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Abstract 
The society is developing fast and the development is constantly on-going, new technology 
results in new opportunities and new problems for both companies and consumers. The use of 
Internet has heavily increased around the world; this means that the companies can use 
Internet as a channel of communication to reach the consumers. The most recent type of 
marketing is web marketing. The fact that web marketing is constantly changing raise the 
question of how effective different types of web marketing are.  
 
The purpose of this study is to investigate four selected types of web marketing. This is 
achieved by comparing the response from the consumers and the cost for the different types of 
web marketing. The four types of web marketing that are included in this study are; traditional 
web marketing such as banners and pop-ups, search engine marketing, marketing through 
blogs as well as communities and finally virtual marketing.  
 
This study is based on a survey investigation and the data is collected through questionnaires, 
focus groups and secondary data sources. The survey comprises consumers ranging from the 
age of 16-34 years who lives in the area of Stockholm. The data has been analyzed through 
correlation calculations to investigate if there are any relations between different variables.  
The relations that were found were analyzed more in detail and discussed further. The 
analysis is based upon the theoretical synthesis which is a result of different theories and 
previous research.  
 
The result from the survey shows that the most effective type of web marketing is marketing 
through blogs and communities. The most ineffective type of web marketing is traditional 
web marketing. Marketing through blogs and communities is perceived as entertaining and is 
based upon a communication model that is more individual adapted than the communication 
model for traditional web marketing. Results show that web marketing, adapted to the 
consumers’ interest is more effective. It is also important that the web marketing does not 
interrupt the consumers flow. Furthermore, web marketing where the consumers can choose 
to take a more active role are more effective than other types of web marketing. Web 
marketing that is spread through the consumers’ personal contacts receives a more positive 
response than web marketing that is directly posted by companies. To avoid irritation among 
the consumers a mixture of different types of web marketing is preferable. The strongest 
correlation was between the consumers’ opinions about the different types of web marketing 
and how they react to them. According to the results there is a general opinion that web 
marketing is irritating. Previous research supports the majority of the results and conclusions 
in this study.   
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Sammanfattning 
Samhället utvecklas i en snabb takt och utvecklingen pågår ständigt, ny teknik innebär både 
nya möjligheter och nya problem för såväl företagen som konsumenterna. 
Internetanvändningen har ökat kraftigt världen över och detta innebär att företagen kan 
använda Internet som en kommunikationskanal för att kommunicera med konsumenterna. 
Den senaste marknadsföringsformen som har uppkommit är marknadsföring via Internet. Då 
formerna av Internetmarknadsföring ständigt utvecklas och förändras kvarstår frågan om hur 
effektiva de olika formerna av Internetmarknadsföring är.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur effektiva fyra utvalda former av 
Internetmarknadsföring är och detta görs genom att undersöka responsen som konsumenterna 
ger och jämföra det med kostnaden för de olika formerna av Internetmarknadsföring. De fyra 
olika formerna av Internetmarknadsföring som undersöks är; traditionell 
Internetmarknadsföring, sökmotorsmarknadsföring, marknadsföring via bloggar och 
communities samt virtuell marknadsföring.  
 
Denna uppsats är baserad på en surveyundersökning och datainsamlingen har skett via 
frågeformulär, fokusgrupper samt sekundärdata. Undersökningen omfattar konsumenter inom 
åldersintervallet 16-34 år som är boende i Storstockholmsområdet. Materialet från 
datainsamlingarna har sammanställs och korrelationsberäkningar har genomförts för att 
undersöka om det finns några samband mellan olika variabler. De samband som har upptäckts 
har sedan studerats på mer detaljerad nivå och analyserats. Analysen baseras på den teoretiska 
syntesen som är framtagen från ett stort antal teorier och tidigare forskning.  
 
Resultatet från undersökningen visar att den mest effektiva formen av Internetmarknadsföring 
är marknadsföring via bloggar och communities och den minst effektiva formen är traditionell 
Internetmarknadsföring. Marknadsföring via bloggar och communities uppfattas som 
underhållande och baseras på en kommunikationsmodell som är mer individuellt anpassad än 
kommunikationsmodellen för traditionell Internetmarknadsföring. Det framkom även att 
Internetmarknadsföring som är anpassad till konsumenternas intressen är mer effektiv samt att 
Internetmarknadsföring som inte avbryter konsumentens flöde och där konsumenten själv får 
vara aktiv även är mer effektiv än andra former. Internetmarknadsföring som sprids via 
konsumenternas personliga kontaktnät får mer positiv respons än former där företag är den 
närmaste avsändaren. En mix av de olika formerna av Internetmarknadsföring är nödvändig 
för att inte bilda ett irritationsmoment för konsumenterna. Det framkom även att det finns ett 
starkt samband mellan hur konsumenterna uppfattar Internetmarknadsföringen och hur de 
reagerar på Internetmarknadsföringen. Den generella uppfattningen om 
Internetmarknadsföring är dock att den är irriterande. Den tidigare forskningen stöder de allra 
flesta av de slutsatser som framkom genom vår undersökning.         
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras läsarna till ämnet och diskussionen utmynnar i ett uppsatssyfte. 
Avgränsningar kommer att göras och definitioner av väsentliga begrepp klargörs. Slutligen 
görs en redogörelse av den klassificering av Internetmarknadsföring som kommer att 
användas i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens upplägg.   

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  
Samhället utvecklas i en snabb takt och utvecklingen pågår ständigt. Ny teknik innebär både 
nya möjligheter och nya problem för såväl företagen som konsumenterna. Den ökade 
globaliseringen har fått till följd att landsgränserna suddas ut allt mer och att företag börjar 
agera globalt. Den traditionella hemmamarknaden har i och med detta försvunnit vilket 
medför att företagen får en möjlighet att agera på en större marknad och nå ut till en målgrupp 
som inte är lokalt avgränsad. Företag är inte längre begränsade av geografin utan kan numera 
ha hela världen som sin hemmamarknad.1  
 
Den ökade globaliseringen medför även att företagens villkor förändras och de 
påverkansmedel som de traditionellt förlitat sig på inte längre har samma effekt. Förr använde 
sig företagen främst av relationsmarknadsföring där det fanns en nära relation mellan kunden 
och företaget. Kundens inköp skedde ofta lokalt och det uppstod naturligt en relation mellan 
säljaren och kunden.2 Denna marknadsföringsåtgärd försvann i och med industrialiseringens 
intåg och massproduktionen som följde i industrialiseringens spår.3 Under denna era flyttades 
fokus från relationsmarknadsföring till massmarknadsföring där företagen inte gjorde någon 
nämnvärd skillnad mellan olika målgrupper och produkter. Företagens fokus var att nå ut till 
så många som möjligt med standardiserade produkter och ingen större avgränsning gjordes 
mellan olika målgrupper.4 Massmarknadsföringen har som marknadsföringsåtgärd varit 
dominerande i många decennier men i och med att globaliseringen medfört att marknaden 
blivit mer konkurrensutsatt har denna marknadsföringsform blivit allt mer ifrågasatt.5  
 
I dag har många företag valt att gå tillbaka till en mer traditionell relationsmarknadsföring där 
de satsar stora resurser på att skapa och upprätthålla en relation med kunden för att bibehålla 
kunden och skapa lojalitet.6 De flesta företag insamlar information om kunden för att kunna 
skräddarsy marknadsföringen till den specifika kunden. Genom att anpassa marknadsföringen 
efter kundens enskilda behov anses marknadsföringen bli mer effektiv och kunden mer 
mottaglig.7  
 
Den senaste marknadsföringsåtgärden som har etablerats, inte enbart som en effekt av, men 
även som en pådrivare av globaliseringen är marknadsföring via Internet. Internet har skapat 
ett fundamentalt skifte i företagande och konsumentbeteenden som närmast kan liknas vid 
industriella revolutionen.8 Internet som medium har ökat snabbast av alla medier genom 
tiderna9 och medför stora möjligheter för företagen då skifte sker från marketplace till market 
                                                
1 M. Krain (2005).  
2 C. Allen et.al. (1998); A. Sharma, J.N Seth (2004). 
3 A. Sharma, J.N  Seth (2004).  
4 C.Allen et. al. (1998). 
5 P. Jakobsson (1995). 
6 ibid.  
7 Dagens Nyheter 15/3-06.  
8 A. Sharma, J.N Seth. (2004). 
9 M. Dahlén (2001).  
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space.10 Internetanvändningen har ökat kraftigt världen över, mellan 2000-2007 har det skett 
en ökning av Internetanvändandet med 202,9 % och inom den Europeisk unionen har 
Internetanvändandet ökat under samma år med 157,5 % I dagsläget använder sig 1 093 
miljoner människor världen över av Internet medan 239,9 miljoner människor i den 
Europeiska unionen använder sig av Internet vilket innebär att 51,9 % av människorna i 
Europeiska unionen har tillgång till Internet. I Sverige använder sig 74,9 % av befolkningen 
av Internet.11 Genom Internet kan fler konsumenter nås till en lägre kostnad och 
konsumenterna får även tillgång till ökad pris- och produktinformation.12 Internet erbjuder 
företagen en god möjlighet att upprätta en kundbas som kan användas till att skräddarsy 
erbjudanden och därigenom erhålla ett mer effektivt utbyte med konsumenterna. Internet har 
övergått från att vara någonting exklusivt och nytt till att bli en naturlig del av företagens och 
konsumenternas omvärld. Därav följer också att en allt större del utav handeln och 
kommunikationen sker via Internet. Adoptionskurvan för Internet som medium är brant i 
förhållande till traditionella medier såsom TV och radio.13 Detta kan ses genom att 
Internetannonseringen har ökat med 23 % under 2005 och trenden förväntas fortsätta uppåt. I 
februari 2006 ökade Internetmarknadsföringen med 35 % jämfört med februari 200514 och 
trots den stora ökningen anses Internet fortfarande vara i begynnelsefasen15. 
 
Internets ökade betydelse medför även att många forskare har intresserat sig inom området 
och de största och de mest revolutionerande rapporterna uppkom i slutet av 90-talet och runt 
millenniumskiftet. Detta har förmodligen sin naturliga förklaring i den IT-boom som rådde 
under denna period samt att Internetanvändandet ökade. Den traditionella marknadsföringen 
har sin grund i de 4P:na som skapades av McCartney på 60-talet och detta begrepp utgår från 
att den optimala marknadsmixen bygger på pris, produkt, plats och påverkan16. Men då 
Internet ändrar fokus från ett leverantörsperspektiv till ett kundperspektiv17 är det många 
forskare som ifrågasatt de 4P:nas tillämpbarhet för marknadsföring via Internet. En av dem 
som ifrågasätter är Constantinides som har utvecklat en Internetmarknadsföringsmodell som 
bygger på 4S istället för 4P. De fyra S: en är Scope (spelutrymme), Site (sida), Synergy 
(samverkan) samt System och den största skillnaden från den traditionella marknadsföringen 
är att denna modell utgår från att det är Interaktionen som är basen för 
Internetmarknadsföring.18  
 
Att enbart betrakta Internetmarknadsföringen som en helhet är meningslöst då 
marknadsföring via Internet kan ta många olika former och gestaltningar. De vanligaste 
typerna av Internetmarknadsföring är; banners, pop-ups, E-mail, bloggar, communities, 
virusmarknadsföring, sökmotorsmarknadsföring, webbsidor, kampanjsidor, Online-
eventmarknadsföring, nyhetsbrev, olika typer av e-sponsring, frågeformulär och 
undersökningar.19 Olika produkter och branscher använder sig av och lämpar sig olika väl till 
olika former av Internetmarknadsföring. Olika kundsegment kan också reagera olika på olika 
typer av Internetmarknadsföring beroende på vilket ålderssegment de tillhör samt hur vana 

                                                
10  S. Hollensen (2004).  
11 http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 
12 S. Hollensen (2004) . 
13 A. Schlosser et al. (1999).  
14 Dagens Nyheter 15/3-06. 
15 A. Janoschka (2004). 
16 P. Kotler et al.  (2002). 
17 A. Sharma, J.N. Sheth (2004). 
18 E. Constantinides (2002). 
19 http://www.marknadsforing.nu/annonsering/index.html,; V.Molander;  
http://site.ebrary.com/lib/sodertorn/Top?id=10073634&layout=document; C. Allen et.al. (1998).  
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Internetanvändare de är.20 Konsumenter blir idag allt mer utsatta för information och intryck 
och kan inte ta del av allt problemet blir för konsumenterna att hitta rätt information i rätt tid. 
Interaktiva medier såsom Internet gör att informationen bättre kan anpassas till kundernas 
enskilda behov21 men det kan även leda till att konsumenterna bättre kan selektera vilken 
information och marknadsföring som de väljer att ta del av22. 
 
Internet är ett medium som är i ständig utveckling vilket gör att det inte är säkert att det som 
var ett effektivt marknadsföringsmedel för ett år sedan är lika effektivt i dagsläget. Det är 
svårt för företagen att veta vilken effektivitet de olika typerna av Internetmarknadsföring har i 
dagsläget och behovet för företagen att vara ständigt uppdaterade ökar i takt med att 
Internetmarknadsföringen får en större roll i företagens marknadsföringsmix.23 Detta väcker 
frågan om vad olika typer av Internetmarknadsföring får för respons från konsumenterna och 
vad dessa olika typer kostar i förhållande till den responsen de får.  
 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet är att undersöka effektiviteten hos utvalda former av Internetmarknadsföring. 
Detta uppnås genom att undersöka responsen hos konsumenter och ställa det i förhållande till 
dess kostnad. Tyngdpunkten är dock att undersöka vilken respons konsumenter ger de utvalda 
formerna av Internetmarknadsföring.  
 

1.3 Avgränsning 
• Vi har valt att inte undersöka Business-to-Business marknaden utan kommer endast att 

undersöka Business-to-Consumer marknaden.     
 

• Undersökningen kommer inte att inrikta sig på hur hemsidan är utformad då 
undersökningen syfte främst är att undersöka direkta annonser och inte 
informationskanaler. En hemsida har ett flertal olika funktioner, såsom t.ex. att 
informera, fungera som ett kommunikationsmedium och vara underhållande och 
marknadsföring är endast en del av dess uppgift24 och därför har hemsidor valt att inte 
inkluderas i vår undersökning.  

 

1.4 Undersökningsområde 
Då Internet ständigt utvecklas och förändras hinner inte alltid forskningen med och detta 
gäller inte minst klassificering av Internetmarknadsföring. Det grundläggande problemet när 
det gäller att klassificera olika typer av Internetmarknadsföring är att det flesta forskare inte 
berör samtliga tillvägagångssätt utan endast behandlar ett av dem. Många forskare har inriktat 
sig på att undersöka traditionell Internetmarknadsföring vilket då omfattar banners, pop-ups 
och ”klick-annonser” medan andra forskare på senare år börjat forska mer på sökmotorer och 
marknadsföring via dem. Det faktum att forskare tenderar att endast undersöka en variant av 
Internetmarknadsföring har lett till att de olika forskarna inte är överens om vilka typer av 

                                                
20 M. Dahlén (2001). 
21 P. Jakobsson (1995).  
22 M. Dahlén (2001).  
23 M. Dahlén (2001); Dagens Nyheter 15/3-06. 
24 A. Janoschka (2004). 
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Internetmarknadsföring som är mest effektiv.25 Vi vill i denna uppsats ge en helhetsbild av de 
olika typerna av Internetmarknadsföring och har därför valt att inte endast studera en av 
typerna utan kommer att välja ut några av de olika formerna av Internetmarknadsföring och 
studera dessa. Vi kommer i resten av detta avsnitt redogöra för vilka klassificeringar som 
finns samt motivera de val som vi har gjort. 
  
Vi valt att komplettera den klassificering som vi funnit i litteratur och forskning med en 
klassificering som används i näringslivet för att få en aktuell och trovärdig klassificering. 
Efter att studerat vetenskapliga artiklar och vilka olika former av Internetmarknadsföring som 
näringslivet använder sig av kan följande typer av Internetmarknadsföring konstateras har en 
stor betydelse både i vetenskapen och i empirin; banners, pop-ups, E-mail, bloggar, 
communities, virusmarknadsföring, sökmotorsmarknadsföring, kampanjsidor, online-
eventmarknadsföring, nyhetsbrev, olika typer av e-sponsring, frågeformulär och 
undersökningar. 26 Enligt en trendanalys om Internets framtid framkom det att marknadsföring 
på Internet består av annonser, sökresultat från sökmotorer, sociala nätverkssidor, personliga 
bloggar samt webbsidor.27 
 
Grundläggande för att de olika typerna av Internetmarknadsföring ska behandlas i denna 
uppsats är att de har en vetenskaplig grund, det vill säga att vi funnit forskning som behandlar 
marknadsföringsåtgärden samt även att det är en typ av Internetmarknadsföring som används i 
praktiken. Vi har dessutom valt att endast behandla de formerna av marknadsföring som är 
möjliga och realistiska för oss att undersöka. Då frågeformulär och undersökningar inte är en 
renodlad marknadsföringsåtgärd utan snarare genomförs i syfte att införskaffa information 
kommer dessa inte att undersökas. Marknadsföring via E-mail och nyhetsbrev kommer inte 
heller att undersökas då dessa är personligt utformade efter mottagarens tidigare kontakt med 
företaget och mottagarens tidigare aktiviteter på Internet. Dessutom krävs det tillgång till 
mottagarens E-mailadress för att företaget ska få access till konsumenten vilket särskiljer 
denna typ av marknadsföringsåtgärd från de övriga utvalda. Uppsatsen kommer inte heller att 
undersöka kampanjsidor som en marknadsföringsåtgärd då det är en form av en hemsida. 
Kampanjsidor upprättas för en kortare period och fungerar då som en hemsida för att lansera 
en speciell kampanj.28 Virusmarknadsföring och online-eventmarknadsföring har vi valt att 
behandla tillsammans under namnet virtuell marknadsföring då de utifrån dess definition29 
kan antas fungera på ett liknande sätt och har ett liknande spridningsmönster. Vår 
undersökning kommer därför att innefatta följande former av Internetmarknadsföring; 
 

• Traditionell Internetmarknadsföring  
• Sökmotorsmarknadsföring  
• Bloggar och communities  
• Virtuell marknadsföring  

 
Traditionell Internetmarknadsföring är den typ av marknadsföring som mest kan liknas vid 
tryckt annonsering i t.ex. tidningar eller annat icke-virtuellt medium. På Internet tar denna 
marknadsföring främst formen av banners och pop-ups, det vill säga annonser som kommer 

                                                
25 R. Sen (2005). 

26 http://www.marknadsforing.nu/annonsering/index.html; V.Molander; 
http://site.ebrary.com/lib/sodertorn/Top?id=10073634&layout=document; C. Allen et.al. (1998). 
27 W. Kim (2006).  
28 V. Molander. 
29 ibid. 
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upp som ett eget fönster på skärmen när konsumenten går in på en viss sida eller som finns på 
en viss sida i t.ex. marginalerna. Denna typ av annonser kan vara både rörliga och fasta.30  
 
Sökmotorsmarknadsföring är en typ av annonsering och e-sponsring där företaget betalar 
sökmotorer som t.ex. Google eller Yahoo för att komma högt upp på listan när sökning görs 
på vissa ord. Sökmotorsannonsering gör det möjligt för konsumenterna att endast söka på ett 
ord och få upp länkar direkt kopplade till det önskade ordet.31 Dessa sökresultat kommer då 
att visas i en grå ruta högst upp på listan över sökresultatet.32  
 
Bloggar och communities får en allt större roll i Internetmarknadsföringen. Det är en form av 
Internetmarknadsföring där falska eller äkta konsumenter berättar om företaget eller 
produkten i sina texter på Internet. Bloggar är en form utav krönikor på Internet som företag 
kan använda i sin marknadsföring antingen genom att skriva en blogg själv från en fiktiv kund 
eller genom att betala en befintlig blogg-skrivare för att skriva om företaget eller produkten.33 
Communities är en form av mötesplats på Internet där deltagarna bl.a. kan chatta och umgås 
virtuellt.34 Communities erbjuder företag möjlighet till att skräddarsy marknadsföringen 
gentemot konsumenten då communities ofta är nischade på ett visst segment.35 Bloggar och 
communities fungerar på ungefär liknande sätt och därför har vi valt att klassificera dem 
gemensamt.  
 
