
Plus inte bara är för samhällets skull, utan att de självklart vill tjäna pengar på sin 
verksamhet.  Men hon tillägger att det som kan vara positivt är att det leder till att branschen 
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måste se på sina annonsmiljöer samt få upp kvaliteten på annonserna. Hon förklarar att det 
kanske gör så att hela branschen börjar fokusera mer på den frågan.    

Severinson (intervju 2016-12-06) anser inte att blockering av annonser är bra. Hans förklaring 
är att det skapar en besvärlig situation där kvalitetsbaserat, faktabaserat och objektivt innehåll 
blir svårfinansierat vilket blir ett demokratiskt problem. Men han beskriver precis som de 
andra respondenterna att det är bra att det finns en motvikt som skapar en diskussion om vad 
som är okej reklam. Han tycker att det bevisligen är så att mediebranschen inte lyckats reglera 
sig själv. Han menar att annonser gått i en riktning där det bara blir värre där ännu fler skript 
och större ytor används. 

Machké (intervju 2016-10-30) nämner DN som har en mjuk betalvägg som exempel, där 
besökaren får läsa ett antal artiklar i veckan innan personen måste betala för en 
prenumeration. Dock så slipper besökaren detta med vissa annonsblockerare och de som inte 
vill betala kan bara byta nyhetssida eller googla rubriken enligt Machké (intervju 2016-10-
30). Men både Severinson (intervju 2016-12-06) och Linnér (intervju 2016-12-02) tror att 
personer får en mognare syn på hur saker sitter ihop och blir mer mån om att betala för sig när 
de blir äldre. Severinson (intervju 2016-12-06) tror även att det kommer bli en övergång till 
tydligare plattformar med olika innehållskällor, som Spotify. Plattformar där båda alternativet 
att betala för en annonsfri miljö eller ha annonser för att utnyttja delar av tjänsten gratis. 
Severinsson (intervju 2016-12-06) säger att det säkert ligger i tiden framöver att tydligt 
blockera de som har annonsblockerare, men på något sätt göra erbjudandet mer attraktivt för 
de som väljer att avaktivera den, som t.ex. Forbes har testat. De som använde 
annonsblockerare möttes av ett budskap som informerade att om användaren avaktiverar den 
på hemsidan, registrerade och skrev lite om sig själv så skulle personen få en miljö med färre 
annonser. Detta anser Severinson (intervju 2016-12-06) är ett bra sätt att tillmötesgå de som 
blockerar annonser, vilket han säger att Egmont troligtvis kommer prova framöver. Att ha 
olika miljöer för de som inte är medlemmar och de som är inloggade, där den senare nämnda 
kommer att ha betydligt färre annonser och ställa högre krav på de annonsörer som syns där 
menar Severinson. Men de som ändå väljer att blockera annonser kommer de helt enkelt att 
blockera, vilket är tämligen enkelt att detektera vilka de är enligt Severinson. 

4.1.3	Anpassade-	och	innehållsbaserade	annonser 

När användandet av annonsblockerare växer måste företag som använder sig av webbaserad 
marknadsföring hitta nya kreativa sätt nå ut med sina online-annonser. Linnér (intervju 2016-
12-02), Mackhé (intervju 2016-10-30), Severinson (intervju 2016-12-06) och Thur (2016-11-
30) beskriver native advertising som ett allt mer använt sätt att annonsera på. Severinson 
(intervju 2016-12-06) förklarar att när banner-annonser inte längre fungerar så måste nya 
kreativa sätt att kommunicera utvecklas, ett av dessa sätt är content marketing. Han säger att 
många företag som använder sig av webbaserad marknadsföring börjar använda sig allt mer 
av content advertising. Vidare beskriver han content marketing som ett sätt att marknadsföra 
sig där företag har kunskap om sin målgrupp. När företag använder sig av content marketing 
försöker de tolka vad läsaren vill veta om det, snarare än vad företaget vill berätta om sig 
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själv. Han beskriver att du får något konkret som läsare, du får ett innehåll som du är 
intresserad av. 