Virtuell marknadsföring innefattar både online event-marknadsföring och 
virusmarknadsföring. Hela virtuella världar kan byggas upp för att fånga konsumentens 
intresse, inte sällan i form av spel, och kan närmast liknas vid kedjebrev som sprider sig 
vidare.36 Denna typ av marknadsföringsåtgärd riktas från början endast till ett fåtal 
konsumenter som sedan i sin tur sprider den vidare. Det bildas en sorts word-of-mouth effekt 
på Internet.37  
 

1.5 Definition 
• Respons representeras av hur konsumenterna reagerar på och uppfattar de olika 

formerna av Internetmarknadsföring.  
 
• Kostnad representeras av kostnadsintervall och därmed kommer inga precisa 

prisuppgifter att anges. Kostnadsintervallen kommer att ge en indikation på den 
generella kostnadsbilden för de olika formerna av Internetmarknadsföring. Kostnad 
består av produktionskostnad och mediaplatskostnad och dessa två kommer att 
sammanställas i ett gemensamt kostnadsvärde. Med produktionskostnad menas den 
kostnad som uppstår då marknadsföringen skapas och med mediaplatskostnad menas 
den kostnad som uppstår för att lansera marknadsföringen i form av plats på olika 
Internetsidor. 

  

                                                
30 A. Janoschka (2004). 
31 ibid. 
32 V. Molander.  
33 ibid. 
34 http://katalogen.sunet.se/kat/computers/internet/world_wide_web/forum/virtual_communities. 
35 C. Allen et.al. (1998).  
36 A. Mandelli (2005); V.Molander. 
37 J.E Phelps et al. (2004).  
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• Effektivitet betyder enligt Svenska Akademiens ordlista verkningsfullhet, kraft eller 
styrka.38 Effektivitet kan ha olika betydelse beroende på dess sammanhang. I denna 
undersökning avser vi att mäta de olika typerna av Internetmarknadsförings 
verkningsfullhet. Detta kommer att mätas genom att ställa responsen i förhållande till 
dess kostnad och på så sätt komma fram till dess effektivitet. Största fokus för att mäta 
effektiviteten kommer dock att ligga på responsen då det främst är den som är 
intressant eftersom den avgör hur konsumenter kommer att svara på 
Internetmarknadsföringen. Vi har valt att inkludera kostnad i vårt effektivitetsmått för 
att få en mer komplett helhetsbild då många företag i dagsläget har stort fokus på 
kostnadseffektivisering. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen kommer att konstrueras enligt figuren nedan, detta för att vi anser att det blir en 
logisk följd för läsarna att följa i uppsatsen och därmed ett försök till att reducera eventuella 
frågetecken för läsarna.  
 

1. Inledning    2. Metod   3. Teori    4.Empiri + Analys            5.Slutsatser 
 
             
 
 

6. Kritisk granskning 
 

 
 
Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel där vår förhoppning är att läsarna ska få förståelse 
för Internetmarknadsföring och vilken problematik som finns runt ämnen. Därefter följer ett 
metodkapitel där läsarna kan följa tillvägagångssättet som vi använder för att samla in 
information och hur denna information ska bidra till att uppsatsens syfte uppnås. Efterföljande 
kapitel redogör för de väsentliga teorier och forskning som kommer att användas vid analysen 
av insamlat data. Empiri- och analyskapitlet har vi valt att behandla tillsammans för att 
undvika upprepningar samt att underlätta för den logiska följden för läsarna. Därefter kommer 
slutsatserna som vår undersökning resulterat i att redovisas i några korta punkter och slutligen 
kommer vi att kritiskt granska hela uppsatsen och diskutera eventuella svagheter och 
alternativa tillvägagångssätt.   

                                                
38 http://spraakdata.gu.se/saol/. 

Figur 1, Uppsatsens disposition, källa; egen konstruktion 
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2. Metod 
I detta kapitel görs en genomgång av vilken ansats uppsatsen har, vilka metoder som har 
använts för att samla in data samt motivering till varför dessa metoder har valts. 

2.1 Forskningsintresse 
Då Internetmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen, dock inte så nytt att det inte har nått en 
viss grad av mättnad, är vi i vår uppsats främst intresserade av att undersöka hur de olika 
typerna av Internetmarknadsföring uppfattas av konsumenterna. Denna uppsats är därmed 
baserad på det beskrivande forskningsintresset vilket innebär att vi söker efter 
Internetmarknadsföringens förekomst och utbredning, en viss attityd till detta fenomen, detta 
leder till att uppsatsen kommer att baseras på en surveyundersökning vilket är vanligt hos den 
deskriptiva ansatsen.39 Anledningen till att vi har valt detta forskningsintresse beror på valet 
av uppsatsämne.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
För att uppnå syftet i uppsatsen ska vi undersöka vilken respons konsumenter ger olika typer 
av Internetmarknadsföringar. Det som eftersöks är alltså en generell bild av konsumenters 
respons i allmänhet. Med anledning av det har vi valt att använda oss av en forskningsstrategi 
som ger oss en aktuell och heltäckande bild av uppsatsämnet och inte en forskningsstrategi 
som ger en mer djupgående bild av en enhet såsom till exempel en fallstudie. Den 
forskningsstrategi som kommer att användas i denna uppsats är en surveyundersökning. Det 
finns olika typer av surveyundersökningar, de typer som vi kommer att använda oss av är 
enkäter, intervjuer samt skriftliga källor, dessa kommer att förklaras utförligare nedan. 
Anledningen till att dessa olika typer har valts är för att de kompletterar varandra samt att vi 
önskar belysa uppsatsämnet utifrån flera olika perspektiv. De svagheter som kan uppstå vid 
surveyundersökningar är att detaljer och djup i data kan gå förlorat samt problem vid 
precisionen och uppriktigheten i svaren.40 För att undvika att missa detaljer och få avsaknad 
av djup i undersökning har vi valt att komplettera den breda undersökningen med en mer 
detaljrik undersökning via intervjuer i form av fokusgrupper. Frågorna som ställs i enkäten 
och i intervjuerna kommer inte att vara av samma karaktär då vi via våra intervjuer i 
fokusgruppformat kommer att ställa mer djupgående frågor än vad som kan ställas 
tillfredställande i en enkät. Men vi är fortfarande medvetna om att undersökningen som görs i 
denna uppsats är relativt bred och därmed kan vissa detaljer förbises som eventuellt skulle 
kunna framkomma om en fallstudie hade genomförts istället. I ett försök att öka 
uppriktigheten i svaren söker vi engagera respondenterna genom att ställa frågor som gör att 
de känner att det är deras åsikt som räknas och inte en generell samhällelig åsikt.     
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden i denna uppsats kommer att vara baserad på frågemetoden då vi 
använder sig av enkäter och fokusgrupper som är en form av intervjuteknik41. Vi kommer att 
använda oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata, vilket är data som samlas in av 
oss själva42, kommer att samlas in genom enkäten samt genom fokusgrupperna. Anledningen 
                                                
39 K. E. Rosengren; P. Arvidson (2002). 
40 M. Denscombe (2000). 
41 ibid. 
42 L. Christensen (1998). 
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till att vi samlar in primärdata är för att Internetmarknadsföring är ett ämne som är i ständig 
förändring och därmed ändras också konsumenternas respons till de olika typerna av 
Internetmarknadsföring och nya undersökningar behöver därför genomföras för att få den 
mest uppdaterade och relevanta informationen. Vi kommer även att använda oss av 
sekundärdata, vilket innebär redan tidigare insamlad data43, för att få information om 
kostnaden för de olika formerna av Internetmarknadsföring. Anledningen till att vi använder 
oss av sekundärdata när det gäller kostnaden är att det redan finns tillgängligt och därmed 
finns det inget behov av att använda sig av primärdata. Ytterligare en anledning till 
användandet av sekundärdata i detta avseende är att ingen specifik kostnadsbild söks utan 
endast en indikation på den generella kostnadsbilden för de utvalda formerna av 
Internetmarknadsföring. Sekundärdata kommer även att användas i form av skriftliga källor 
för att ta fram relevanta teorier, vetenskapliga forskningsartiklar samt informationssökningar 
på Internet angående Internetmarknadsföringens utveckling och tillväxt. 
Datainsamlingsmetoden som kommer att användas i denna uppsats kan sammanfattas i 
figuren nedan som även visar hur den sammanhänger med den teoretiska syntes som ligger till 
grund för utformandet av frågorna i enkäten och fokusgrupperna.  
   

 

2.3.1 Primärdatainsamling 
Primärdata kommer att samlas in både kvantitativt och kvalitativt. Anledningen till att båda 
datainsamlingsmetoderna har valts är för att de tjänar olika syften i uppsatsen samt att de 
kompletterar varandra. Genom att samla in data genom flera olika metoder kommer samma 
ämne, konsumenters respons gentemot olika typer av Internetmarknadsföring, att belysas från 
två olika synvinklar vilket gör att validiteten i forskningen ökar, detta kallas även för 
triangulering44. 

                                                
43 L. Christensen (1998). 
44 M. Denscombe (2000). 

Figur 2, Datainsamlingsmetod kopplat till den teoretiska syntesen, källa; egen konstruktion 
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2.3.1.1 Kvantitativ undersökning  
Den kvantitativa undersökningen kommer att genomföras via ett frågeformulär som kommer 
att delas ut till konsumenter där konsumenterna själv får svara på frågorna i formuläret.45 Vi 
har valt att genomföra en enkätundersökning för att erhålla information från ett stort antal 
respondenter46 om vilken respons de ger olika typer av Internetmarknadsföring och därifrån 
kunna avgöra hur effektiva de olika typerna av Internetmarknadsföring är utan att de 
internpersonella faktorerna har allt för stor betydelse47. Frågorna i frågeformuläret ska ge en 
generell bild av vilken respons konsumenterna ger de olika typerna av 
Internetmarknadsföring. Att använda sig av frågeformulär medför dock även några risker, 
framför allt inom ämnen som är relativt outforskade såsom Internet. Den största risken med 
vårt frågeformulär är att respondenterna inte vet vad de olika typerna av 
Internetmarknadsföring är. För att undvika detta har vi valt att ha med ”inte upplevt” som ett 
svarsalternativ, utgått från ett urval som använder Internet mycket samt förklarat vad de olika 
typerna av Internetmarknadsföring är i frågeformuläret. Frågeformuläret kommer att vara en 
form av gruppenkät och kommer att delas ut till ett antal individer som befinner sig på samma 
plats under en viss tidpunkt och samlas in vartefter respondenterna har svarat färdigt på 
frågeformuläret, vilket medför att bortfallet minskas men det medför dock även att urvalet 
inte är representativt för hela befolkningen48. Anledningen till att detta distributionssätt har 
valts är för att det är ekonomiskt genomförbart samt att det ger en hög svarsfrekvens.49  
 
Uppbyggnad av frågeformuläret 
Frågeformuläret kommer att konstrueras efter den teoretiska syntes som tas fram i 
teorikapitlet, detta som ett led i försöket att verkligen mäta det som vi avser att mäta. Syftet 
med frågeformuläret är att mäta konsumenternas respons till olika typer av 
Internetmarknadsföring. Frågeformuläret inleds med ett introduktionsbrev till läsarna där 
syftet med enkäten presenteras samt hur respondenternas svar kommer att behandlas. 
Anledningen till att vi har valt att ge respondenterna ett introduktionsbrev är att öka 
trovärdigheten på enkäten samt undvika att respondenter inte deltar på grund av att de är 
osäkra på i vilket syfte materialet kommer att användas.50 Frågeformuläret består av två olika 
delar, dels bakgrundsfrågor om konsumenterna och dels informationsfrågor angående 
konsumenternas respons till olika typer av Internetmarknadsföring. Samtliga frågor i 
frågeformuläret är standardiserade eller snarare objektivt standardiserade vilket betyder att 
alla respondenter får svara på samma frågor och att formuleringen av frågorna inte är 
anpassade på så sätt att olika målgrupper får enkäter speciellt utformade efter dem.51 
Anledningen till att standardiserade frågor används är att frågeformuläret ska kunna 
kvantifieras och sammanställas på ett tillfredställande sätt.  
 
Bakgrundsfrågorna, det vill säga bakgrundsvariablerna52, kommer att användas för att ta reda 
på vilken typ av användare som ger vilken typ av respons till de olika formerna av 
Internetmarknadsföring och kommer därmed att ligga till grund för begreppet ”användare” i 
vår teoretiska syntes. Bakgrundsfrågorna kommer att bestå av fem frågor med strukturerade 
svarsalternativ, vilket betyder att frågorna är väl specificerade och ger respondenten möjlighet 

                                                
45 K. E Rosengren, P Arvidson (2002). 
46 M. Denscombe (2000).  
47 ibid.  
48 K. E Rosengren, P Arvidson (2002).  
49 ibid.  
50 K. Dahmström (2000). 
51 K. E Rosengren, P Arvidson (2002).  
52 ibid. 
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att välja bland redan framtagna alternativ.53 Anledningen till att vi har valt att använda oss av 
ett flertal bakgrundsfrågor är att vi har valt att göra klassindelningar av användarna först efter 
frågeformulärets genomförande då vi inte innan vet vilken klassindelning som är 
tillfredsställande för analysen. Görs klassindelningen redan innan genomförandet av 
frågeformuläret kan vi få informationsförluster som inte kan åtgärdas i ett senare stadium.54 
Detta är även anledningen till att inga åldersintervall har skapats i frågeformuläret utan att 
respondenterna endast får ange sin ålder. Därefter kommer konsumenterna att få svara på fyra 
informationsfrågor, huvudvariabler55, angående de olika typerna av Internetmarknadsföring. 
Dessa fyra informationsfrågor består av två underfrågor och anledningen till att vi valt att 
konstruera enkäten på detta vis är att underlätta för respondenterna att urskilja vilken typ av 
Internetmarknadsföring som frågorna behandlar samt för att minska förvirringen för 
respondenterna då enkäten behandlar ett antal snarlika begrepp. Svarsalternativen kommer att 
vara bundna där respondenterna får välja ett svarsalternativ, detta för att även här öka 
tillförlitligheten och jämförbarheten men även för att öka tillförlitligheten på kodningen56. 
 
För att få reda på konsumenternas generella respons gentemot de olika formerna av 
Internetmarknadsföring ställs en generell fråga om hur respondenterna reagerar då de blir 
utsatta för de olika typerna av Internetmarknadsföring. Svarsalternativen på denna fråga ges i 
form av en lista med alternativ. Respondenterna kommer att få fem olika alternativ som är 
placerade efter en rangordning med extrempunkterna ”alltid ignorerar” och ”alltid klickar 
vidare” i var sin ände. Anledningen till att vi har valt detta sätt, med ett flertal alternativ, är att 
öka möjligheten till nyanserade svar.  För att sedan kunna avgöra vad det är som bidrar till att 
de olika typerna av Internetmarknadsföring får en specifik respons ställs sedan en fråga om 
hur de uppfattar de olika formerna av Internetmarknadsföring. Svarsalternativen till denna 
fråga är i form av att respondenterna får ringa in det alternativ som de anser överensstämmer 
bäst. Detta svarsalternativ har valts för att erhålla nyanserade svar och därmed kunna särskilja 
de olika typerna av Internetmarknadsföring. Frågorna i frågeformuläret kommer att samla in 
information om nivå två i den teoretiska syntesen. Frågeformuläret kommer att delas ut till en 
testgrupp för att bekräfta att den är förståelig för respondenterna, det vill säga en pilotstudie 
kommer att genomföras57. Resultatet från pilotstudien visade att respondenterna ansåg att det 
var mest fördelaktigt och mest förståeligt att fylla i enkäter med svarsalternativ i form av 
enkla meningar istället för att markera ut deras svar på en skala.              
 