Samtliga respondenter beskriver att native advertising är en typ av content marketing som är i 
en stor tillväxtfas just nu. De beskriver att det är sålda, kontextuella annonser som ligger i ett 
redaktionellt flöde där annonsen inte blockeras eftersom den inte ligger i ett annonsskript. 
Eftersom de ligger i nyhetsflödet så är det ingen annonsvisning om besökaren inte klickar på 
den. Severinson (intervju 2016-12-06) nämner att att det växer med över 50 procent per år 
enligt mätningar som gjorts av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik). Thur (2016-
11-30) och Severinson (intervju 2016-12-06) beskriver ökningen av native advertising som en 
utveckling som drivits på av annonsblockering, men framförallt på grund av reklamtröttheten 
av en annonsupplevelse med för mycket displayannonser och pre-rolls. Thur (intervju 2016-
11-30) nämner att annonsblockerandet i Sverige höjdes med cirka tio procent när YouTube 
lanserade sina videoannonser före det klipp besökaren var ute efter att se. Dessa var ofta tagna 
från TV och att besökare kunde vara tvungna att se på en 30 sekunders reklamfilm för att se 
på det klipp som de var ute efter. Ibland kunde till och med reklamen vara längre än själva 
innehållet enligt Thur (intervju 2016-11-30). Dock tror Machké (2016-10-30) att annonsering 
i videoformat kommer bli mycket större än vad det är idag utanför plattformar som YouTube. 
Han nämner att Facebook har ändrat på sina algoritmer för att få högre räckvidd inom video 
och att Facebook år 2020 kommer att bestå av 80 procent videoinnehåll. Där kommer 
videoannonseringen in och genom att placera det i kontext med användarens innehåll försöker 
de göra användaren till reklambärare. 

Linnér (intervju 2016-12-02) förklarar att företag som använder sig av webbaserad 
marknadsföring gärna vill köpa reklamplats i content eftersom de inte distribueras via vanliga 
annonsplattformar och för att på det sättet undvika annonsblockerare. Så när reklamen läggs 
direkt i texten eller till och med vävs in i texten så blir det svårare för annonsblockerare att 
identifiera och blockera annonser. Men han förklarar att detta kan leda till två problem. Det 
ena är att reklamen inte blir mätbar på samma sätt som tidigare. Det andra är att om det skulle 
läggas på mätpixlar så kan annonsblockerare redigera det som är redaktionellt utrymme. Han 
menar att detta då blir ett demokratiskt problem då det inte är reklam som blockeras utan delar 
av den redaktionella innehållet. Thur (intervju 2016-11-30) är lite misstänksam om det är en 
bra utveckling att få reklam att likna redaktionellt innehåll. Hon tycker att det ska bli 
spännande att se hur detta kommer att utvecklas och menar att det finns en gräns för hur 
mycket native som kan stoppas i ett redaktionellt flöde för att konsumenter fortfarande ska 
tycka att det är relevant.  

Severinson (intervju 2016-12-06) menar att företag som arbetar med online-annonser inte 
bara har lagen att förhålla sig till, utan också trovärdigheten till konsumenten. Han tycker att 
det är viktigt att det ska vara tydlig för konsumenten att det är annons, vilket företag som 
betalar för annonsen och att ge innehåll som läsaren vill ha. Då ser Severinsson (intervju 
2016-12-06) inget problem med det för då är det uppskattat av alla tre parter, publicisten 
tjänar pengar, annonsören når ut med sitt budskap och läsaren får ta del av något och blir inte 
förd bakom ljuset. Men han poängterar samtidigt att det är en svår balansgång. 
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När respondenterna svarar på om vissa segment på marknaden har drabbats hårdare än andra 
tack vare att konsumenter i större utsträckning blockerar reklam svarar Thur (2016-11-30) att 
det är ungefär 50 procent av 90-talisterna som har en annonsblockerare idag. Därav har de 
som har en ung målgrupp drabbats hårdare. Även Machké (intervju 2016-10-30) har märkt att 
det är beroende på vilka målgrupper företag marknadsför sig till samt att det är unga 
teknikintresserade killar i storstäder som blockerar mest. Detta styrks av Linnér (intervju 
2016-12-02) som säger att ju mer nischad och yngre målgrupp en hemsida har, desto mer 
annonsblockering. Severinson (intervju 2016-12-06) såg också detta när han jobbade som 
chefsredaktör på spelhemsidan FZ. FZ är en hemsida med en ung teknikintresserad målgrupp 
och här annonsblockerare blev en tidig faktor att räkna med och hade redan 2008-2009 upp 
mot 25-30 procent enligt Severinson (intervju 2016-12-06). 

Vidare tror Severinson (intervju 2016-12-06) att det finns två primära grupper som blockerar 
annonser. Han beskriver unga teknikintresserade som är sura för att det för mycket tid och den 
andra är äldre människor som fått hjälp av någon att göra sin dator snabbare. Dessa grupper 
förklaras av Severinson (intervju 2016-12-06) som medvetet eller omedvetet 
annonsblockerande. Vidare menar han att upplevelsen självklart blir bättre utan annonser, det 
vet publicisterna också. För att kunna ge ut innehåll gratis måste de ha något sätt att tjäna 
pengar, annars måste de ta betalt av besökarna vilket väldigt få är villiga att göra, menar 
Severinson (intervju 2016-12-06). 

Under intervjuerna med Severinsson (intervju 2016-12-06) och Machké (intervju 2016-10-30) 
kom samtalet även in på att erbjuda betalalternativ för reklamfria eller annonsvänliga miljöer 
vilket är något som flera företag börjat använda sig av. Severinson (intervju 2016-12-06) och 
Mackhé (intervju 2016-10-30) tror att betalväggar kommer användas alltmer av företag i 
framtiden. 

4.2	Enkätundersökning	och	konsumentintervjuer	

Nedan redovisas resultatet av den data som samlats in utifrån den enkätundersökning som 
utförts mellan den 9 december 2016 till och med den 12 december 2016. Enkäten består av 13 
frågor med syfte att undersöka konsumenters inställning gällande de två teman som denna 
undersökning grundas på. Kompletterande till denna enkät redovisas citat från två intervjuer 
som genomförts för att få en djupare uppfattning kring resultatet av enkäten samt 
konsumenters inställning till anpassade och innehållsbaserade annonser. 

	

4.2.1	Presentation	av	intervjurespondenter	

Intervju med Stefan Leiva, 2016-12-08, kl 13.00, Stockholms universitet. Studerar språk- och 
översättningsprogrammet på Stockholms universitet. Har tidigare studerat teknik i gymnasiet 
och har använt annonsblockerare sedan år 2008.  
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Intervju med Robar Mendeley, 2016-12-09, kl 13.00, Kista galleria. Utbildad ingenjör och 
arbetar inom bygg. Har tidigare studerat el på gymnasiet och använt sig av annonsblockerare 
sedan 2010.   

 
På enkäten svarade 146 personer jämnt fördelat på kvinnor och män. Majoriteten var 20-25 år 
gamla.  

 

 

4.2.2	Online-annonser	och	annonsblockering 

88,8 procent av respondenterna som använder annonsblockerare är för att slippa irriterande 
reklam. 

 

 
“Jag använder annonsblockerare för att slippa onödig reklam, alltså 
reklam som jag inte är intresserad av.” (Leiva,  2016-12-08) 

“Mest för att jag inte gillar annonser som flyger omkring på sidan 
vilket brukar göra så att det tar längre tid att ladda hemsidorna. 
Använder även annonsblockerare för att undvika spårning och att min 
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personliga information kan spridas till tredje part.” (Mendeley, 2016-
12-09) 

 
Majoriteten av respondenterna som inte använder annonsblockerare har ingen åsikt om varför 
de inte gör det och 22,9 procent anger att de inte vet vad en annonsblockerare är. 

 

 

 
Av de som använder annonsblockerare är det 41,7 procent som aldrig avaktiverar den. Av de 
som avaktiverar sin annonsblockerare är anledningen att de inte kommer åt innehållet på 
sidan om de inte gör det. 

 

 

 

“Ibland avaktiverar jag min annonsblockerare om hemsidan inte har ett 
överflöd av reklam eller erbjuder gratistjänster som bara får intäkter 
genom annonser. Men vissa hemsidor brukar jag bara stänga ner och hitta 
det jag är letar efter på andra ställen.” (Mendeley, 2016-12-09) 

“Om det är något jag verkligen måste göra för att se innehållet på sidan så 
gör stänger jag av den. Det är liknande som att inte acceptera cookies på 
hemsidor, jag är egentligen inte villig att göra det, men brukar göra det 
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ändå på grund av så mycket byggs på cookies idag. Så om man jag inte 
lämnar ut någon information så kommer jag aldrig få något relevant eller 
anpassat för mig.” (Leiva, 2016-12-08) 

 
 

Det är vanligare att betala för musik, filmer och serier än för nyheter och litteratur. Mer än 
hälften av respondenterna betalar för musik, filmer och serier. 15,1 procent av respondenterna 
betalar inte för digitalt innehåll alls. 

 
 

 
 

“Jag betalar för Spotify för att det är enkelt och smidigt att få allt 
serverat utan reklam och kan därför tänka mig att betala för liknande 
tjänster.” (Leiva, 2016-12-08). 