Urval 
När en undersökning ska genomföras på konsumenter eller andra områden där populationen 
är mycket stor, är det ofta omöjligt att undersöka alla som ingår i undersökningspopulationen 
och därför måste ett urval göras som undersökningen genomförs på.58 Vi har valt att endast 
undersöka de åldersintervall där 95 % eller fler har använt Internet och därför har vi begränsat 
oss till att undersöka personer i åldersintervallet 16-34 år.59 Anledningen till att vi har valt att 
undersöka de åldersintervall där Internet används utav 95 % eller fler är att de typer av 
Internetmarknadsföring som vi ska undersöka kräver en viss erfarenhet av Internet och 
kännedom om de olika marknadsföringsåtgärderna. För att göra det praktiskt möjligt för oss 
att undersöka urvalet har vi även begränsat oss till att endast undersöka boende i 

                                                
53 K. E Rosengren, P Arvidson (2002). 
54 ibid. 
55 ibid. 
56 ibid. 
57 ibid. 
58 ibid. 
59 http://www.scb.se/statistik/IT/IT0102/2005A01/Tabell4.xls.  
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Storstockholm. Då det är ett stort urval som endast begränsas av ålder och bostadsort är det 
praktiskt omöjligt för oss att erhålla information som gör det möjligt att genomföra ett 
slumpmässigt urval. Den kvantitativa undersökningen kommer därför att baseras på ett icke-
sannolikhetsurval som innebär att alla i populationen inte har lika stor chans att komma med i 
urvalet.60 Inom ramen för icke-sannolikhetsurval kommer ett tillfällighetsurval att genomföras 
vilket medför att vi måste vara medvetna om att det kan snedvrida resultatet. Trots detta 
används ett tillfällighetsurval då vårt mål inte är att genomföra en undersökning som 
statistiskt kan generaliseras till hela populationen utan endast att undersökningen ska vara 
representativ för urvalet. Tillfällighetsurvalet ger även orsaken till varför vi begränsar vår 
undersökning till att endast omfatta respondenter i Storstockholm. Vår undersökning kommer 
att omfatta minst 200 respondenter men fler om det krävs för att kunna urskilja mönster. 
Anledningen till att vi minst har valt att undersöka 200 respondenter är för att vi anser att färre 
kan komma att ge ett snedvridet resultat61 då urvalet är relativt stort.  
 
Bortfall 
För att undvika stort bortfall, både externt och internt, har vi valt att använda oss av 
gruppenkäter som delas ut och samlas in direkt på plats istället för att skicka ut 
frågeformulären per post. Genom att vi är på plats när respondenterna fyller i frågeformulären 
kan det interna bortfallet minskas då interna bortfall uppstår när det saknas svar på enstaka 
frågor62. Internt bortfall kan även uppstå om respondenten svarar ”inte upplevt” i 
frågeformuläret. Vi har dock trots detta valt att ta med ett ”inte upplevt” alternativ då 
Internetmarknadsföring fortfarande kan ses som en ny typ av marknadsföring och risken finns 
att respondenterna faktiskt inte har upplevt alla typer av Internetmarknadsföring som 
undersöks vilket i sig kan vara intressant att notera.  
 
Analys 
För att underlätta analysarbetet av enkäten har den kodats redan innan datainsamlingen 
började. Data som erhålls från enkäten kommer att befinna sig på nominalskalnivå samt på 
ordinalskalnivå.63 Anledningen till att insamlade data inte har en högre precisionsnivå är att 
undersökningen omfattar en typ av konsumentundersökning som främst är kopplade till olika 
attityder och det är därmed svårt att få en högre precisionsnivå. Detta leder till att de 
statistiska beräkningarna som främst kommer att användas är centralmått samt sambandsmått 
för att avgöra om det finns något samband mellan olika variabler. Anledningen till att vi har 
valt att använda oss av centralmått är för att det är ett bra statistiskt hjälpmedel för 
beskrivning och analys av hur mätresultaten från en variabel ser ut.64 De centralmått som 
kommer att användas är medianen samt medelvärdet. Korrelationsberäkningar kommer också 
att genomföras för att se om det finns något samband mellan olika frågor och 
bakgrundsvariabler. Resultatet och analysen kommer att vara i form av tabeller, centralmått 
samt procentuella skillnader då uppsatsens frågeställning och syfte främst är att undersöka hur 
effektiva de olika typerna av Internetmarknadsföring är.65 De mest väsentliga resultaten 
kommer att redovisas i olika former i empirikapitlet. När frågeformuläret är sammanställt 
kommer svaren på frågorna att analyseras och länkas till varandra för att kunna avgöra om det 
finns några korrelationer mellan de olika bakgrundsvariablerna och svaren. Resultatet av 
enkäten kommer att visa vilken respons konsumenterna har till de olika typerna av 

                                                
60 M. Denscombe (2000). 
61 ibid. 
62 K. E. Rosengren, P. Arvidson (2002). 
63 ibid. 
64 ibid. 
65 E. Eggeby, J. Söderberg (1999). 
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Internetmarknadsföring och resultatet kommer att ligga till grund för den sammanställning 
som kommer att avgöra hur effektiva de olika typerna av Internetmarknadsföring är. 
Ytterligare en anledning till att kvantitativ analys används är för att öka vetenskapligheten66 
då denna uppsats behandlar vilken respons konsumenterna ger olika typer av 
Internetmarknadsföring och detta är en typ av attitydmätning vilket gör att subjektiva åsikter 
ligger till grunden för uppsatsen och därmed kan det vara fördelaktigt att tolkningen och 
resultatet baseras på kvantiteter istället för endast enskilda intryck.      

2.3.1.2 Kvalitativa undersökningar  
Vi kommer även att använda oss av en kvalitativ undersökning i form av fokusgrupper. Vi har 
valt att komplettera den kvantitativa undersökningen med en fokusgruppstudie eftersom vissa 
frågor kan vara svåra och ställa i en enkät då dessa frågor kräver en interaktion mellan 
intervjuaren och respondenterna. Genom denna typ av kvalitativa undersökning hoppas vi få 
en förklaring och en djupare förståelse till varför respondenterna ger olika typer av 
Internetmarknadsföring en viss respons. Även dessa frågor kommer att vara uppbyggd efter 
den teoretiska referensram som vi tar fram under teoriavsnittet. 
 
Vi kommer att välja ut marknadsföringsstimuli från var form av de utvalda typerna av 
Internetmarknadsföring som sedan respondenterna får reflektera öppet om. Dessa 
marknadsföringsåtgärder är tänkta att fungera som stimulimaterial som väcker frågor och 
diskussioner om de olika typerna av Internetmarknadsföring snarare än att diskussionen ska 
kretsa kring just den specifika annonsen.67 Frågorna kommer att vara semistrukturerade, även 
kallade halvstrukturerade frågor68, där respondenterna får svara öppet. Moderatorn kommer 
att blanda fasta och öppna frågor för att dels få respondenterna att svara spontant men även 
för att kunna göra jämförelser med enkätundersökningen. Fokusgrupperna kommer att samlas 
i ett grupprum på Södertörns högskola då detta är en neutral plats som deltagarna inte bör 
känna sig hämmade av. Fokusgrupperna kommer att bestå av 4-6 deltagare då färre än fyra 
deltagare leder till att var och en av deltagarna fungerar som en medlare mellan de andra och 
fler än sex deltagare kan leda till att det bildas subgrupper som för egna samtal eller att vissa 
personer inte kommer till tals.69 Vi kommer att använda oss av två fokusgrupper som träffas 
vid ett tillfälle vardera. Med respondenternas samtycke kommer inspelning av diskussionerna 
att ske för att underlätta dokumentationen av sessionen. Inspelningen kommer att 
kompletteras med att en dokumentalist för anteckningar, detta för att enbart en ljudinspelning 
gör det svårt att urskilja vem det är som talar.70  
 
Det kommer att vara en och samma moderator vid båda fokusgrupperna då det reducerar en 
del av intervjuareffekten. Det är dock omöjligt att reducera intervjuareffekten helt då det sker 
en interaktion mellan moderatorn och respondenterna.71 En faktor som kan göra att 
intervjuareffekten förstärks i detta fall är att i vissa fall kommer några av respondenterna att 
vara bekanta med moderatorn, detta är dock moderatorn medveten om och kommer att 
medvetet försöka hålla en neutral profil. Då båda fokusgrupperna inte genomförs samtidigt 
finns det risk för att moderatorn påverkas av det resultat som den första fokusgruppen gav 
vilket kan påverka hennes tonfall och frågorna vid den andra fokusgruppen. Detta har dock 

                                                
66 M. Denscombe (2000).  
67 V. Wibeck (2000). 
68 K. E. Rosengren, P. Arvidson (2002). 
69 V.Wibeck (2000). 
70 ibid. 
71 K. E. Rosengren, P. Arvidson (2002). 
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försökt att undvikas genom att vi har utformat ett frågeformulär som ska följas i båda 
fokusgrupperna.   
 
Urval som används i den kvalitativa undersökningen kommer att vara detsamma som urvalet 
som användes i den kvantitativa undersökningen, det vill säga personer mellan 16-34 år 
boende i Storstockholmsområdet. Samma urval har valts för att de båda undersökningarnas 
resultat ska kunna jämföras och komplettera varandra.  
 
Analys 
Analysen av den kvalitativa undersökningen kommer att ske genom att urskilja gemensamma 
drag utifrån respondenternas svar. Resultatet kommer att länkas till resultatet från 
enkätundersökningen och kommer att fungera som en komplettering till denna. Genom 
fokusgrupperna är vår förhoppning att en djupare förståelse av vissa svar kommer att kunna 
urskiljas.   

2.3.2 Sekundärdatainsamling 
Sekundärdata kommer att samlas in för att kunna få information om vad de olika typerna av 
Internetmarknadsföring kostar. Två experter från näringslivet som arbetar med 
Internetmarknadsföring kommer att kontaktas för att erhålla kostnadsuppgifter, detta kommer 
att kompletteras med andra sekundära källor såsom Internet. Att använda Internet som en 
källa kan medföra några risker, såsom missvisande uppgifter, men vi hoppas undkomma detta 
genom att vara kritiska till källan. Anledningen till att vi har valt ett flertal olika sekundära 
källor när det gäller att samla in data om kostnaden är att minska subjektiviteten och öka 
tillförlitligheten på de kostnadsuppgifter som används i uppsatsen. Vi är dock medvetna om 
att detta inte ger en helt rättvisande kostnadsbild men vi anser att det värde som vi på detta 
sätt får fram är fullgott för dess avseende, det vill säga ge en indikation på den generella 
kostnadsbilden för de utvalda formerna av Internetmarknadsföring. De kostnadsuppgifter som 
insamlas kommer att vägas samman till generella kostnadsintervall som kommer att användas 
som ett komplement till responsen för att bedöma effektiviteten av de utvalda 
Internetmarknadsföringsformerna. De former av Internetmarknadsföring som ingår i 
undersökningen har kommit olika långt i sin utveckling och är olika mycket standardiserade 
vilket försvårar kostnadsbilden, vi hoppas dock att undkomma det mesta av denna 
problematik genom att placera kostnaderna i intervall och på så vis undvika mer exakta 
kostnadsuppgifter. Anledningen till att vi valt att även ta hänsyn till kostnadsbilden och inte 
enbart responsen som ett mått på effektiviteten är att enbart respons inte ger en fullständig 
bild. En form av Internetmarknadsföring kan få mycket positiv respons och vara uppskattad 
av konsumenterna men det är endast intressanta uppgifter om en indikation av kostnadsbilden 
tas med i beräkningen. Detta är speciellt viktigt i dagsläget då företag allt mer strävar efter att 
kostnadseffektivisera. De kostnadsintervall som kommer att användas kommer dock att bli 
breda vilket medför att dessa intervall endast ger en indikation på vilken kostnad de olika 
typerna av Internetmarknadsföringen representerar och därmed får inte kostnadsuppgifterna 
en alltför framträdande roll i uppsatsen. För att klargöra vilken betydelse kostnadsmåtten haft 
för vår effektivitetsberäkning kommer en diskussion att föras om det i ett senare skede av 
uppsatsen. 
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3. Teori och forskning 
I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning. Stor fokus kommer att ligga på 
forskning då Internetmarknadsföringen är i ständig förändring och ett relativt nytt 
marknadsföringsverktyg. Kapitlet är uppdelat i ett antal avsnitt som behandlar relevanta 
områden. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning där det viktigaste nämns för att 
sedan utmynna i en egen teoretisk syntes. 

3.1 Kommunikationsmodeller  
För att konsumenterna ska kunna uppfatta ett budskap krävs det att det sker någon form av 
kommunikation mellan företaget och konsumenten. Det finns olika typer av 
kommunikationsmodeller och dessa olika typer kan existera i olika grad beroende på vilken 
form av marknadsföring som undersöks. Dessa modeller har vi valt att behandla för att kunna 
avgöra vilken typ av kommunikationsmodell de utvalda Internetmarknadsföringsformerna 
använder sig av och detta för att i ett senare skede kunna avgöra om det har någon betydelse 
för vilken respons konsumenterna ger de utvalda formerna av Internetmarknadsföring. 
   
Traditionellt sker all kommunikation via en sändare och en mottagare och förutsätter att det är 
en envägskommunikation. Denna modell utvecklades av Shannon och Weaver och kallas för 
den linjära kommunikationsmodellen.72 Modell har dock ifrågasatts och Rogers och Kincaid 
utvecklade istället en konvergensmodell där kommunikationen ses som en dynamisk process. 
De centrala delarna i denna modell är information och ömsesidig förståelse vilket leder till att 
bägge parter är aktiva. Denna modell är mer anpassad och tillämpningsbar på Internet då 
Internet är ett interaktivt medium.73 
 
Hoffman och Novak introducerade två olika modeller för hur budskap sänds ut till mottagare 
beroende på vilket medium som används.74 De hävdar att traditionell marknadsföring utgår 
från en modell enligt principen One-to-many, det vill säga ett företag sänder ut ett budskap 
genom ett visst medium till många passiva åhörare.75 Denna princip medför att mottagarna av 
budskapet inte har möjlighet att interagera med sändaren av budskapet och inte heller med 
mediet igenom vilket budskapet sänds. Även Fill använder sig av denna modell för att 
förklara hur kommunikationen kan se ut och kallar den för One-step modellen.76 Stewart och 
Pavlou hävdar att interaktiva medier såsom Internet ändrar marknadskommunikationen från 
en envägsprocess till en tvåvägsprocess där det sker en interaktion mellan marknadsföraren 
och konsumenten. Interaktiv kommunikation är karaktäriserat av tre faktorer, dessa är: 
multiway, vilket betyder att två eller flera aktörer är inblandade och engagerade; 
omedelbarhet, vilket betyder att responsen sker direkt; samt contingent, vilket betyder att 
responsen från en aktör sker direkt och logiskt från en annan aktör.77 Även Janoschka hävdar 
att marknadsföring via Internet är en ny typ av kommunikation då det alltid finns sändare som 
tillkännager ett budskap och en mottagare som känner sig träffad av detta budskap, 
kommunikationen är interaktionsorienterad. Hon hävdar även att det inte endast är 
kommunikationsprocessen som är interaktionsorienterad utan även de olika typerna av 
Internetmarknadsföring har olika grader av interaktion.78 
                                                
72 J. Fiske (2001).  
73 P. Jakobsson (1995).  
74 D. Hoffman; T. Novak (1996 juli).  
75 D. Hoffman, T. Novak (1996 juli, okt). 
76 C. Fill (2002).  
77 D. W Stewart, P. A Pavlou (2002). 
78 A. Janoschka (2004). 



Internetmarknadsföringens effektivitet  Jennie Gustavsson & Linn Krüss 
 

 15 
  

I och med att Internet har fått en mer betydande roll i marknadsföringen har mottagarna av 
budskapet övergått till bli mer aktiva och integrerade i processen. Detta medför, enligt 
Hoffman och Novak, att den traditionella marknadsföringsmodellen, One-to-many, inte kan 
appliceras på marknadsföring via Internet och de har därför utvecklat en ny modell där 
utgångspunkten är att kommunikationen sker Many-to-many, det vill säga integration sker 
mellan företag och kund men även med mediet som i detta fall är Internet. Detta medför att 
möjligheten till feedback ökar för samtliga inblandade.79 Fill har kommit fram till en liknade 
modell som han kallar för Multi-step modellen där samtliga parter integrerar med varandra.80 
Detta resonemang kan illustreras i figur 3 och figur 4 nedan.  
 
 
                       Konsument Företag 

                 Konsumenter 
Företag Medium Konsument  
 Medium    Företag 
  Konsument  
 
 

Konsumenter     Konsumenter 
 
                    
                        
 
Detta resonemang har utvecklats ytterligare och en mer utvecklad modell har tagits fram av 
Allen et al, där de delar in kommunikationen i one-to-one, one-to-fewer, one-to-few, one-to-
many samt one-to-all.81 Detta sammanställs i figur 5 nedan. 
 
Kommunikationsmodell Målgruppsbredd Typ av Internetmarknadsföring 
One-to-one/ 
Riktad marknadsföring 

1 mottagare Personliga E-mail, personliga webbsidor, 
Chat. 

One-to-fewer/ 
Riktad marknadsföring 

100 mottagare  E-mail, personliga webbsidor, Communities. 

One-to-few/ 
Riktad marknadsföring 

1000 mottagare Samma marknadsföring som One-to-fewer 
bara att målgruppen är större. 

One-to-many/ 
Massmarknadsföring 

10 000 mottagare Samma kommunikationskanaler som ovan 
plus sökmotorannonsering 

One-to-all/ 
Massmarknadsföring 

1 000 000 
mottagare 

Sökmotorannonsering, webbsidor och 
hemsidor med stark attraktionskraft.  

Figur 5, Kommunikationsmodeller, källa; C. Allen et al (1998) 
 
 
Sammanfattningsvis finns det olika kommunikationsmodeller som kan urskiljas hos olika 
typer av Internetmarknadsföring.  
 
Vilka strategier kan då dessa kommunikationsmodeller använda sig av för att förmedla 
informationen till sin publik? Svaret på denna fråga leder oss vidare till push- och 
pullstrategierna och forskningen kring dessa.  