 
“Bara för Spotify för det är så smidigt och sparar massa tid jämfört 
med andra sätt att få tag på musik.” (Mendeley, 2016-12-09). 
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Inställningen till betalväggar var positiv bland respondenterna men det beror på vad det kostar 
och vilken typ av tjänst det är.  

 

 

 

“Jag gillar det inte, exempelvis om TV4 visar massa reklam om ett 
program på TV4 Play som man blir intresserad av. På reklamen säger 
de man kan se det gratis på TV4 play men när man väl kommer in så 
måste man bli premiummedlem och betala för att se det.” (Leiva, 
2016-12-08) 

“Jag betalar inte för sådant för det är så enkelt att hitta det på andra 
ställen. Exempelvis om jag läser nyheter på en sida så kommer det upp 
att man ska betala för att kunna fortsätta läsa, då är det bara att byta 
hemsida så slipper jag betala.” (Mendeley, 2016-12-09) 

 
 
 
 

Mer än hälften av respondenterna tyckte att det mest irriterande annonsformatet är Pop-ups 
och 26 procent tyckte att Pre-rolls är det mest irriterande formatet. 
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“De annonser som är mest irriterande är Pop-ups från mindre seriösa 
hemsidor, speciellt dejtingsidor. Men dessa är inte lika vanliga på 
grund av att annonsblockeraren oftast tar bort dem.” (Leiva, 2016-12-
08) 

 
“Pop-up-annonser helt klart, speciellt de som tar över hela skärmen 
för då kan man råka klicka och komma in på någon hemsida man inte 
vill besöka.”  (Mendeley, 2016-12-09) 

 
 

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna har en väldigt positiv uppfattning till 
annonsblockerare. 

 

“Jag har bland annat installerat annonsblockerare för äldre 
familjemedlemmar som tycker att datorn har blivit långsammare.” 
(Mendeley,  2016-12-09) 

 
“Annonsblockerare är väldigt bra eftersom de bland annat förebygger 
virus, trojaner och andra skadliga saker för datorn.” (Leiva, 2016-12-
08) 
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4.2.3	Anpassade-	och	innehållsbaserade	annonser	

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna tycker att annonser som är relaterade till och 
ligger inbäddade i det redaktionella innehållet är bra. 

 

“Det har jag inget emot, till exempel en reklam från djurens 
rättigheter, det anser jag vara intressant även fast det är en annons. 
Jämför med en dejtingsida där det står ”denna tjej vill träffa dig, då 
bryr man sig inte. WWF har intressant info att komma med så det är 
mer okej än andra typer.” (Leiva, 2016-12-08) 

 
Tre fjärdedelar av respondenterna är villiga att lämna ut personlig information för att kunna få 
mer anpassade annonser.  

 
 
 

“Nej jag är inte villig att göra det men brukar göra det, mycket på 
grund av att allt byggs på cookies idag så man hamnar lite utanför 
annars. T.ex. Google där 80 procent av allt är cookies, om du inte 
använder det kommer du aldrig få något relevant, ingenting kommer 
anpassas efter dig och det är så många plattformar byggs idag. Så 
svaret är ja fast nej, gör det men skulle helst inte vilja göra 
det.”  (Leiva, 2016-12-08). 
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“Nej det är jag inte! Känns som att de får information om mig ändå” 
(Mendeley, 2016-12-09). 

Om hemsidor skulle ha färre och mer anpassade annonser efter konsumentens intresse skulle 
56,3 procent av de tillfrågade respondenterna sluta blockera annonser, varan 25 procent inte 
skulle göra det. 

 

 
 

 

“Nej det skulle jag inte, eller det beror på. Jag har blivit för bekväm 
med att slippa jobbiga annonser. Tror att stora aktörer som TV4 och 
DN kommer att klara sig väldigt bra utan reklamintäkter, för de har 
inkomster från alla möjliga ställen.  Men för mer independent som 
verkligen behöver annonsintäkter som t.ex. bloggar, små företag blir 
självklart påverkade. De behöver stödet av reklam.” (Leiva, 2016-12-
08). 

 
“Nej det kommer jag nog aldrig att göra.” (Mendeley, 2016-12-09). 
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5.	Analys 	

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras med hänsyn till underlaget i teorin de intervjuer som genomförts 
samt resultaten av studiens enkätundersökning. 
___________________________________________________________________________ 

5.1	Online-annonser	och	annonsblockering	

Studien visar att konsumenters inställning till att blockera annonser är positiv medan det ur ett 
företagsperspektiv ses som negativt. Detta är inte så konstigt eftersom företagen självklart vill 
tjäna pengar för sitt innehåll och konsumenter vill få innehåll gratis eller till så lågt pris som 
möjligt. Linnér (intervju 2016-12-02) beskriver att konsumenter egentligen stjäl innehåll 
genom att vägra betala för sig och samtidigt kunna titta på en annonsfri hemsida. Severinson 
(intervju 2016-12-06) och Linnér (intervju 2016-12-02) beskriver vid intervjutillfällena att de 
tycker att annonsblockeringen har medfört ett demokratiskt problem då kvalitet- och 
faktabaserat innehåll blir svårfinansierat då annonsintäkterna minskar. Detta har lett till att 
företag som använder sig av webbaserad marknadsföring har uppmärksammat att 
konsumenterna är trötta på reklam och därför måste utveckla mer accepterade annonser. 

Studien visar även att majoriteten av konsumenterna (enkätundersökning 2016-12-09) tycker 
att pre-rolls- och pop-up-annonser är de mest irriterande formatet av annonser. Detta stärks av 
Sing & Potdar (2009) som beskriver att dessa annonsformat är två av de format som irriterar 
konsumenter mest. Enligt studien är anledningen till att majoriteten av respondenterna skaffar 
annonsblockerare för att slippa irriterande annonser. Att få påträngande annonser ökar 
irritationen hos konsumenten när någonting kommer i vägen för upplevelsen de är ute efter. 
Detta stärks då Mendeley (intervju 2016-12-09) beskriver att det är irriterande med annonser 
som flyger runt på hemsidan, men även att det brukar försämra laddningstiden. Att 
laddningstiden försämras är en av anledningarna till att konsumenter tycker att online-
annonsering är irriterande stöds av Sing & Potdar (2009). För att begränsa uppfattningen av 
påträngande annonser menar Edwards et al. (2002) att företag som använder sig av 
webbaserad marknadsföring ska inrikta pop-up annonsen då användarens kognitiva insats är 
låg, öka relevansen i annonsen samt skapa värde för användaren. Severinson (intervju 2016-
12-06) menar att företag som använder sig av online-annonser måste ställa krav på sin 
annonsmiljö och annonsörer, att de är respektfulla men också relevanta med sina erbjudanden 
så att de kan hjälpa dem att hitta rätt målgrupp. Han tror även att det finns mycket att jobba 
med för att förbättra upplevelsen, både i termer om visuellt och tekniskt sätt. Med visuellt 
menar han exempelvis hur stora och vart annonserna ligger på hemsidan. Rent tekniskt menar 
han vilken storlek annonserna har och hur mycket de får animeras. Detta stöds även av 
Mackhé (intervju 2016-10-30) som påpekar att annonser blivit större och kan i vissa fall ta 
över hela skärmen. Forskning kring hur mycket en bannerannons kan animeras och vilken 
effekt detta har på konsumenten är viktigt enligt Li et al (2016). För att mäta effektiviteten av 
banner-annonser bedöms uppmärksamhet, kommunikation och attityder till banner-formatet 
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(Li et al. 2016). Linnér (intervju 2016-12-02) har uppfattningen precis som Severinsson 
(intervju 2016-12-06) att företag som använder sig av webbaserad marknadsföring kan 
försöka mota ökningen av blockerade annonser genom att publicera annonser som laddar 
snabbare med mer relevant innehåll och som inte täcker hela webbplatser. Linnér (intervju 
2016-12-02) ger även som förslag att förbättra för användaren genom att sätta upp policys och 
regler som till exempel att skapa standarder var stängknappar sitter så att konsumenter vet hur 
de stänger ner annonserna.  

Trots att majoriteten av konsumenter enligt denna studie använder annonsblockering och att 
pop-ups, pre-rolls och banner-annonser anses vara de mest påträngande formaten så är 
investeringar för banner-annonser stora och fortsätter att öka enligt Li et al. (2016). Detta kan 
bero på att det som Linnér (intervju 2016-12-02) beskriver är lite för enkelt att publicera dålig 
reklam och för billigt att publicera stora mängder reklam som ändå kan generera resultat hos 
de som betalar för annonsen. Han förklarar att detta är på grund av inträdet av automatiserad 
handel, även kallat programmatic advertising. 