                                                
79 D. Hoffman, T. Novak (1996 juli, okt). 
80 C. Fill (2002).  
81 C. Allen et al.  (1998). 

Figur 3, One-to-many, källa; D.L Hoffman, 
T.P Novak (1996) 

Figur 4, Many-to-many, källa; D:L Hoffman, 
T:P Novak (1996) 
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3.2 Push- och pullstrategier  
Det finns traditionellt två olika typer av strategier som är dominerande när produkter säljs och 
när budskap ska nå ut till slutkunden, push- och pullstrategierna. Dessa två strategier är 
relevanta i denna uppsats för att de kan hjälpa oss att studera vilken typ av strategi de olika 
typerna av Internetmarknadsföring har. De två strategier är inte varandra uteslutande utan 
båda typerna av strategier kan ofta identifieras i ett budskap men i olika stor utsträckning.82  
 
Pushstrategin trycker ut budskapet till slutkunden och kommunikationen sker från tillverkaren 
till slutkunder utan någon interaktion mellan dem. Pushstrategin tar ingen speciell hänsyn till 
slutkunden då denna strategi förespråkar att konsumenter köper det som finns på 
marknaden.83 Denna strategi kan illustreras enligt figur 6 nedan.84  
 

Tillverkare Påverkan  Återförsäljare   Påverkan     Slutkund  
 
 
 
Budskapet kan även riktas direkt till slutkunden och denna strategi kallas för pullstrategi. 
Kommunikationen sker i denna form direkt mellan leverantören och slutkunden. Målet med 
denna strategi är att dra produkterna och budskapet ut till slutkunden och den vanligaste 
pullstrategierna är annonsering. Slutkunden får i denna strategi en aktiv roll.85 Denna strategi 
kan illustreras i figur 7 nedan.86 
 

         Tillverkare Återförsäljare                 Slutkund  
    
   Påverkan   
                         
 
Hoffman och Novak anser att konsumenterna är mer aktiva i Internetmarknadsföring än vid 
traditionell marknadsföring därför att de mer självständigt söker information som påverkar 
beslutsprocessen samt att de själva kan välja vilken annonsering de vill bli utsatta för.87 Då 
antagandet är att konsumenterna är aktivt involverade i mediaanvändandet kräver det 
interaktiva elementet en signifikant kundinvolvering.88 Konsumenter har en tendens att mer 
aktivt involvera sig i interaktiva medier och det är enklare att mäta konsumenternas 
involvering i interaktiva medier genom att se vilken interaktion konsumenten har med 
annonseraren.89  
 
En annan anledning till att konsumenter anses vara mer aktiva vid Internetmarknadsföring är 
att de frivilligt kan välja vilka annonser de exponeras för.90 Detta resonemang förstärks 
ytterligare av Pavlou och Stewart som hävdar att konsumenter får en större möjlighet att ge 
respons eller ignorera annonserna direkt. Det är alltså konsumenterna som gör något med och 
av annonseringen.91 Företagen ber konsumenterna om uppmärksamhet genom t.ex. pop-ups 
                                                
82 C. Fill (2002).  
83 A. Palmer, B. Hartley (2002).  
84 C. Fill (2002). 
85 A. Palmer, B. Hartely (2002). 
86 C. Fill (2002). 
87 D. Hoffman, T. Novak (1996 okt). 
88 P.K. Korgaonkar, L.D. Wolin (1999).  
89 P.A Pavlou, D.W Stewart (2000). 
90 D. Hoffman, T. Novak (1996 okt). 
91 P A Pavlou, D. W Stewart (2000). 

 Figur 6, Pushstrategi, källa; C. Fill (2000)

Figur 7, Pullstrategi, källa; C. Fill (2000)
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och banner men det är sedan upp till konsumenterna själva att bestämma hur mycket och när 
de vill ta del av annonserna. Konsumenterna får alltså själva dra åt sig annonserna (pull).92 
Den stora skillnaden mellan traditionell annonsering och annonsering via interaktiva medier 
är att det är lättare att ignorera annonser via interaktiva medier.93 Korgaonkar och Wolin 
hävdar att Internet har ändrat relationen mellan köpare och säljare till fördel för 
konsumenterna då de får mer kontroll på situationen.94  Konsumenterna får även en mer aktiv 
roll då Internet både är ett medium och en marknad.95 Sharma och Sheth anser att kunderna 
kommer att få en mer aktiv roll då det sker ett samskapande som involverar både företag och 
kunder genom en ökad integration.96 Pavlou och Steward hävdar att det är en interaktion 
mellan företagen och konsumenterna och det är inte mediet i sig som bestämmer interaktionen 
utan det är konsumenten själv då de kan välja att ge respons eller inte. De hävdar även att det 
inte är Internet som medför interaktionen utan Internet har endast förändrat hastigheten, 
räckvidden och skalan på interaktionen.97 Interaktiv annonsering innebär att konsumenterna 
själv måste behandla marknadsföringen istället för att marknadsföringen påverkar 
konsumenterna.98 Internetmarknadsföring som är baserad på pushstrategin skickar 
informationen automatiskt till användaren utan att användaren har efterfrågat informationen. 
Baseras istället Internetmarknadsföringen på en pullstrategi efterfrågas informationen aktivt 
av användaren.99 En undersökning gjord av Sen visar att traditionell Internetmarknadsföring 
såsom banners och pop-ups använder sig av en pushstrategi som kan anses vara irriterande 
och frustrerande för konsumenterna då denna typ av Internetmarknadsföring avbryter deras 
egna sökande. Däremot använder sig sökmotorsannonsering av en pullstrategi som uppfattas 
som positiv av konsumenterna.100 
 
Sammanfattningsvis kan olika typer av Internetmarknadsföring använda sig av olika 
strategier för att nå ut till sin publik. Vilka strategier som de väljer kan även kopplas till 
hur aktiva konsumenterna eller passiva konsumenterna måste vara för att budskapet ska gå 
fram.  
 
Olika typer av Internetmarknadsföring kan alltså använda sig av olika strategier och olika 
kommunikationsmodeller, men vilken respons ger då konsumenterna Internetmarknadsföring 
och vad det är som skiljer dem från varandra? Dessa frågor kommer att behandlas i följande 
avsnitt.  
  

3.3 Respons till Internetmarknadsföring  
En av de mest grundläggande teorierna inom marknadskommunikation och forskning inom 
annonsering är attityden gentemot annonsen (attitude-toward-the ad) och definieras som 
mottaglighet av respons i ett fördelaktig eller ofördelaktig slag till en specifik 
annonseringsstimuli under en speciell orsak. Denna teori har dock utvecklats och anpassats 
mer efter Internet och kallas då istället attityden gentemot sidan (attitude-toward-the site) och 

                                                
92 A. Schlosser et al. (1999).  
93 P. A Pavlou, D. W Stewart (2000); D. Hoffman, T. Novak (1996 okt). 
94 P. Korgaonkar, L. Wolin (1999).  
95 D. Hoffman, T. Novak (1996 okt).  
96 A. Sharma, J.N. Sheth (2004).  
97 P. A Pavlou, D. W Stewart (2000). 
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99 A. Janoschka (2004). 
100 R. Sen (2005). 
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teorin hävdar att attityden gentemot sidan är positivt associerad till attityden gentemot 
annonsen. 101  
 
Wang et al. hävdar, till skillnad från andra forskare, att både traditionell annonsering och 
Internetannonsering inte behöver förbises av publiken och påstår att anledningen till att 
tidigare forskare funnit detta resultat beror på att de har sett publiken som passiv och att de 
därav inte studerat motivet till användandet.102 Många forskare hävdar att det inte är någon 
skillnad mellan hur konsumenter reagerar på olika typer av annonser och att alla annonser har 
samma mål oberoende av vilket medium som används, det spelar alltså ingen större roll om 
annonseringen sker via Internet eller via traditionella medier.103 Konsumenterna som kommer 
ihåg annonsen från Internet kommer att ge samma respons som annonsen skulle få från ett 
annat medium.104 Den enda skillnaden är enligt Stewart och Pavlou att det är lättare att 
ignorera annonsering på Internet.105  
 
Schlosser et al. har genomfört en undersökning för att ta reda på vilken respons konsumenter 
ger Internetannonsering.106 De anser att forskningen lagt för stor fokus på att jämföra 
Internetmarknadsföring med traditionell marknadsföring både praktiskt och teoretiskt och 
därmed har det inte funnits fokus på vad som karaktäriserar Internetanvändarna och dess 
attityder. Det har alltså funnits för stort fokus på företagen vilket har gjort att konsumenterna 
har glömts bort. Detta leder till att beslut och uppbygganden av Internetannonseringen 
grundas på för liten kunskap om vad konsumenterna anser. Detta resonemang förstärks 
ytterligare av Dahlén som hävdar att Internet som medium har fått för stor fokus och för lite 
fokus har lagts på användarna av mediet. Dahlén anser inte att Internetanvändarna ska ses som 
en statisk grupp utan bör istället betraktas som en föränderlig grupp som måste studeras för att 
kunna förutse vilken respons de ger till olika typer av marknadsföring via Internet.107 
Schlosser et al. har samma utgångspunkt som många andra forskare och anser att 
konsumenterna har en aktiv roll i Internetmarknadsföring vilket gör det extra viktigt att vara 
medveten om deras attityder till Internetannonsering.  Även Korgaonkar och Wolin anser att 
för att lyckas med sin Internetmarknadsföring måste företagen få en bättre förståelse för 
Internetanvändarna och dess behov. Genom att ta hänsyn till motivationsfaktorer till 
Internetanvändning kan företagen utveckla effektiv annonsering och segmentering.108 
Hoffman och Novak anser att nya grunder för segmentering måste göras då konsumenter har 
varierad förmåga att ta emot flöde (flow).109  
 
Enligt Hoffman et al. är det högst väsentligt att marknadsförare som använder sig av Internet 
som kommunikationsmedium skapar goda ”flödesmöjligheter” för att effektivt nå 
konsumenten. De anser att för att konsumenten ska uppleva ett bra flöde när han eller hon är 
aktiv på Internet måste det finnas en balans mellan deras kunskap och utmaningen de ställs 
inför genom interagerandet på Internet. Desto större utmaning Internet erbjuder konsumenten 
desto mer fokuserad blir han eller hon och det är viktigt att konsumenten upplever att han 
eller hon blir underhållen utav utmaningen. Men om konsumenten inte besitter den kunskap 
som krävs för att anta och klara utmaningen som erbjuds kommer konsumenten att bli 
                                                
101  R.E  Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
102 C. Wang, et.al. (2002).  
103 P. A Pavlou, D. W Stewart (2000); R.E  Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
104 R.E  Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
105 D. W Stewart P. A Pavlou (2002).  
106 A. Schlosser et al. (1999).  
107 M. Dahlén (2001). 
108 P. Korgaonkar, L. Wolin (1999).  
109 D. Hoffman, T. Novak (1996 okt).  
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frustrerad och logga ut.110 Annonsering som avbryter flödet, såsom till exempel banners och 
pop-ups, kan skapa en negativ respons till dessa annonser.111 Även Rettie et al. har funnit 
liknande resultat som hävdar att annonser på Internet uppfattas speciellt irriterande om de 
avbryter eller stör det flöde som Internetanvändaren befinner sig i.112 Detta resonemang fann 
dock inte Dréze och Hussherr några belägg för men de kunde istället konstatera att det fanns 
skillnader mellan olika demografiska grupper när det gäller beteende gentemot banners.113  
 
Ducoffe betonar tre faktorer som utgångspunkt för att förklara hur konsumenter uppfattar 
värdet av annonser, dessa är informativa, irriterande och underhållande.114 Wang et al. utgår 
från Ducoffes forskning men tar däremot hänsyn till ytterligare tre faktorer då de anser att 
dessa faktorer kan vara väsentliga för konsumenters bedömande av annonser. Enligt dem 
påverkas konsumenterna alltså av sex faktorer som tillsammans bestämmer vilken respons de 
ger annonseringen. Dessa sex faktorer är: underhållning, information, irritation, trovärdighet, 
integration samt demografi. Wang et al. anser att en ökad förståelse av interaktion kan hjälpa 
till att öka effektiviteten av interaktiva medier såsom Internet. 115 Anledningen till att vi har 
valt att behandla detta är för att kunna urskilja vilka faktorer som kan urskiljas hos de olika 
typerna av Internetmarknadsföring och därmed kunna avgöra vad som åtskiljer de olika 
formerna av Internetmarknadsföring.  
 
Ducoffe kom fram till att Internetannonsering uppfattades som mer informativ än traditionell 
annonsering dock ansåg konsumenterna att Internetannonsering var mindre underhållande än 
traditionell annonsering.116 Detta resultat förstärks ytterligare av Schlosser et al.117 och 
Goldsmith och Lafferty118.  De kom fram till att fler konsumenter uppfattar 
Internetannonsering som mer informativ och trovärdig i jämförelse till traditionellannonsering 
vilket gör att den generella attityden gentemot Internetannonsering är positiv.119 Detta resultat 
ifrågasätter Goldsmith och Lafferty då de kom fram till att Internetannonseringar uppfattades 
som mer neutrala än andra mediers annonseringar och var endast medelmåttigt omtyckta. 
Internetannonsering ansågs till en mindre grad inspirera emotionella reaktioner än 
annonseringar via andra medier, bortsett från radio. Däremot kom de fram till att de anses som 
minnesvärda jämfört med annonser via andra medier.120  
 
Rettie et al. fann i sin undersökning att många konsumenter uppfattar Internetannonsering 
som mycket irriterande och att det skapade negativ attityd gentemot Internetannonsering.121 
Detta motsägs av både Schlosser et al.122 och Ducoffe123 som kom fram till att 
Internetannonseringar uppfattas som mindre irriterande än traditionell annonsering. Detta för 
att traditionell annonsering tillämpar pushstrategier och ber om konsumentens 
uppmärksamhet medan Internetannonsering tillämpar pullstrategier och tar konsumentens 

                                                
110 D. Hoffman et.al. (2000). 
111 R. E Goldsmith, B. A Lafferty (2002). 
112 R. Rettie, et al. (2003).  
113 X. Dréze, F-X Hussherr (2003). 
114 R. Ducoffe (1996).  
115 C. Wang et al. (2002). 
116 R. Ducoffe (1996).   
117 A. Schlosser et al. (1999).  
118 R. E Goldsmith, B. A Lafferty (2002). 
119 A. Schlosser et al. (1999). 
120 R. E Goldsmith, B. A Lafferty (2002). 
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uppmärksamhet.124 Studier visar att trots att konsumenter säger att de har en negativ respons 
gentemot annonsering minskar denna negativa attityd i takt med att konsumenterna känner sig 
mer underhållna av annonsen. 125    
 
Hur konsumenter uppfattar Internetmarknadsföring kan variera beroende vilken typ av 
Internetannonsering som studeras.126 Goldsmith och Lafferty hävdar att banners har varit 
effektiva för att skapa positiv respons men att de på senare år blivit uppfattade som icke 
informativa, icke fokuserade, icke minnesvärda och generellt ineffektiva då de ibland förvirrar 
konsumenterna.127 Även Dréze och Hussherr har i sin undersökning kommit fram till att 
endast hälften av dem som undersöktes kom ihåg att de hade sett annonseringen via banners 
och de hävdar vidare att konsumenter medvetet väljer att undvika att titta på banners. Dréze 
och Hussherr hävdar trots detta resultat att banners är effektiva om ett längre perspektiv 
appliceras då de hävdar att banners leder till varumärkeskännedom.128 Däremot kan pop-ups, 
som är mer påflugen, ses som en annonsering som kan öka medvetenheten men därmed inte 
sagt att effektiviteten ökar. Annonser som är påflugna kan öka irritationen hos konsumenterna 
och därmed påverka effektiviteten negativt.129 Sen hävdar att traditionell 
Internetmarknadsföring är ineffektiv och att sökmotorsmarknadsföring istället är mer effektiv 
då konsumenterna är mer mottagliga mot denna form av marknadsföring. Denna typ av 
marknadsföring anses vara tillförlitlig och informationsrik trots att konsumenter anser att 
betalda sponsorlänkar är mindre tillförlitliga än icke betalda sponsorlänkar.130 Mandelli 
hävdar att ju mer relevant och attraktivt annonsen är desto mer kommer konsumenten att 
acceptera den men det krävs att marknadsföringen gör intryck på mottagaren. Vidare hävdar 
hon att det redan finns typer av Internetmarknadsföring som tillfredställer detta mål och 
däribland virtuell marknadsföring, communities och sökmotorsmarknadsföring. Dessa typer 
av Internetmarknadsföring erhåller bättre resultat än traditionell Internetmarknadsföring då de 
skapar ett värde för konsumenterna.131 Virtuell marknadsföring uppfattas av konsumenterna 
som irriterande om avsändaren är ett företag eller någon de inte känner. Däremot om 
avsändaren är en bekant uppfattas E-mailen som mer positiva då innehållet antas ha ett värde 
och att avsändaren har vidarebefordrat informationen av en god anledning. Kvinnor är mer 
troliga att vidarebefordra virtuell marknadsföring än män.132 
 
Sammanfattningsvis finns det ett antal gemensamma faktorer som kan mäta hur 
marknadsföringen uppfattas av konsumenterna. Dessa har alla sitt ursprung i Ducoffe’s 
tre faktorer; irriterande, underhållande och informativ. Vidare har det även konstaterats, 
att det är huruvida marknadsföringen skapar goda flödesmöjligheter, som har betydelse för 
vilken respons marknadsföringen får.    
 

3.4 Användare 
Vilken respons de olika typerna av Internetmarknadsföring får kan bero på vem det är som 
blir exponerad för marknadsföringsåtgärden. Därför anser vi att för att få en fullständig bild 
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av hur effektiva olika typer av Internetmarknadsföring är måste även teorier och forskning om 
olika typer av användare beaktas. 
 
Den generella teorin om hur konsumenter adopterar produkter och nya medier är utformad av 
Rogers och visar på fem olika stadier som konsumenterna kan tillhöra beroende av hur 
mottagliga de är till nya innovationer. Dessa fem olika typer av konsumenter kallas för 
innovatörer, tidiga adopterare, sena adopterare och slutligen eftersläntrare. Innovatörerna är 
de konsumenter som först adopterar nya medier medan eftersläntrarna är de konsumenter som 
sist adopterar nya medier och ofta strävar efter att behålla de gamla medierna.133 Dessa fem 
stadier kan illustreras i figur 8 nedan.  
 

 
Figur 8, Rogers adoptionskurva, källa; http://www.valuebasedmanagement.net 
 
De flesta forskarna utgår från Rogers adoptionskurva och har därifrån utvecklat egna 
kategoriseringar på Internetanvändare. Nedan följer kortfattade presentationer av några 
kategoriseringar. 
 