Thur (intervju 2016-12-02) nämner att användandet av annonsblockerare höjdes med tio 
procent när pre-rolls introducerades. Detta för att besökaren var tvungen att se på en 30 
sekunders annons för att sedan få tillgång till innehållet besökaren var ute efter. Att ge 
besökaren ett val att hoppa över annonsen om den anses irrelevant är ett sätt att minska 
reklamtröttheten och därmed öka annonsens effektivitet enligt Fareena et al. (2009). Detta blir 
också ett mer kostnadseffektivt sätt då annonsörer som bara krediteras om besökaren ser 30 
sekunder av annonsen (Pashkevich et al. 2012). 

I linje med att Lee & Lee (2012) nämner att video är det innehåll med högst tillväxt på 
internet, nämner Mackhé (intervju 2016-10-30) att video kommer att bli den nya metoden att 
väcka intresse hos konsumenter på internet. Vidare berättar han att Facebook satsar på att år 
2020 bestå av 80 procent videoinnehåll och att de kommer att sälja annonser i användares 
videoklipp för att försöka få användare att bli deras reklambärare. Detta stämmer överens med 
forskningen från Mei et al. (2010) då antalet videos på internet ökar på grund av att det är så 
enkelt att spela in och sprida det via sociala nätverk.  

5.2	Anpassade-	och	innehållsbaserade	annonser		

Annonser som inte bara är information utan också är mer anpassade och innehållsrika än 
tidigare har blivit en mer använd strategi av företag. Samtliga intervjuade 
producentrespondenter beskriver att ett av de mest populära sätten att annonsera på just nu är 
genom native advertising. Detta stärks av Lee et al. (2016) som beskriver att denna typ av 
annonsering har fått stor uppmärksamhet och används alltmer inom reklam- och 
marknadsföringsindustrin. Native advertising är en del av content marketing som Severinson 
(intervju 2016-12-06) menar är ett bra sätt att marknadsföra sig på där företag kan sin 
målgrupp. Native-annonser fokuserar mer på vad besökaren vill veta om företaget som 
annonserar, snarare än vad företaget vill förmedla om sig själva. Native advertising innebär 
att företag som använder sig av webbaserad marknadsföring betalar publicister att distribuera 
anpassat innehåll på så sätt att det liknar innehållet på webbplatsen (Bakshi 2015). Tutaj & 
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van Reijmersdal (2012) beskriver att annonserna då upplevs som mindre irriterande på grund 
av att de placeras i en kontext där de passar in med innehållet. Dock kan problemet med 
native advertising enligt Campbell & Marks (2015) vara att användare känner sig lurade då de 
inte uppfattar att det är en annons. Severinsson (intervju 2016-12-06) styrker detta men menar 
att det helt beror på hur tydlig märkningen av annonsen är för att det ska vara tydligt att det är 
en annons. Han förklarar även att detta påverkar trovärdigheten mot konsumenten. Leiva 
(intervju 2016-12-08) och Mendeley (intervju 2016-12-09) är positivt inställda till 
innehållsbaserade annonser som native-annonser och tycker inte att det är påträngande i 
samma utsträckning som online-annonser i form av banner-annonser och pop-up-annonser.  

För att företag ska kunna anpassa sina online-annonser efter konsumenter behöver de tillgång 
till information om konsumentens beteende på internet. Ett vanligt sätt att lagra denna 
information är genom att automatiskt spara de val en besökare gör på hemsidan. Ham & 
Nelson (2016) beskriver OBA som en metod av detta. Samtidigt menar Singh & Potdar 
(2009) att en av anledningarna till att användare blockerar annonser är just på grund av att de 
inte vill lämna ut information. Leiva (intervju 2016-12-08) styrker detta då han berättar att 
han egentligen inte är villig att ge ut personlig information för att få bättre online-annonser. 
Han tillägger dock att han brukar göra det då nästan allt byggs på cookies idag och att man 
hamnar lite utanför om man inte gör det. Han beskriver som exempel Google där runt 80 
procent är cookies och att användaren inte får relevanta annonser om ingenting anpassas. 
Även Mendeley (intervju 2016-12-09) styrker detta då han berättar att han är negativt inställd 
till att lämna ut personlig information på internet. Dock är han precis som Leiva (intervju 
2016-12-08) villig att göra det för att få mer anpassade och för honom intressanta annonser. 

För att begränsa uppfattningen om påträngande annonser menar Edwards et al. (2002) att 
annonsören bör öka relevansen för annonsen samt skapa värde för konsumenten. Resultatet 
från enkätundersökningen (2016-12-09) visar att majoriteten av konsumenterna skulle sluta 
blockera annonser om hemsidor skulle visa färre och mer anpassade annonser efter 
konsumentens intresse. Leiva (intervju 2016-12-08) är däremot en av de som inte skulle sluta 
blockera annonser trots att de skulle vara mer anpassade. Han menar att han blivit för bekväm 
med att inte se annonser på hemsidor. Han tillägger även att han tror att de som driver 
hemsidor kommer att klara sig bra utan annonsintäkter då de troligtvis har andra 
inkomstkällor.  
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6.	Slutsats		

_________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser studien bidragit med att hitta inom det undersökta 
ämnet. 

_________________________________________________________________________ 

Studien har visat att native advertising är det mest effektfulla annonsformatet för företag som 
använder sig av webbaserad marknadsföring att nå ut till konsumenter på ett mindre 
påträngande sätt. Studien visar även att annonsblockering har skapat en motvikt som driver 
reklambranschen till att skapa mer accepterade annonser. Dock pekar resultatet i 
undersökningen på att annonsblockering inte påverkar företag i lika stor utsträckning som 
problembakgrunden visar. Detta på grund av att det under arbetets gång har visat sig att de 
flesta av dem som använder sig av annonsblockerare inte är den målgruppen som är mest 
intressant för annonsörer. De flesta som blockerar annonser består av unga teknikintresserade 
män som söker information om produkter de är intresserade av istället för att vänta på att 
informationen ska komma till dem i form av online-annonser. Dock skapar dessa användare 
en påverkan på andra målgrupper vilket leder till omedveten annonsblockering hos dessa 
konsumenter på internet som är relativt nya i den teknologiska utvecklingen.  

Studiens teori och empiri visar på att konsumenter är positivt inställda till native advertising 
som annonsformat, då det inte anses vara lika irriterande som exempelvis pre-rolls och pop-
up-annonser. Utvecklingen av native advertising har visat sig ha andra orsaker än bara 
annonsblockering. Det beror till stor del på den automatiserade handeln av digitala annonser, 
så kallad programmatic advertising. Programmatic advertising fungerar som en budgivning i 
realtid där annonsörer elektroniskt budar om annonsvisningar hos besökaren. I och med att 
konsumenter fått en större tillit för att lämna ifrån sig information för att få mer relevanta 
annonser, är också detta en bidragande faktor till att annonseringen utvecklas till att bli mer 
accepterade. Problemet med native advertising är dock att eftersom att studien visat att det är 
det effektivaste sättet att nå ut till konsumenten på ett mindre påträngande sätt, kan företag 
använda detta för mycket. Det finns gränser för hur mycket online-annonser som kan sättas in 
i olika kontexter utan att det blir för tjatigt och påträngande.  

Fler företag som använder sig av webbaserad marknadsföring har även börjat införa 
betalväggar där de som använder sig av annonsblockerare tvingas stänga sin 
annonsblockerare för att få tillgång till deras innehåll. Studien visar på att när konsumenter 
väljer att blockera annonser för att på så sätt slippa påträngande annonser och samtidigt få 
tillgång till innehåll gratis kommer betalväggar att bli ett allt vanligare använt fenomen. När 
användare utnyttjar innehåll gratis tjänar inte företagen på sina onlinesatsningar och börjar 
därför ta betalt för innehåll. Vidare är slutsatsen av denna studie att nya innehållsplattformar 
med specifikt innehåll kommer att bli ett mer vanligt för att nå ut till konsumenter på ett 
mindre påträngande sätt. 
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7.	Avslutande	diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer författarnas egna funderingar kring resultaten samt förslag till vidare 
forskning att presenteras. 

___________________________________________________________________________ 

Denna studie har genererat en bredare kunskap gällande både nya och äldre format av online-
annonser samt hur företag som använder sig av webbaserad marknadsföring kan göra för att 
nå ut till konsumenter på ett mindre påträngande sätt. Studien har bidragit till en större 
förståelse om hur företag som använder sig av online-annonser påverkas av annonsblockerare.  

För resultatet och slutsatsen i denna studie måste dock kritik av enkätundersökningen tas i 
beaktande. För att öka generaliserbarheten i denna studie hade ett större antal respondenter för 
enkätundersökningen varit av relevans. Det hade också varit mer givande om fler intervjuer 
med både producenter och konsumenter genomförts. Studien tar hänsyn till att de två 
konsumentintervjuer som genomförts, av endast två personer, inte kan stå till svars för hur 
hela Sveriges befolkning är inställda till online-annonser. Trots detta anser författarna av 
studien att resultatet har en viss korrekt tolkning av verkligheten då de intervjuade 
producentrespondenterna har lång erfarenhet inom branschen och är kunniga inom ämnet som 
studien ämnat undersöka. 