Allen et al, hävdar att det är viktigt för marknadsförare på Internet att förstå unikheten hos 
Internetanvändare och presenterar en kategorisering av Internetanvändarna i tio grupper134:  

• Immigranter, är starkt skeptiska till Internets användbarhet. 
• Sökare, fokuserar på arbete och söker information om en speciell uppgift. 
• Surfare, aktiva Internetanvändare som främst använder Internet på sin fritid. 
• ”Mainstreamer”, använder Internet efter arbetet för personliga syften. 
• Sällskapare, använder främst Internet för sociala ändamål såsom spel och film. 
• Arbetare, ser Internet som något praktiskt. 
• Pionjärer, är en mäktig användare av Internet. 
• ”Upstreamer”, liknar i mycket ”mainstreamer” och är främsta målet för riktade och 

personliga Internetaktiviteter. 
• ”Socialite”, är flitiga deltagare i online-diskussioner och har väldefinierade online 

persona. 
• Trollkarlar, är de mest aktiva och skickliga Internetanvändarna, medelålder under 30 

år.   
 
De hävdar att människor har olika förväntningar och agerar på olika sätt på Internet vilket är 
något som Internetmarknadsförare måste vara väl medvetna om och ta hänsyn till när de 
vänder sig till dem. 135   
 
 
                                                
133 C. Fill (2002). 
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Hollensen kategoriserar Internetanvändare i två olika kategorier.136   
• Njutningssurfare använder Internet för upplevelser på liknande sätt som de använder 

filmer och sportupplevelser. För dessa användare är ordet mindre viktigt medan bilder 
är desto viktigare. Njutningssurfarna är relativt ofokuserade, surfar spontant och det 
främsta målet är personlig njutning. De vill ha intressanta och spännande upplevelser.  

• Den andra kategorin är praktiska användare som använder Internet med ett bestämt 
mål. De använder Internet på ett rationellt sätt och söker ofta specifik information. 
Välorganiserade sidor är uppskattat av dessa användare och sökmotorer används ofta.  

 
Janoschka har också val att kategorisera Internetanvändare efter två kategorier.137 

• De som söker efter specifik information. Denna grupp styrs av deras egna intressen 
och behov och lockas inte av stora och imponerade grafiska annonser. 

• De som endast surfar utan något förbestämt mål. Denna grupp kan bättre komma ihåg 
Internetmarknadsföringen de tidigare stött på. 

  
Schlosser et al. utgår däremot i sin undersökning från att profilen som är mest vanlig på 
Internetpopulationen är män, unga, välutbildade och höginkomstintagare.138 Dessa faktorer 
anser de även kunna påverka attityden till Internetannonsering vilket kan förklara varför den 
generella uppfattningen till Internetannonsering endast ansågs positivt av en tredje del av 
respondenterna trots att alla delfaktorer var väldigt positiva. De hävdar att den typiska 
Internetpopulationen har en negativ inställning till annonsering generellt. Även Korgaonkar 
utgår från att användandet av Internet bestäms av demografiska faktorer såsom kön, 
utbildning, ålder och inkomst.139 Resultatet de kommer fram till är dock att könet påverkar 
endast vid beslutsfattande. Utbildningen är positivt korrelerat med tiden som tillbringas på 
webben. När det gäller inkomstnivån visade de sig att de som hade en låg inkomstnivå 
tillbringade mer tid på webben i jämförelse med höginkomstintagare. De hävdar dock i sin 
forskning att ju mer vanligt Internet blir desto mindre betydelse kommer de demografiska 
faktorerna att få och oberoende av kön, ålder, inkomst och utbildning kommer samma 
mönster att följas då mönstret istället bestäms av intressen. Dahlén hävdar i sin forskning att 
desto mer erfarenhet Internetanvändare får av Internet ju mindre påverkas de av 
annonseringen via Internet.140 Denna ståndpunkt stöds även utav Rettie et al. som precis som 
Dahlén hävdar att desto vanare Internetanvändaren är ju mindre noterar den annonser på 
Internet. Rettie et al. hävdar även att Internetanvändarens motiv till att använda Internet i stor 
utsträckning påverkar attityden gentemot Internetannonsering. De hävdar att de som använder 
Internet i kommunikationssyfte är mindre benägna att lägga märke till annonsering via 
Internet och att de som använder Internet med motivet att söka information uppfattar 
annonsering via Internet som mindre irriterande än de som söker underhållning via Internet.141 
Dahlén hävdar att en stor utmaning för företagen är att utveckla nya typer av annonsering som 
attraherar Internetanvändare som har mycket erfarenhet av Internet då dessa har behov av en 
annan typ av Internetmarknadsföring.142  
 
 

                                                
136 S. Hollensen (2004). 
137 A. Janoschka (2004). 
138 A. Schlosser et al. (1999).  
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Sammanfattningsvis finns det olika typer av Internetanvändare som ger olika respons till 
olika typer av Internetmarknadsföring. Det är vikigt för marknadsförare att inte se alla 
konsumenter som en statiskgrupp med en viss typ av användare utan urskilja olika typer av 
Internetanvändare för att kunna avgöra vilken respons de ger marknadsföringen.  
 
Slutligen ställs då frågan hur mäts då hur effektiv Internetmarknadsföring är och vad är det 
som är vikigt att beakta när effektiviteten mäts för Internetmarknadsföring. Detta kommer att 
besvaras i avsnittet nedan.  
 

3.5 Interneteffektivitet  
Anledningen till att vi har valt att behandla ett forskningsområde som behandlar effektivitet är 
för att det är genom att mäta effektiviteten på de utvalda typerna av Internetmarknadsföring 
som uppsatsens syfte kommer att uppnås. Att behandla denna aspekt ger både läsarna och oss 
en större förståelse för vilka mått på effektivitet som har används i tidigare forskning samt hur 
det sammanlänkas till det mått som vi kommer att använda oss av. 
  
Det traditionella paradigmet att mäta effektiviteten på marknadskommunikation är att utgå 
från att en specifik process som startas av marknadsföraren och att konsumenten ger respons 
på denna specifika process. Detta synsätt antar att marknadskommunikationen påverkar 
konsumenterna och behandlar kommunikationen som en oberoende variabel och 
konsumenternas respons som en beroende variabel.143  Detta synsätt hävdar dock Stewart och 
Pavlou är baserat på envägskommunikation och därmed inte anpassat efter interaktiva medier. 
De hävdar vidare att förändringen av kommunikationsmedier kräver nya mått för att kunna 
mäta hur effektiv marknadskommunikationen är.144 Det traditionella paradigmet hävdar 
Pavlou och Stewart vara otillräckligt då de inte tar hänsyn till konsumentens aktiva roll, 
meddelandets mottagare och potentiella meddelandesökare. De hävdar att ett nytt paradigm 
behövs som tar hänsyn till de ovan nämnda faktorerna samt att det nya paradigmet även måste 
fokusera på interaktionen med informationen och inte endast responsen till informationen.145 
Utgångspunkten bör istället vara att konsumenterna påverkar kommunikationen och därmed 
finns inga klara definitioner om vilka variabler som är oberoende och beroende.146 Pavlou och 
Stewart hävdar att det finns en relation mellan interaktiva medier och marknadsföringens 
effektivitet.147 Enligt Goldsmith och Lafferty är den bästa indikatorn av en annons effektivitet 
den positiva emotionella respons som annonsen får.148  
 
Att förstå anledningen till att konsumenterna samlar information, processar informationen och 
använder informationen och slutligen ger respons till informationen är viktig för att kunna 
bedöma effekten av annonseringen och för att kunna mäta effektiviteten på annonsering via 
interaktiva medier.149 För att kunna mäta hur effektiva olika typer av marknadsföringsåtgärder 
är måste konsumenternas aktiva roll i kommunikationsprocessen få en större roll eftersom 
effektiviteten inte endast påverkas av meddelandet som sänds utan även hur konsumenterna 
formar interaktionen.150 Enligt Dréze och Zufryden är det kritiska problemet att det inte finns 
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något mätbara mått för Internetannonseringens effektivitet och innan detta problem är löst 
kommer inte Internetannonsering inte bli integrerad i företagens marknadsmix.151    
 
Enligt Janoschka behöver traditionell Internetmarknadsföring uppfylla tre funktioner för att 
vara effektiva. Först och främst måste de fånga användarens uppmärksamhet genom att 
användaren distraheras från webbsidans egentliga innehåll och riktar sin uppmärksamhet till 
marknadsföringen. För det andra behöver marknadsföringen motivera användaren till att 
klicka på annonsen. För det tredje måste marknadsföringen möta användarens 
förväntningar.152 
 
Massmarknadsföring är kostsamt vilket medför att individuellt anpassade 
marknadsföringsåtgärder är mer effektiva än de som ska passa stora massan. Utifrån detta drar 
Pavlou och Stewart slutsatsen att annonsering via interaktiva medier är mer kostnadseffektiva 
då de är anpassade efter varje enskild konsument.153   
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det viktigaste för att kunna mäta effektiviteten 
på Internetmarknadsföring är att konsumenten ses som en aktiv aktör, att hänsyn tas till 
interaktionen, att hänsyn tas till motivet till användandet samt vilken vad som är mest 
kostnadseffektivt. 
      

3.6 Teoretisk syntes 
Denna teoretiska syntes har sin bakgrund i de tidigare avsnitten som har presenteras under 
detta kapitel. Vi har tagit fram de nyckelbegrepp som är väsentliga och unika för denna 
uppsats och därifrån konstruerat syntesen. Denna syntes kommer att ligga till grund för resten 
av uppsatsen och kommer att användas som ett analysinstrument för att uppnå uppsatsens 
syfte.  

3.6.1 Teoretiska syntesens uppbyggnad 
Den teoretiska syntesen är uppbyggd i tre olika nivåer; typ av Internetmarknadsföring, 
respons och kostnad. Tillsammans kommer dessa tre nivåer att svara på hur effektiva de olika 
typerna av Internetmarknadsföring är.  Anledningen till att den är uppbyggd i tre nivåer är för 
att det som framkom i ovanstående avsnitt var att Internetmarknadsföringen kan ses genom 
två olika perspektiv vilka är dels själva Internetmarknadsföringen, det vill säga det hur den 
fungerar internt, och dels vilken respons konsumenterna ger Internetmarknadsföringen, det 
vill säga hur den fungerar externt. Vi har sedan valt att lägga på en nivå, vilket är kostnaden, 
då det är väsentligt för att kunna avgöra hur effektiv de olika typerna av 
Internetmarknadsföring är. Nedan kommer en genomgång att genomföras för de olika 
nivåerna. 
 
Nivå 1, typ av Internetmarknadsföring; olika typer av Internetmarknadsföring kan baseras på 
olika kommunikationsmodeller och olika strategier. Under denna nivå kommer en analys av 
typen av Internetmarknadsföringen att göras och hur anpassad Internetmarknadsföringen är 
samt avgöra interaktionen på Internetmarknadsföringen. De huvudfaktorer som kommer att 
fastställas är vilken grad marknadsföringen är One-to-many eller One-to-one, vilken grad 
marknadsföringen är baserad på push- eller pullstrategier, hur typen av 

                                                
151 J.Dréze, F. Zufryden (1998).  
152 A. Janoschka (2004). 
153 P A Pavlou, D. W Stewart (2000). 
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Internetmarknadsföringen ger ett kontinuerligt flöde samt hur aktiva konsumenterna får vara i 
de olika typerna av Internetmarknadsföring. I denna nivå kommer alltså det interna att 
studeras.  
 
Nivå 2, respons; denna nivå kommer att analysera två olika aspekter som kan urskilja för de 
olika typerna av Internetmarknadsföring. Den första aspekten som kommer att beaktas är 
konsumenternas uppfattning och reaktion till Internetmarknadsföringen och den andra 
aspekten som vi kommer att ta hänsyn till är vilka typer av användare som har vilken 
uppfattning och reaktion på Internetmarknadsföringen. Dessa två aspekter kommer att 
behandlas tillsammans och i denna nivå kommer med andra ord det externa att studeras.    

• Uppfattning av annonsen; denna faktor kommer att bestå av två delar dels hur de 
reagerar på olika typer av Internetmarknadsföring och dels vilken uppfattning de har 
av Internetmarknadsföringen. Uppfattningen av Internetmarknadsföringen har sitt 
ursprung i de mått som andra forskare har använt när de mäter hur konsumenter 
uppfattar olika typer av marknadsföringar. De tre måtten som kommer att användas 
och avgöra vilken uppfattning konsumenterna har gentemot marknadsföringen är: 
irriterande, underhållande samt informativ.   

• Användare; det finns olika typer av Internetanvändare, vilket är viktigt att beakta för 
att avgöra vilken respons konsumenterna ger de olika typerna av 
Internetmarknadsföring. De faktorer som kommer att tas hänsyn till är kön, ålder, 
utbildning, hur frekvent konsumenterna använder Internet samt vilket mål de har med 
Internetanvändandet.      

 
Nivå 1 och Nivå 2 kommer sedan att sammanställas och tillsammans kommer de att visa på 
vilken respons konsumenterna ger de olika typerna av Internetmarknadsföring. 
  
Nivå 3, kostnad; denna faktor har inte fått speciellt stor plats i forskningen då den ständigt 
förändras samt att syftet med hänsynstagandet till denna nivå endast är att få en indikation på 
en generell kostnadsbild. Denna faktor kommer att ställas mot responsen.    
 
Dessa tre nivåer, sammanvägda, kommer att svara på uppsatsens syfte vilket är att undersöka 
effektiviteten hos utvalda former av Internetmarknadsföring 
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3.6.2 Grafisk utformning av den teoretiska syntesen 
 
 
 

Typ av Internetmarknadsföring 
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 Nivå 1 + Interaktion 
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Figur 9, Teoretisk syntes, källa; egen konstruktion
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från enkätundersökningen och resultatet från 
fokusgrupperna att presenteras och analyseras. Avsnittet börjar med en genomgång av 
enkätundersökningen, fokusgrupperna samt kostnadsuppgifterna.  Därefter kommer vi att 
utgå från den teoretiska syntesen och för var och en av de fyra formerna av 
Internetmarknadsföring kommer relevanta resultat att redovisas och analyseras. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av de olika Internetmarknadsföringsformernas effektivitet.__    

4.1 Enkätundersökning 
Frågeformulären delades ut till 220 personer i tre omgångar på olika platser för att få en 
variation av deltagande respondenter. Frågeformulären delades ut under en dag på Södertörns 
högskola, lärarhögskolan i Stockholm, gymnasieskolor samt ett antal arbetsplatser i 
Storstockholmsområdet. Vi började med att dela ut 203 enkäter och sammanställde sedan 
dessa för att se om några mönster och samband kunde urskiljas. Sedan delades ytterligare 20 
enkäter ut för att se om de mönster och samband som funnits kunde förstärkas ytterligare, 
vilket de kunde. För att behandla svaren och göra resultatet mer överskådligt har vi valt att 
dela in respondenterna i två åldersintervall. De åldersintervall som används är 16-24 år samt 
25-34 år, detta enligt statistiska centralbyråns klassificering.154 Fördelningen av 
respondenterna, baserat på bakgrundsinformation, sammanfattas i tabell 1.  
 

  Män     Kvinnor       
  16-24 25-34 Totalt män 16-24 25-34 Totalt kvinnor Totalt
Sysselsättning               
Arbetar 11 28 39 14 18 32 71
Studerar 36 21 57 71 20 91 148
Annat 1 0 1 0 0 0 1
  48 49 97 85 38 123 220
Utbildning               
Grundskola 1 0 1 0 2 2 3
Gymnasium/Komvux 9 15 24 13 8 21 45
Högskola/Universitet 38 34 72 72 28 100 172
  48 49 97 85 38 123 220
Internetanvändning               
Ofta 45 39 84 74 29 103 187
1-3 ggr/vecka 2 8 10 9 6 15 25
Sällan 1 2 3 2 2 4 7
Mycket sällan 0 0 0 0 1 1 1
  48 49 97 85 38 123 220
Användningsområde               
Informationssökning 19 32 51 42 30 72 123
Surfa sporadiskt 9 5 14 8 2 10 24
Umgås/kommunicera 13 9 22 31 4 35 57
Annat 7 3 10 3 2 5 15
Tom 0 0 0 1 0 1 1
  48 49 97 85 38 123 220

Tabell 1, Fördelning av respondenterna i enkätundersökningen, källa; databas enkätundersökning 

 

                                                
154 http://www.scb.se/statistik/IT/IT0102/2005A01/Tabell4.xls.  
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Som kan noteras i tabellen ovan är fördelningen mellan män och kvinnor relativt jämnt medan 
fördelningen mellan de som arbetar och de som studerar är relativt ojämn. Anledningen till 
detta kan vara det urval som gjorts då urvalet innefattar personer i ålder 16-34 år och inom 
denna åldersgrupp är det många som studerar. Vår uppfattning är att fördelningen av 
respondenterna speglar verkligheten relativt väl och därför har vi valt att inte lägga någon 
större vikt vid denna snedfördelning. Fördelningen mellan de två åldersintervallen är 133 
respondenter i det yngre åldersintervallet och 87 respondenter i det äldre åldersintervallet. Vi 
har försökt att eftersträva en jämn fördelning mellan åldersintervallen men då data om 
respondenterna inte är kända innan de ombeds deltaga i undersökningen är en jämn fördelning 
svår att uppnå. Detta avspeglar sig även i fördelningen som finns mellan de två 
åldersintervallen för kvinnorna, där 85 av respondenterna tillhör det yngre åldersintervallet 
medan endast 38 av kvinnorna tillhör det äldre åldersintervallet.       
 
För att sammanställa och behandla den stora mängd data som har insamlats via enkäterna har 
enkätsvaren förts in i en databas som sedan har använts som utgångspunkt för att 
sammanställa enkäterna i pivottabeller. Beräkningar har gjorts för att ta fram medelvärde samt 
median för hur konsumenterna reagerar på de olika formerna av Internetmarknadsföring. 
Därefter har det även gjorts procentberäkningar från pivottabellerna. Vi har även gjort 
korrelationsberäkningar mellan enkätfrågor för att se vilka samband som kan finnas. Dessa 
beräkningar tar dock inte hänsyn till vad som är orsaken till vad utan fastställer endast om det 
finns något samband mellan olika variabler eller ej. Detta är dock tillräckligt för denna 
uppsats då huvudsyftet inte är att undersöka vad som ligger till grund för en viss uppfattning 
eller en viss reaktion utan endast fastställa om det finns några samband. 
Korrelationsberäkningarna genomfördes som ett första steg för att få en indikation på vilka 
olika sammansättningarna av frågorna som var värda att studera närmare. Vi har valt att ta 
hänsyn till de samband som är starkare än 0,10 och då oberoende av om det är positiva eller 
negativa samband. Vi är väl medvetna att samband runt 0,10 kan anses som slumpmässiga 
samband men har trots detta valt att beakta dem för att studera hur de gestaltar sig. När 
sambanden har studerats mellan de olika formerna av Internetmarknadsföring, det vill säga 
invärtes, har vi inte tagit hänsyn till samband som är svagare än 0,20 då detta inte 
överensstämmer med uppsatsens primära syfte. Samtliga samband bifogas i bilaga 3. De 
samband som föreligger kommer att redovisas och brytas ned ytterligare i procentsatser för att 
sedan analyseras tillsammans med fokusgrupperna. Då det är stora ojämnheter i fördelningen 
bland vissa bakgrundsvariabler såsom utbildning och Internetanvändning har vi valt att endast 
notera om samband föreligger och inte göra en djupare analys på dessa variabler. De tabeller 
som redovisas tar endast upp de svarsalternativ och svarsfrekvenser som har någon betydelse 
vilket medför att svarsalternativ med väldigt låg svarsfrekvens inte kommer att redovisas. 
  
Enkäten delades ut till 223 personer och vi har fått in 220 enkäter vilket medför en 
svarsfrekvens på 98,7 %. Den höga svarsfrekvensen beror på att enkäterna delades ut på plats 
och samlades in direkt samt att dem som har erhållit en enkät och inte lämnat in den har fått 
ett flertal påminnelser. Det externa bortfallet är därmed lågt vilket ökar tillförlitligheten i 
undersökningen. Däremot har vi fått interna bortfall i form av att respondenten inte fyllt i 
frågeformuläret fullständigt. Det interna bortfallet har valt att behandlas genom att frågor som 
inte är korrekt ifyllda inte har fått något siffervärde, vilket medför att de inte kommer att 
beaktas då beräkningar görs. De största bortfallet har varit på de frågor som behandlar vilken 
uppfattning konsumenterna har om de olika typerna av Internetmarknadsföring. De flesta 
respondenter som inte hade fyllt i frågeformuläret fullständigt var de som svarade ”inte 
upplevt” på frågan som behandlade hur de reagerar på de olika typerna av 
Internetmarknadsföring. Detta var dock inget oväntat resultat då det kan vara svårt att ha en 
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uppfattning om en marknadsföring som aldrig har upplevts. Ingen enkät har dock varit så 
ofullständigt ifylld att den makulerats helt.    
 
De samband som finns bland bakgrundsvariablerna som är värda att nämna är sammanfattade 
i tabell 2, resterande bifogas i bilaga 3. 
 

Variabel 1 Variabel 2 Korrelation 
Ålder  Internetanvändning 0,16 
Ålder  Användningsområde -0,22 
Sysselsättning Internetanvändning -0,32 
Sysselsättning Användningsområde 0,13 
Utbildning Internetanvändning -0,37 

Tabell 2, Korrelationssamband mellan bakgrundsvariabler, källa; korrelationsberäkningar i bilaga 3 
 
Generellt kan samtliga respondenter anses, enligt Rogers adoptionskurva, vara innovatörer 
eller tidiga adopterare då de har adopterat det nya mediet, Internet, relativt tidigt. Värt att 
notera är även att de flesta respondenterna, oberoende av kön och åldersintervall, använde 
Internet främst för att söka information vilket medför att respondenterna, enligt 
klassificeringen från Allen et al, främst kan anses vara ”Sökare”.  De respondenter som 
tillhörde åldersintervallet 16-24 år använde Internet för att kommunicera med sina vänner i en 
högre utsträckning än vad respondenterna som tillhörde åldersintervallet 25-34 gjorde, vilket 
medför att de i en större utsträckning kan anses tillhöra klasserna ”Sällskapare” och 
”Socialite”. I det äldre åldersintervallet var det mer vanligt att Internet användes för att söka 
bestämd information, hela 70,2 % ansåg att det var deras främsta mål medan endast 45,9 % av 
det yngre åldersintervallet ansåg detsamma. Samtliga respondenter använder Internet frekvent 
och det är svaga samband mellan kön, ålder och Internetanvändning. Dock kan det vara värt 
att notera att de som tillhör åldersintervallet 16-24 år använder Internet något mer än de som 
tillhör åldersintervallet 25-34 år. Utav de respondenter som tillhörde det yngre 
åldersintervallet använde 89,5 % Internet varje dag medan 78,2 % av respondenterna i det 
äldre intervallet använde Internet lika frekvent. Detta resultat stämmer väl överens med vad 
tidigare forskare har kommit fram till.155 De respondenter som studerar använder Internet i 
högre utsträckning än de som arbetar, 92,6 % av dem som studerar använder Internet dagligen 
medan 69,0 % av dem som arbetar använder Internet lika frekvent. De som studerar använder 
även Internet med det främsta målet att kommunicera och umgås med vänner mer än de som 
arbetar, 31,1 % jämfört med 15,5 %. De som arbetar använder istället Internet i en högre 
utsträckning än de som studerar för att söka information, 66,2 % jämfört med 50,7 %. Detta 
skulle kunna förklaras av att de respondenter som arbetar har mer bestämda uppgifter medan 
de som studerar använder Internet mer som ett kommunikationsmedel. Det starkaste 
sambandet, enligt korrelationsberäkningarna, är mellan utbildningen och 
Internetanvändningen vilket vi dock inte kommer att lägga någon tyngdpunkt på då 
fördelningen inom de olika utbildningskategorierna är ojämn. 
 

4.2 Fokusgrupper 
För att komplettera enkätundersökningen och få en djupare förståelse för vilken respons 
konsumenterna ger och vilken uppfattning de har om de olika typerna av 
Internetmarknadsföring har två fokusgrupper konstruerats. Deltagarna i fokusgrupperna hade 
olika bakgrunder, olika sysselsättningar, olika åldrar samt var av olika kön. Syftet med 

                                                
155 A. Schlosser et al. (1999). 
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fokusgrupperna är dock inte att göra skillnad mellan kön, ålder, sysselsättning eller liknade då 
det enligt vår uppfattning inte representerar de olika kategorierna väl eftersom det endast är en 
eller ett par som tillhör samma kategori och därmed kan inga generella slutsatser dras. 
Generella slutsatser om de olika bakgrundsvariablerna kommer istället att dras från 
enkätundersökningen. Vid genomförandet av fokusgrupperna betonade vi att deltagarnas 
åsikter skulle vara anonyma och därför kommer deltagarna endast benämnas med förnamn. 
Deltagarna sammanställs i tabell 3.  
 

Namn Kön Ålder Sysselsättning 
Tobias Man 24 Studerar 
Edvin Man 23 Arbetar 
Emma Kvinna 17 Studerar 
Andreas Man 17 Studerar 
Anders Man  31 Arbetar 
Alexandra Kvinna 22 Studerar 
Evelina Kvinna 21 Arbetar 
Mattias Man 25 Studerar 

Tabell 3, fokusgruppsdeltagare, källa; fokusgrupper 
 
Samtliga deltagare i fokusgrupperna använde Internet frekvent, dagligen eller ett par gånger i 
veckan och målet med deras surfande var att kommunicera med vänner, surfa sporadiskt samt 
söka information. 
 
Vi har valt att inte redovisa resultatet från fokusgrupperna enskilt utan resultatet kommer att 
behandlas tillsammans med resultatet från enkätundersökningen, detta för att ge en bättre 
helhetsbild av den totala undersökningen. För att sammanställa data från fokusgrupperna har 
vi valt att ta fram de generella dragen som deltagarna lade stor vikt vid. Data från 
fokusgrupperna har behandlats som kvalitativt data och inga beräkningar har genomförts utan 
endast tolkningar av deltagarnas svar. För att förstärka vissa aspekter som deltagarna uttryckte 
har vi valt att citera dem.    
 
Avsikten var att fokusgrupperna skulle bestå av tio respondenter, fem i varje grupp, men vi 
fick dock bortfall på två respondenter då de hade missat tiden. Detta tror vi dock inte påverkat 
resultatet märkbart då diskussionerna och gruppdynamiken i fokusgrupperna trots detta 
fungerade väl.   
  

4.3 Insamlande av kostnadsuppgifter 
Att säga exakt vilken kostnad en viss form av Internetmarknadsföring är förknippad med är 
naturligtvis svårt utan att ha en specifik kampanj i åtanke. Det är inte heller avsikten utan 
avsikten är snarare att ge en ungefärlig bild som gör de undersökta formerna av 
Internetmarknadsföring jämförbara med varandra. Detta för att göra det möjligt att utröna dess 
effektivitet. Kostnaden för de olika formerna av Internetmarknadsföring består i de flesta fall 
av två olika kostnader, produktionskostnad och kostnad för mediaplats. Undantag är dock 
sökmotorsmarknadsföring som endast består av kostnad för mediaplats. Produktionskostnaden 
är en engångskostnad för att ta fram marknadsföringsmaterialet och kostnaden för mediaplats 
är en rörlig kostnad som är beroende av marknadsföringens omfattning tidsmässigt och dess 
placering. Kostnaden för mediaplats bestäms oftast per klick, det vill säga betalning sker efter 
hur många som klickar på marknadsföringen. För att göra det möjligt att ge ett siffermässigt 
värde på effektiviteten har vi valt att ange ett kostnadsvärde, baserat på kostnadsintervallen, 
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för varje form av Internetmarknadsföring där 1 motsvaras av låg kostnad och 3 av hög 
kostnad. Kostnadsvärdet är en översättning av de olika kostnadsintervallen och är baserat på 
det sekundärdata som har samlat in och redovisas i bilaga 4.  
 
Två personer från näringslivet har konsulterats angående kostnadsuppgifter och dessa är 
Victor Molander som arbetar på företaget INCH samt Leif Janderhof som arbetar på 
Mediaedge: cia. Båda dessa personer arbetar dagligen med Internetmarknadsföring och har 
lång erfarenhet från branschen vilket ger dem god insikt i vad de olika formerna av 
Internetmarknadsföring kostar. Vår dialog med dem förstärkte ytterliggare vårt val av 
kostnadsintervall och kostnadsnivå då kostnader kan variera mycket beroende på vem som 
producerar marknadsföringsmaterialet, vart det lanseras, hur länge det ska finnas tillgängligt 
samt en mängd andra faktorer. De kostnadsintervall som redovisas under nivå 3 för de olika 
formerna av Internetmarknadsföring är en sammanvägning mellan de data som har erhållits 
från de två experterna samt de kostnadsuppgifter som inhämtats från Internet. Detta leder till 
relativt breda intervall men trots detta ger de en indikation om vilken kostnadsnivå de olika 
typerna av Internetmarknadsföring befinner sig på. Samtliga kostnadsuppgifter bifogas i 
bilaga 4 och under nivå 3 kommer endast den sammanvägda kostnaden att redovisas och 
analyseras.   
 

4.4 Traditionell Internetmarknadsföring 
Traditionell Internetmarknadsföring består som tidigare nämnts av banners och pop-ups och 
kan liknas vid vanlig tryckt marknadsföring. Detta är den typ av de fyra olika formerna av 
Internetmarknadsföring som flest konsumenter är medvetna om vilket visas genom att 
samtliga deltagare i fokusgrupperna nämnde både banners och pop-ups som den 
marknadsföring som de främst förknippar med Internetmarknadsföring. Intressant att notera 
var att deltagarna gjorde stora skillnader mellan banners och pop-ups och behandlade dem 
inte som om de skulle tillhöra samma kategori av Internetmarknadsföring. Detta kommer att 
diskuteras ytterligare i avsnitten nedan.  

4.4.1 Nivå 1, Typ av Internetmarknadsföring 
När konsumenter surfar på Internet kan de inte själva välja om de ska bli utsatta för 
traditionell Internetmarknadsföring.  Annonser och pop-up-fönster finns på de flesta hemsidor 
och de trycks ut till konsumenterna. Detta medför att traditionell Internetmarknadsföring 
främst använder sig av en pushstrategi där konsumenterna inte själva behöver söka upp 
informationen som annonsen förmedlar. Genom att konsumenterna inte själva kan välja när de 
exponeras för denna typ av marknadsföring leder det till att det kan uppfattas som om flödet i 
surfandet blir avbrutet. Detta kan, som även tidigare forskare kommit fram till, uppfattas som 
irriterande.156 Detta resonemang förstärks ytterligare av resultatet från fokusgrupperna som 
visade att det är störande och irriterande när marknadsföringen avbryter deras aktiviteter. 
Däremot visade även resultatet från fokusgrupperna att deltagarna gör skillnad mellan banners 
och pop-ups. Samtliga deltagare ansåg att pop-ups avbryter deras surfande mer än banners 
och att dessa typer av annonser är mer påflugna än banners. Konsumenter uppfattar banners 
som mer valfria och att de själva kan välja när de vill exponeras för dessa, vilket till en stor 
del är korrekt, men dessa annonser finns ständigt på sidan och därmed kan inte slutsatsen dras 
att de använder sig av en pullstrategi istället för en pushstrategi. Däremot kan det konstateras 
att de två typerna av traditionell Internetmarknadsföring har pushstrategi i olika stor 
utsträckning.  

                                                
156 R. Sen (2005); R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002); D. Hoffman, T. Novak (1996 okt). 
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Interaktionen med konsumenterna när det gäller traditionell Internetmarknadsföring är inte 
speciellt stor då de inte aktivt behöver söka eller involvera sig i denna typ av marknadsföring. 
Detta leder till att traditionell Internetmarknadsföring inte garanterar någon feedback från 
konsumenterna. Det framkom genom fokusgrupperna att det inte heller fanns någon generell 
önskan hos respondenterna att delta aktivt utan att de många gånger istället hellre blir 
exponerade för marknadsföringen. Detta uttrycktes på följande sätt;  
 

”Jag vill inte behöva anstränga mig när det kommer till marknadsföring, 
det finns annat att göra och jag vill inte vara en del av processen.” 

Källa; Tobias, fokusgrupp 2 
 
Denna typ av marknadsföring vänder sig inte endast till en specifik konsument utan vänder 
sig till den stora massan eller en bestämd målgrupp och är därmed inte personligt utformad. 
Denna typ av marknadsföring anpassar sig efter sin målgrupp genom att välja vilka hemsidor 
som banners och pop-ups ska finnas på. Detta leder till att traditionell Internetmarknadsföring 
kan jämföras med traditionell marknadsföring som använder sig av kommunikationsmodellen 
One-to-many. Dock ses traditionell Internetmarknadsföring som mer interaktiv men 
kommunikationsmodellen skulle kunna vara utformad på samma sätt. En åsikt som framkom 
genom fokusgrupperna var att traditionell marknadsföring är tråkig och att respondenterna 
ansåg att marknadsföring via Internet bör vara mer underhållande och mer rörlig, vilket då 
inte är fördelaktigt om de använder sig av samma kommunikationsmodell som den 
traditionella marknadsföringen. Dock framkom även åsikter om att den mest tilltalande 
Internetmarknadsföringen är den som är lik traditionell marknadsföring. Utvecklas 
kommunikationsmodellerna ytterligare kan det ses att traditionell Internetmarknadsföring är 
baserad på en One-to-all kommunikation med hänvisning till att de ofta är placerade på 
webbsidor som har stark attraktionskraft. Konsumenterna behöver inte vara aktiva i denna typ 
av marknadsföring utan kan vara passiva. Detta resonemang förstärks av att respondenterna 
från fokusgruppen kom fram till att de oftast endast är aktiva för att klicka bort eventuella 
pop-up fönster.         

4.4.2 Nivå 2, Respons och uppfattning 
 
Reaktion Aldrig upplevt 

(5) 
Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, 
sedan 
ignorerar (2) 

Noterar, 
sedan 
bestämmer (3) 

Klickar alltid 
vidare (4) 

Svar i % 0,9 % 71,4 % 15,0 % 4,0 % 0,1 % 
Tabell 4, respondenternas reaktion på traditionell Internetmarknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
Resultatet som framkom genom enkätundersökningen var att den största andelen av 
respondenterna hade upplevt denna typ av marknadsföring och endast 0.9 % svarade att de 
inte hade upplevt den. Att de flesta konsumenter hade upplevt denna form av 
Internetmarknadsföring skulle kunna förklaras av att det är den vanligaste och den första 
typen av Internetmarknadsföring som etablerades och har därmed haft längst tid på sig att 
påverka och exponeras för konsumenterna. Detta skulle även kunna förklara varför det inte 
finns några starka samband, enligt korrelationsberäkningarna, mellan hur åldersintervallen 
samt könen har svarat att de reagerar på denna form av Internetmarknadsföring. Detta resultat 
förstärks ytterligare då fokusgrupperna gav samma resultat.  
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En fråga i enkäten, som har stor betydelse för uppsatsens syfte, var hur konsumenterna 
reagerar när de stöter på traditionell Internetmarknadsföring. Svaret på denna fråga visade att 
de flesta respondenterna, hela 71 %, klickade bort/ignorerade marknadsföringen utan att 
notera avsändaren. Resultatet från fokusgrupperna blev detsamma och många av deltagarna 
ansåg att de endast lade märke till den traditionella Internetmarknadsföringen för att de deltog 
i fokusgrupperna och hade därmed inte noterat dem i sitt vardagssurfande. Det framkom även 
att avgörande för att de ska lägga märke till marknadsföringen är att den fångar och matchar 
deras intressen, att den har rätt placering, en layout som tilltalar dem samt att den är belägen 
på en hemsida som har en direkt koppling till produkten. De flesta av deltagarna i 
fokusgrupperna noterade banners som var placerad högst upp på en sida och samtliga 
deltagare var överens om att placeringen är en avgörande faktor för hur väl de noterar 
traditionell Internetmarknadsföring. Detta samlade resonemanget ovan förstärker tidigare 
forskares resonemang, att traditionell Internetmarknadsföring får en negativ respons bland 
annat för att det avbryter deras flödesmöjligheter157, men vi kommer även fram till att 
traditionell Internetmarknadsföring kan vara effektiv om den är noggrann planerad, väl 
anpassad efter sin målgrupp, uppfyller konsumenternas förväntningar samt är anpassad efter 
målet med konsumenternas surfande.  
 