Då studien påvisar att native advertising är det mest effektfulla sättet att nå ut till konsumenter 
på ett mer accepterat och effektfullt sätt finns det självklart också nackdelar med formatet. 
Problemet med native advertising som denna studie visar på är att det är väldigt 
resurskrävande i jämförelse med displayannonser. För att göra en bannerannons krävs inte 
den kreativitet och tid i samma utsträckning som att skapa kontextuella berättelser som 
native-annonser behöver för att vara effektiva. För att säkerställa att dessa annonser passar in 
med resten av innehållet på hemsidan har det uppfattats som att det krävs en fysisk person för 
att göra det, vilket inte alla företag har resurser till att göra. Detta kan bero på att native- 
advertising är ett relativt nytt annonsformat och att det inte har blivit lika automatiserat som 
traditionella displayannonser än.  

Att företag har börjat införa betalväggar som blockerar innehåll för konsumenter som 
använder sig av annonsblockerare är förståeligt. Att distribuera innehåll är långt ifrån gratis 
men studien pekar på att många konsumenter har blivit bortskämda när det gäller innehåll på 
internet. Dock finns det spekulationer om att användare på internet kommer att få en mognare 
syn på hur saker hänger ihop och bli mer måna om att betala för sig om fler smidiga och 
användarvänliga plattformar med bra innehåll kommer bli mer vanligt. Spotify kan ses som 
ett bra exempel på en plattform som tog ett liknande branschproblem och erbjöd en lösning 
till ett överkomligt pris.  
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Då flera av studiens intervjurespondenter berättat om hur virtuell och förstärkt verklighet har 
börjat implementeras inom marknadsföring skulle det vara intressant att för vidare forskning 
studera kring hur denna teknik kan implementeras i samband med annonser.  
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Bilagor:  

Bilaga 1. Intervjuguide (Producenter) 

Annonser och annonsblockering 

1. Sverige är i framkant när det kommer till annonsblockering, ogillar svenskar reklam 
eller är det för att vi har mer kunskap om IT än många andra länder? 

 
2. Enligt PageFair och Adobes globala undersökning av förlorade reklamintäkter 
år 2015 uppgick summan till 21.8 miljarder dollar och i år förutspås en ännu större 
minskning. Hur bör företag göra för att öka sina reklamintäkter igen? 
 
3. Stora aktörer som Google, Facebook och Unilever har startat ett samarbete för 
att skapa bättre digitala annonser, tror du att detta kommer att konkurrera ut Adblock Plus 
“Acceptable ads-platform”?  
 
4. Har du märkt vissa segment på marknaden som har drabbats hårdare än andra 
tack vare annonsblockering? 
 
5. Anser du att annonsblockering är bra eller dåligt? Förstör det mer än det ger?  
 

Anpassade och innehållsbaserade annonser 

6. Tror du att utvecklingen av att fler och fler använder annonsblockerare kommer 
att leda till mer relevanta annonser anpassade till konsumentens intressen?  
 
7. Hur tror du att det kommer se ut om fem till tio år?  
 
8. På senare tid har vi märkt att större events såsom tävlingar och konserter sänds 
live på t.ex. Youtube. Bör annonsörer satsa mer på detta istället för “klassiska online-
annonser”? 
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Bilaga 2: enkätundersökning 
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Bilaga 3. Intervjuguide (konsumenter) 

Annonser och annonsblockering 

1. Varför använder du reklamblockerare? 
2. Vilka annonser är mest störande? 
3. Brukar du avaktivera annonsblockering på vissa sidor? Om ja, varför? 
4. Tycker du att det är ok att hemsidor blockerar specifikt material om du använder dig 

av reklamblockering? 
5. Är du bekymrad över de ekonomiska konsekvenserna annonsblockerare har för 

företag/hemsidor? 
6. Finns det något sätt att få folk att stänga av sin reklamblockerare? 
7. Har eller tänker du rekommendera annonsblockering till dina vänner? 

 
Anpassade och innehållsbaserade annonser 
 

8. Vad tycker du om innehållsbaserad reklam?  
9. Lägger du märke till annonser som ligger inbäddade i det redaktionella innehållet? 
10. Är du villig att lämna ut personlig info för att få bättre annonser? 
11. Betalar du för digitalt innehåll, vilka och varför? 
12. Kan du tänka dig att betala för tidningar och nyheter? 
13. Kan du tänka dig några sätt som företag kan finansiera sin verksamhet utan annonser? 

	