Det finns ett samband mellan konsumenters Internetanvändning och hur konsumenterna 
reagerar på traditionell Internetmarknadsföring som är 0,15. Detta kan vara intressant att 
notera då det skulle kunna kopplas till det som andra forskare kommit fram till, att ju mer 
vana Internetanvändarna är desto mer ignorerar de marknadsföringen158, vilket även kan ses 
genom vår undersökning.    
 
Det generella resultatet förstärks även av fokusgrupperna som visar att många ignorerar 
marknadsföringen helt eller har följande inställning; 
 

”Jag noterar definitivt den traditionella Internetmarknadsföringen men 
jag reflekterar inte över vem som är avsändaren eller innehållet i marknadsföringen.” 

Källa; Emma, fokusgrupp 2 
 
Fokusgruppsdeltagarnas resonemang får även stöd av den tidigare forskningen som har 
kommit fram till att konsumenter väljer att undvika att titta på den traditionella 
Internetmarknadsföringen.159 Detta är intressant att notera då det enligt detta innebär att det 
inte är fördelaktigt för företag att investera i marknadsföring via traditionell 
Internetmarknadsföring. Å andra sidan är det den typ av Internetmarknadsföring som 
konsumenterna är mest medvetna om. En aspekt på detta resultat skulle kunna vara att trots att 
konsumenterna säger att de inte noterar avsändaren kan denna typ av marknadsföring ändå 
påverka konsumenterna fastän det inte är en direkt positiv påverkan. Detta har även tidigare 
forskning kommit fram till och hävdar att även om traditionell Internetmarknadsföring inte är 
effektiv leder det till ökad varumärkeskännedom.160 Detta skulle kunna kopplas till en aspekt 
som framkom i fokusgruppen där en deltagare uttryckte sig på följande sätt; 
 
 
 

                                                
157 R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
158 M. Dahlén (2001); R. Rettie et al. (2003). 
159 X. Dréze, F-X Hussherr (1999). 
160 ibid. 
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”Jag lägger märke till den marknadsföring som irriterar mig, 
det är den som fastnar i huvudet.” 

Källa; Mattias, fokusgrupp 1 
 
 

Uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring

8,6%
3,6%

87,3%

0,5%

Informativ
Underhållande
Irriterande
Tom

 
Figur 10, respondenternas uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
En annan fråga som hade en framträdande roll i enkätundersökningen var hur konsumenterna 
uppfattar de olika typerna av Internetmarknadsföring. På denna fråga svarade respondenterna 
att de uppfattade traditionell Internetmarknadsföring som irriterande, hela 86,9 % gav detta 
svar. En mycket liten del, 3,6 %, ansåg att denna typ av Internetmarknadsföring var 
underhållande medan en större del, 8,64 % ansåg att den var informativ. Det framkom även 
liknande resultat genom fokusgrupperna där respondenterna ansåg att denna typ av 
marknadsföring inte var särdeles informativ. En intressant aspekt som framkom genom 
fokusgrupperna, som inte blivit uppmärksammad i enkätundersökningen, var att pop-ups 
uppfattas som irriterande medan banners uppfattas som informativa. Detta bör has i åtanke när 
effektiviteten av traditionell Internetmarknadsföring betraktas. Om dessa två typer av 
traditionell Internetmarknadsföring skiljts åt skulle resultatet kunnat bli annorlunda. En 
anledning till att banners kan uppfattas som mindre irriterande och mer informativa skulle 
kunna vara att konsumenterna själv får välja till en viss del när de ska ta del av 
marknadsföringen. Genom fokusgrupperna framkom det är det är väldigt viktigt att det finns 
en valfrihet för att bli utsatt för marknadsföringen, vilket tog form i följande uttryck;  
 

”Banners är bättre än pop-ups för då får jag själv 
välja om jag ska notera dem eller inte.” 

Källa; Evelina, fokusgrupp 1 
 
Att konsumenterna anser att det är viktigt att de själv får välja om de ska bli utsatta för 
marknadsföringen beror förmodligen på att den mängd av marknadsföring som de exponeras 
för dagligen, i såväl tryckt form som i elektronisk form. Detta resonemang skulle då leda till 
att det inte är framgångsrikt för företag att använda sig av en pushstrategi då konsumenterna 
genom denna strategi blir exponerad för marknadsföringen utan att själv bestämma. Detta är 
dock till en viss grad nödvändigt för att visa produkter och företag, dock bör företagen ha i 
åtanke att konsumenterna vill ha en viss grad av valfrihet.  
 



Internetmarknadsföringens effektivitet  Jennie Gustavsson & Linn Krüss 
 

 35 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett intressant resultat är att det finns ett samband, om än dock svagt, på - 0,10 mellan kön och 
uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring. Män anser att traditionell 
Internetmarknadsföring är mer irriterade än vad kvinnor anser, 91,8% i förhållande till 83,7%. 
Kvinnor anser däremot att traditionell Internetmarknadsföring är mer informativ än vad män 
anser, 10,6 % i förhållande till 6,2 %, och då speciellt i åldersintervallet 24-34 år som även 
var det åldersintervall som ansåg att traditionell Internetmarknadsföring var minst irriterande. 
Detta är intressant att notera då andra forskare har kommit fram till att könen eller åldern inte 
har någon betydelse för hur marknadsföringen uppfattas.161 Den korrelation som vi har fått 
fram är dock inte stark utan skulle kunna ses som om respondenterna har svarat slumpmässigt 
på denna fråga och därmed hävdar vi inte att vårt resultat skiljer sig från övriga forskare utan 
endast att det är en variabel som skulle behövas undersökas vidare.  
  

Sysselsättning/uppfattning Arbetar Studerar Annat 
Informativt 15,4 % 5,4 % - 
Underhållande 2,8 % 4,1 % - 
Irriterande 80,3 % 90,5 % 100 % 

Tabell 6, respondenternas uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring uppdelat på 
sysselsättning, källa; enkätundersökning 
 
Det finns ett samband mellan respondenters utbildning och uppfattning om traditionell 
Internetmarknadsföring som är på 0,17. Ett annat samband på 0,16 som är intressant att notera 
är korrelationen mellan sysselsättning och hur respondenterna uppfattar marknadsföringen. 
De som studerar uppfattar traditionell Internetmarknadsföring som mer irriterande än de som 
arbetar medan dem som arbetar uppfattar den till en högre utsträckning som informativ vilket 
skulle kunna förklaras av att de som studerar använder Internet med ett annat mål än de som 
arbetar.  
 
Användningsområde/ 
uppfattning 

Söka 
information 

Surfa 
sporadiskt 

Kommunicera/umgås Annat Tom 

Informativ 13,0 % 8,3 % - - 100%
Underhållande 4,1 % 4,2 % 3,5 % - - 
Irriterande 82,9 % 87,5 % 96,5 % 93,3% - 
Tom - - - 6,7 % - 
Tabell 7, respondenternas uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring uppdelat på 
användningsområde, källa; enkätundersökning 
                                                
161 P. Korgaonkar, L. Wolin (1999); M. Dahlén (2001). 

Uppfattning/ kön & 
ålder  

Informativ  Irriterande  

Män totalt 6,2 % 91,8 % 
Män 16-24 år 6,3 % 91,7 % 
Män 25-34 år 6,1 % 91,8 % 
Kvinnor totalt 10,6 % 83,7 % 
Kvinnor 16-24 år 7,0 % 88,2 % 
Kvinnor 25-34 år 18,4 % 73,7 % 
Totalt 16-24 år 6,8 % 89,5 % 
Totalt 25-35 år 11,5 % 83,9 % 

Tabell 5, respondenternas uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring uppdelat på kön och 
ålder, källa; enkätundersökning 
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Precis som en del forskare har kommit fram till har inställningen till marknadsföringen att 
göra med vad de har för mål med sitt surfande.162 Det finns en korrelation på 0,21 mellan 
respondenternas användningsområde och hur de uppfattar traditionell Internetmarknadsföring. 
Detta är ett ganska starkt samband i förhållande till de andra sambanden som har gestaltat sig 
i vår undersökning vilket förmodligen tyder på att detta är en bakgrundsvariabel som 
företagen bör beakta noggrant och inte förkasta. Det mest intressanta att notera är att de som 
använder Internet med främsta målet att kommunicera och umgås med vänner inte anser att 
traditionell Internetmarknadsföring är informativ utan nästan samtliga respondenter ansåg att 
den är irriterande, 96,5 %. De som däremot använder Internet med främsta målet att söka 
information anser till en högre grad, 13,0 %, att traditionell Internetmarknadsföring är 
informativ. Detta skulle kunna bero på att de som främst använder Internet för att 
kommunicera och umgås med vänner anser att marknadsföringen stör deras flöde och de inte 
är intresserade av att få information om produkter eller tjänster. De som använder Internet 
främst för att söka information kan förmodligen till en viss del se marknadsföringen som en 
informationskälla. Detta kunde även ses genom fokusgrupperna där ett flertal deltagare ansåg 
att framför allt banners kan vara informativa om de förmedlar rätt information.      
 
 

Uppfattning/ reaktion Informativ Underhållande Irriterande Tom Totalt 
Ignorerar direkt (1) 6,3 % 3,5 % 90,2 % - 79,1%
Noterar, sedan ignorerar (2) 15,1 % 6,1 % 78,8 % - 15,0%
Noterar, sedan bestämmer (3) 33,3 % - 66,7 % - 4,1 % 
Klickar alltid vidare (4) - - 100 % - 0,9 % 
Aldrig upplevt (5) - - 50 % 50 % 0,9 % 

Tabell 8, respondenternas uppfattning om traditionell Internetmarknadsföring sammankopplat med dess 
reaktion på traditionell Internetmarknadsföring, källa; enkätundersökning  
 
Kopplas de båda frågorna ihop kan det urskiljas ett samband, med en styrka på -0,17, mellan 
hur respondenterna reagerar och hur de uppfattar den traditionella Internetmarknadsföringen. 
De som ignorerar marknadsföringen utan att notera avsändaren anser helt övervägande att 
traditionell Internetmarknadsföring är irriterande, 90,2 %, medan de som noterar 
marknadsföringen och sedan ignorerar den oavsett intresse till en högre grad anser att 
marknadsföringen kan vara informativ. Detta är inget oväntat resultat då en högre involvering 
från konsumenterna gör dem mer positivt inställda till marknadsföringen. 

4.4.3 Nivå 3, Kostnad 
Traditionell Internetmarknadsföring är den äldsta och mest etablerade formen av 
Internetmarknadsföring som ingår i undersökningen, den är därför också den mest 
standardiserade formen som är lättast att ge en kostnadsbild för. Kostnaden för denna form av 
Internetmarknadsföring är dock beroende av storlek på bannern samt vilken sida bannern ska 
vara placerad på. Kostnaden är även beroende av bannerns placering på sidan samt 
utformningen av bannern. Generellt gäller att; ”ju mer trafik en sida tilldrar sig och ju större 
banner desto dyrare är marknadsföringen”. 
Produktionskostnad: 10 000 – 1 000 000 kr 
Mediaplatskostnad: från 50 000 på en högtrafik-sida och upp till nästan hur mycket som helst 
Kostnadsvärde; 3 
 

                                                
162 R. Rettie et al. (2003). 
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Det generella som kan sägas om kostnaden för traditionell Internetmarknadsföring är att den 
är hög då både produktionskostnaden samt mediaplatskostnaden är hög. Kostnaden för denna 
form av Internetmarknadsföring är även beroende av hur många mottagare som exponeras för 
annonsen då kostnaden ofta sätts i relation till antal exponeringar. Sammantaget är kostnaden 
för denna form av marknadsföring hög vilket medför att den får ett högt kostnadsvärde, 3.  
 

4.5 Sökmotorsmarknadsföring 
Sökmotorsmarknadsföring är marknadsföring som är kopplad till sökmotorer och genom 
specifika ord generar ett sökresultat med sponsrade länkar. Denna typ av 
Internetmarknadsföring har ökat de senaste åren och medvetenheten hos konsumenterna om 
denna form av Internetmarknadsföring har visat sig variera. Intressant att notera är att det 
endast var en deltagare i fokusgrupperna som förknippade denna typ av marknadsföring med 
Internetmarknadsföring.   

4.5.1 Nivå 1, Typ av Internetmarknadsföring 
Vid marknadsföring via sökmotorer kommer länkarna först upp när konsumenten söker på ett 
specifikt ord vilket medför att de sponsrade länkarna inte är exponerade för konsumenterna 
hela tiden. Vidare är konsumenterna endast exponerade för marknadsföringen i form av 
Internetadresser och inga direkta annonser där det står om produkten eller om företaget. Med 
denna utgångspunkt använder sig sökmotorsmarknadsföring av en pullstrategi. Däremot kan 
konsumenten inte välja om dessa länkar ska komma upp eller ej, utan när konsumenten har 
sökt på det specifika ordet kommer länkarna upp vare sig konsumenten önskar det eller ej. 
Utifrån detta resonemang används en pushstrategi.  Med andra ord kan marknadsföring via 
sökmotorer påstås använda sig av både push- och pullstrategi som kommunikationssätt för att 
nå ut till konsumenterna. Den största delen i detta kommunikationssätt kan dock benämnas 
som pullstrategi då konsumenten själv måste hämta informationen/marknadsföringen från de 
olika länkarna. Detta skulle kunna vara en anledning till att marknadsföring via sökmotorer 
inte uppfattas som speciellt irriterande då denna typ av Internetmarknadsföring inte avbryter 
konsumenternas flöde och därmed stör deras surfande. Denna typ av Internetmarknadsföring 
gestaltar sig i form av sponsrade länkar vilka endast finns högst upp på sidan och 
konsumenten kan själv välja om de vill ta del av marknadsföringen eller ej. Att konsumenten 
själv får välja om de skulle ta del av Internetmarknadsföringen visade sig, genom 
fokusgrupperna, ha en stor betydelse. Genom att konsumenten själv får välja att ta del av 
marknadsföringen kan den uppfattas som mindre irriterande. Interaktionen i denna form av 
Internetmarknadsföring är ganska hög då konsumenten aktivt måste ta ett antal beslut för att 
de ska blir exponerade för marknadsföringen. Kring detta resonemang fanns det dock delade 
meningar om i fokusgruppen då en av deltagarna uttryckte det på följande sätt; 

 
”Jag tycker inte att marknadsföring via sökmotorer skapas aktivt av konsumenten 

då jag inte har något val om jag vill bli utsatt för marknadsföringen eller ej.” 
Källa; Alexandra, fokusgrupp 1 

 
En annan deltagare uttryckte sig däremot på följande sätt; 

 
”Det är viktigt att få vara aktiv vid marknadsföring via sökmotorer 

då jag själv söker upp marknadsföringen. Denna typ av marknadsföring är den enda form av 
Internetmarknadsföringen som jag själv får vara aktiv i.” 

Källa; Edvin, fokusgrupp 2 
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Med utgångspunkt av resonemanget som Allen et al. för i teorikapitlet är marknadsföring via 
sökmotorer baserad på kommunikationsmodellen one-to-many eller one-to-all då det är en 
avsändare som når väldigt många respondenter. Om hänsyn istället tas till Hoffman och 
Novaks resonemang är denna typ av Internetmarknadsföring av modellen many-to-many då 
de anser att marknadsföring via Internet aldrig kan vara av typen one-to-many eftersom det 
alltid sker en interaktion mellan Internet som medium och respondenten.  Gemensamt för de 
båda resonemangen är att de utgår från att marknadsföring via sökmotorer når många 
respondenter och detta är ett resonemang som är svårt att ifrågasätta. Vi vill dock tillägga att 
denna form av Internetmarknadsföring endast kan nå de konsumenter som själva söker på de 
specifika orden som genererar sökresultatet med de sponsrade länkarna. Med andra ord, trots 
att denna form av Internetmarknadsföring har en bred målgrupp kan den även uppfattas som 
väldigt individuellt anpassad då den vid rätt tidpunkt genererar den länk/information som 
konsumenten efterfrågar. Dock är innehållet på länken/informationen inte individuellt 
anpassad utan den är standardiserad och detsamma för samtliga konsumenter.  

4.5.2 Nivå 2, Respons och uppfattning 
 
Reaktion  Inte upplevt 

(5) 
Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, 
sedan 
ignorerar (2) 

Noterar, 
sedan 
bestämmer (3) 

Klickar alltid 
vidare (4) 

Svar i % 10,9 % 30,5 % 9,0 % 45,9 % 3,6 % 
Tabell 9, respondenternas reaktion på sökmotorsmarknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
Det var ett relativt stort antal av respondenterna, 10.9 %, som inte upplevt denna form av 
Internetmarknadsföring. Det skulle kunna förklaras av att många inte lagt märke till den grå 
rutan som dessa sponsrade länkar finns i trots att de upplevt denna form av 
Internetmarknadsföring. Detta visade sig även genom fokusgrupperna då en del av deltagarna 
inte var medvetna om att dessa länkar var sponsrade trots att de sett länkarna vid ett flertal 
tillfällen. Generellt visade undersökningen att majoriteten av de tillfrågade noterar 
marknadsföringen via sökmotorer och om de finner länken intressant klickar de sig vidare, 
finner de inte länken intressant går de heller inte vidare i processen. Hela 45,9 % svarade detta 
alternativ. Detta resultat stöder forskningen om att vilken marknadsföring som tilltalar 
konsumenterna är beroende av konsumentens intresse. Att intresse är viktigt framkom också 
tydligt i fokusgrupperna där deltagarna poängterade att det är länkens avsändare och innehåll 
som avgör om de ska klicka vidare in på länken eller välja en annan länk. Det framkom även i 
fokusgrupperna att ordningen i sökresultatet är viktigt för om länken ska användas. Vidare 
framkom det att de deltagare som var medvetna om att sökresultatet i den grå rutan är 
sponsrade av företag, fann ordningen i dessa sökresultat något missvisande. Detta uttrycktes 
av deltagarna i fokusgrupperna bland annat på följande sätt: 
 

”De sponsrade länkarna känns helt missvisande.” 
Källa: Evelina, fokusgrupp 1 

 
”Ordningen på länkarna har stor betydelse men jag väljer att bortse från de sponsrade 

länkarna för de är inte placerade där för sin relevans utan för att de betalt mycket pengar för 
att finnas där.” 

Källa: Tobias, fokusgrupp 2 
 

Det framkom även i fokusgrupperna att de sponsrade länkarnas betydelse är beroende av 
vilket syfte som konsumenten har med informationssökningen. Om syftet är att finna 
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information om en specifik produkt eller företeelse var deltagarna mer villiga att behandla de 
sponsrade länkarna som övriga länkar. Detta uttrycktes av en deltagare i fokusgruppen på 
följande sätt: 
 

”Vet jag redan vilken produkt som efterfrågas skulle jag inte ha något emot att gå in på en 
sponsrad länk men jag vill inte göra det om jag vill ha en jämförelse mellan olika produkter 

då de sponsrade länkarna inte är objektiva.” 
Källa: Tobias, fokusgrupp 2 

 
Det näst vanligaste svarsalternativet var att respondenten noterar marknadsföringen men 
väljer att ignorera den. Detta alternativ svarade 30,5 % av respondenterna. Deltagarna i 
fokusgrupperna som var medvetna om att den grå rutan innehöll sponsrade länkar var mer 
benägna att helt ignorera dessa sökresultat. Att många väljer att ignorera de sponsrade 
länkarna kan höra samman med människans rationalitet och negativa inställning till reklam 
och marknadsföring generellt. Sedan är det naturligtvis svårt att bedöma trovärdigheten och 
hur väl detta överensstämmer med verkligheten då många har en inställning att reklam och 
marknadsföring i grunden är negativt och att de inte påverkas av det, trots att de 
undermedvetet påverkas av marknadsföringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korrelationsberäkningarna visade att det finns ett svagt samband, -0,14, mellan könen och hur 
de reagerar på sökmotorsmarknadsföring. Intressant att notera är att 51,5 % av männen 
svarade att de noterar länken och sedan bestämmer om de ska följa den vidare eller ej medan 
endast 41,5 % av kvinnorna svarade samma alternativ. Kvinnor var istället något mer benägna 
att notera länken men sedan ignorera den oavsett om den är intressant eller ej. Det är även fler 
kvinnor än män som säger sig inte upplevt denna form av marknadsföring. Den yngre 
åldersgruppen tycks däremot vara mer benägen att ignorera denna form av 
Internetmarknadsföring än vad den äldre åldersgruppen, vilket visas genom att 36,8 % av 
respondenterna i åldern 16-24 år svarat att de ignorerar länkarna medan endast 20,7 % av 
respondenterna i åldern 25-34 givit ett identiskt svar. Detta är ett intressant resultat då 
korrelationsberäkningarna visar att det inte finns något nämnbart samband mellan åldern och 
hur de reagerar på sökmotorsmarknadsföring men trots detta kan mönster urskiljas. 
Anledningen till att den yngre åldersgruppen ignorerar länkarna i en högre utsträckning än 
den äldre åldersgruppen kan förklaras av att den yngre åldersgruppen är mer vana 
Internetanvändare och därför mindre mottagliga för marknadsföring generellt via Internet.  
 

Reaktion/ Kön 
och ålder 

Inte 
upplevt 
(5) 

Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, 
sedan 
ignorerar(2)

Noterar, 
sedan 
bestämmer(3) 

Män totalt  10,3 % 29,9 % 7,2 % 51,5 % 
Män 16-24 år 6,3 % 39,6 % 6,3 % 43,7 % 
Män 25-34 år 6,1 % 20,4 % 8,2 % 59,1 % 
Kvinnor totalt 14,6 % 30,9 % 10,6 % 41,5 % 
Kvinnor 16-24 9,4 % 35,3 % 8,2 % 42,4 % 
Kvinnor 25-34 26,3 % 21,1 % 7,9 % 39,5 % 
Totalt 16-24 år 8,3 % 36,8 % 9,8 % 42,9 % 
Totalt 25-34 år 14,9 % 20,7 % 8,0 % 50,6 % 

Tabell 10, respondenternas reaktion på sökmotormarknadsföring uppdelat på kön och ålder, källa; 
enkätundersökning 
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Uppfattning om sökmotorsmarknadsföring
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Irriterande

Tom

 
Figur 11, respondenternas uppfattning om sökmotorsmarknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
Att många finner marknadsföring generellt negativt ses även av att 35,5 % av de tillfrågade 
anser att denna form av Internetmarknadsföring är irriterande. Detta är ett intressant resultat 
då denna typ av Internetmarknadsföring inte stör konsumentens surfande eller flöde, trots 
detta uppfattas den som irriterande av en stor del av respondenterna. Detta framkom även i 
fokusgruppen och uttrycktes på följande sätt; 
 

”Jag har svårt att avgöra vilken etikett jag sätter på sökmotorsmarknadsföring 
då det är svårt att säga att den är irriterande eftersom jag inte störs av den. 

Jag kan bara välja att inte bry mig om den om jag vill. 
Därför anser jag att den är mest informativ” 

Källa; Tobias, fokusgrupp 2 
 
Detta tyder på att det finns en generell negativ inställning kring marknadsföring. Dock 
svarade de allra flesta, 56,8 %, att de finner marknadsföring via sökmotorer informativ. Detta 
resultat förstärks ytterligare av fokusgrupperna där samtliga deltagare ansåg att denna form av 
marknadsföring var informativ. Detta hör förmodligen samman med att denna 
Internetmarknadsföring är direkt kopplad till informationssökningar via Internet. 
Konsumenterna blir endast utsatta för sökmotorsmarknadsföring då syftet med deras surfande 
är att söka information och därmed uppfattas denna typ av marknadsföring mer informativ. 
Tidigare forskningsresultat stöder detta resultat då de hävdar att de som använder Internet 
med motivet att söka information uppfattar marknadsföringen som mindre irriterande än de 
som använder Internet i andra syften.163 Detta sammantaget med att sökmotorsmarknadsföring 
genererar en stor mängd information i form av hela hemsidor och inte endast en annons med 
begränsad text leder till att denna marknadsföringsform kan ses som informativ.  
 
Det finns ett samband mellan Internetanvändningen och sökmotorsmarknadsföring som kan 
vara värt att notera. Sambandet har värdet 0,13 och, som tidigare nämnts, läggs ingen större 
vikt vid detta samband då det är baserat på en relativt sned svarsfördelning. Detta förstärker 
endast att det finns ett positivt samband mellan hur ofta respondenterna använder Internet och 
hur informativ de uppfattar marknadsföringen, vilket även tidigare forskare har kommit fram 
till164. Ju mer ovana Internetanvändare desto mer informativ uppfattas marknadsföringen.   
 
 
    

                                                
163 R. Rettie et al. (2003) 
164 M. Dahlén (2001). 
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Uppfattning/reaktion Informativ Underhållande Irriterande Tom Totalt 
Ignorerar direkt (1) 17,9 % 6,0 % 76,1 % - 30,5%
Noterar, sedan ignorerar (2) 70,0 % 10,0 % 20,0 % - 9,0 % 
Noterar, sedan bestämmer (3) 81,2 % 5,9 % 12,9 % - 45,9%
Klickar alltid vidare (4) 100 % - - - 3,6 % 
Aldrig upplevt (5) 37,5 % 16,7 % 41,7 % 4,2 % 10,9%

Tabell 11, respondenternas reaktion på sökmotorsmarknadsföring sammankopplat till dess uppfattning 
om sökmotorsmarknadsföring, källa; enkätundersökning  
 
Om hänsyn tas till båda frågorna urskiljs ett starkt samband, -0,53. De respondenter som 
ignorerar denna typ av Internetmarknadsföring direkt utan att notera den har uppfattningen att 
den är irriterande. De respondenterna som väljer att notera marknadsföringen och sedan 
bestämma om de ska gå vidare anser att marknadsföringen är betydligt mer informativ och 
inte alls lika irriterande. Tabell 11 visar att det finns ett samband mellan hur mycket 
konsumenterna noterar Internetmarknadsföringen och vad de sätter för etikett på 
Internetmarknadsföringen. Anledningen till detta starka samband skulle förmodligen kunna 
förklaras av att ju mer involverad konsumenten blir i marknadsföringen desto mer positiv 
inställning får de. Men med involvering är det därmed inte sagt att konsumenten måste vara 
aktiv utan endast ge marknadsföringen en chans. Utmaningen för företagen är alltså att 
påverka antingen konsumenternas reaktion eller alternativt påverka deras uppfattning till 
marknadsföringen. Lyckas de påverka en av variblerna kommer den andra också att påverkas. 

4.5.3 Nivå 3, kostnad 
Kostnaden för sökmotorsmarknadsföring bestäms oftast genom budgivning där den part som 
lägger det högsta budet får sin länk placerad högst upp på listan när informationssökning görs 
på det sponsrade specifika ordet. Detta medför att företagen till en viss del själv kan välja hur 
mycket denna form av Internetmarknadsföring ska kosta. Det går dock inte att bortse ifrån att 
ju mer populära ord företagen vill använda som sökord desto mer kostsam blir denna form av 
Internetmarknadsföringen.  Kostnaden bestäms för det mesta per klick vilket innebär att 
företaget får betala för varje person som klickar på deras länk från sökmotorn. På detta sätt är 
kostnaden för sökmotorsmarknadsföring nära relaterad till kostnaden för traditionell 
Internetmarknadsföring som visserligen inte är beroende av antal klick men däremot av antal 
exponeringar.  
Produktionskostnad; 0 kr     
Mediaplatskostnad: från 6 kr per klick och uppåt 
Kostnadsnivå: Medel 
Kostnadsvärde; 2 
 
Generellt kan kostnaden för sökmotorsmarknadsföring vara väldigt låg om företagen 
använder sig av icke-populära sökord då det inte finns någon produktionskostnad för denna 
typ av Internetmarknadsföring. Detta är dock inte ett troligt alternativ, för företag, då dessa 
ord når ut till ett färre antal konsumenter. Skulle företaget välja mindre populära sökord skulle 
den sammanlagda kostnaden ändå bli ungefär detsamma beroende på att företaget då skulle 
behöva ”köpa” fler ord för att nå ut till lika många konsumenter. Däremot är kostnaden för 
varje klick relativt hög vilket leder till att sökmotorsmarknadsföring får ett relativt högt 
kostnadsvärde, 2, dock något lägre än traditionell Internetmarknadsföring då det inte finns 
någon produktionskostnad.  
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4.6 Bloggar och communities 
Denna typ av Internetmarknadsföring är relativt ny och konsumenterna förknippar inte 
Internetmarknadsföring främst med marknadsföring via bloggar och communities, vilket kan 
observeras då ingen av deltagarna i fokusgrupperna nämnde denna form av 
Internetmarknadsföring. Det medför att uppfattningen hos konsumenterna är lite splittrad och 
det är svårt att notera någon generell uppfattning.   

4.6.1 Nivå 1, Typ av Internetmarknadsföring 
Marknadsföring via bloggar och communities finns redan exponerade på olika Internetsidor 
och därmed har konsumenten inget val om de vill se marknadsföringen. Denna form av 
Internetmarknadsföring trycks ut till konsumenterna, dock inte lika direkt och tydligt som den 
traditionella Internetmarknadsföringen. Dock kräver denna form av Internetmarknadsföring 
en viss grad av aktivitet från konsumentens sida då de aktivt måste skapa sin egen blogg, 
aktivt läsa andras bloggar eller bli medlem i en Community. Konsumenterna måste själv leta 
upp sidan vilket många deltagare från fokusgrupperna ansåg vara det stora problemet då de 
hade svårt att se hur de skulle hitta dessa Internetsidor. Interaktiviteten ökar ytterligare av att 
marknadsföring via bloggar endast exponeras för de konsumenterna som väljer att gå in på 
bloggen. Detta problem uttryckets på följande sätt i fokusgrupperna; 
 

”Jag skulle bara kunna hitta dessa sidor om jag var extremt uttråkad. 
Men när jag väl är inne på sidan är det här bättre marknadsföring än 

traditionell Internetmarknadsföring då den uppfattas som om den innehåller mindre reklam 
och det känns mer greppbart.” 

Källa; Alexandra, fokusgrupp 1 
 

Konsumenternas aktivitet kan dock inte kopplas direkt till marknadsföringen vilket gör att 
slutsatsen kan dras att marknadsföring via bloggar och communities främst använder sig av en 
pushstrategi som trycker ut informationen till konsumenterna när de väl är inne på bloggar 
och communities medan de använder sig av en pullstrategi innan konsumenten går in på dessa 
Internetsidor.  Däremot kan det finnas ett större intresse från konsumenternas sida att ta del av 
den informationen som de utsätts för då det är mer individuellt anpassat efter deras intressen. 
Många företag väljer att marknadsföra sig på bloggar som används av deras primära målgrupp 
och på så vis kan marknadsföring via bloggar och communities anses vara mindre stötande för 
konsumenterna och inte avbryta deras flöde på samma sätt som traditionell 
Internetmarknadsföring. För att marknadsföringen inte ska uppfattas som störande av flödet är 
det viktigt att den är anpassad efter dem som använder sig av bloggen och communities. Den 
direkta interaktionen med konsumenten för marknadsföring via bloggar och communities är 
relativt liten, det är en envägskommunikation. Däremot är marknadsföringen placerad på en 
sida som har en väldigt hög interaktion med användaren, bloggar och communities kan ses 
som ett kommunikationsforum där mer eller mindre okända människor samtalar med 
varandra. Detta leder till att interaktionen mellan avsändare och mottagare är hög för 
marknadsföring via bloggar och communities, även om det sker mer indirekt. Denna form av 
Internetmarknadsföring använder sig av flera olika typer av kommunikationsmodeller. Vid en 
första anblick kan det uppfattas som om en One-to-many kommunikationsmodell används då 
marknadsföringen inte är individuellt anpassad och riktad till just en specifik individ. Men vid 
en närmare granskning kan det urskiljas att denna typ av Internetmarknadsföring faktiskt är 
relativt individanpassad och endast riktar sig till dem som använder bloggen vilket gör att de 
främsta kommunikationsmodellerna som används är de som Allen et al. kallar för One-to-few 
eller One-to-fewer. Båda dessa kommunikationsmodeller är baserade på att marknadsföringen 
är riktad samt att den har en begränsad målgrupp, vilket stämmer väl överens med 
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marknadsföring via bloggar och communities. Enligt Hoffman och Novaks kriterier skulle 
marknadsföring via bloggar och communities vara ett bra exempel på kommunikationen 
Many-to-many då det finns möjlighet till direkt feedback samt att många samtalar med 
varandra utan någon bestämd ordning, det vill säga att kommunikationen fungerar mer som 
ett nätverk.              

4.6.2 Nivå 2, Respons och uppfattning 
 
Reaktion  Inte upplevt 

(5) 
Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, 
sedan 
ignorerar (2) 

Noterar, 
sedan 
bestämmer(3) 

Följer alltid 
upp (4) 

Svar i % 18,6 % 30,9 % 9,10 % 36,8 % 4,50 % 
Tabell 12, respondenternas reaktion på marknadsföring via bloggar och communities, källa; 
enkätundersökning 
 
I avsnittet ovan, som behandlade sökmotorsmarknadsföring, var det en hel del respondenter 
som inte hade upplevt sökmotorsmarknadsföring, detta svarsalternativ har använts än mer 
frekvent av respondenterna när det gäller marknadsföring via bloggar och communities. Detta 
är ett intressant resultat då denna form av Internetmarknadsföring är relativt ny och är 
anpassad efter sin målgrupp. Detta skulle kunna leda till att de respondenterna som har 
deltagit inte har tillhört någon specifik målgrupp för marknadsföringen via bloggar och 
communities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intressant att notera är även att de flesta som inte hade upplevt denna form av 
Internetmarknadsföring tillhör det äldre åldersintervallet, speciellt kvinnor i det äldre 
åldersintervallet. Detta skulle kunna kopplas till att det yngre åldersintervallet använder 
Internet i en högre grad för att kommunicera och umgås med vänner än vad respondenterna i 
det äldre åldersintervallet gör. Detta kan även kopplas samman med att endast 21,1 % av 
kvinnorna i det äldre åldersintervallet svarade att de först noterade vad marknadsföringen 
rörde och sedan bestämde sig för om de skulle ignorera den eller ej medan 51,0 % av männen 
i samma åldersintervall gav samma svar. Ur svaren som respondenterna givit har vi kunnat 
urskilja två grupper, den ena gruppen reagerar på denna typ av Internetmarknadsföring på 
samma sätt som de reagerar på traditionell Internetmarknadsföring medan den andra gruppen 
noterar vad det är och sedan avgör om de ska ignorera den. Det skulle kunna bero på att 
marknadsföring via bloggar och communities ibland kan ta formen av banners som är 
placerade på bloggsidor. De som främst ignorerade marknadsföringen utan att notera 

Reaktion/ Kön 
och ålder 

Inte 
upplevt(5)

Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, 
sedan 
ignorerar(2)

Noterar, 
sedan 
bestämmer(3) 

Män totalt  18,6 % 29,9 % 3,10 % 47,4 % 
Män 16-24 år 10,4 % 37,5 % 4,20 % 43,8 % 
Män 25-34 år 16,3 % 22,4 % 2,00 % 51,0 % 
Kvinnor totalt 22,8 % 31,7 % 13,8 % 28,5 % 
Kvinnor 16-24 16,5 % 35,3 % 15,3 % 31,8 % 
Kvinnor 25-34 36,8 % 23,7 % 10,5 % 21,1 % 
Totalt 16-24 år 14,3 % 36,1 % 11,3 % 36,1 % 
Totalt 25-34 år 25,3 % 23,0 % 5,70 % 37,9 % 

Tabell 13, respondenternas reaktion på marknadsföring via bloggar och communities uppdelat på kön 
och ålder, källa; enkätundersökning 
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avsändaren tillhörde åldersintervallet 16-24 år, 36,1 % jämfört med 23,0 % i åldersintervallet 
25-34 år. Resultatet från fokusgrupperna visade även att det finns två olika grupper som 
reagerar olika på denna form av Internetmarknadsföring. Den ena gruppen skulle stänga ner 
sidan direkt, den andra gruppen blir nyfikna på sidan och fortsätter att läsa. Det går alltså inte 
att urskilja en gemensam åsikt om denna form av Internetmarknadsföring vilket kan vara både 
en fördel och en nackdel. Fördelen är att det förmodligen finns en hel del konsumenter som 
skulle kunna tänkas ha en positiv inställning till denna typ av Internetmarknadsföring. 
Nackdelen är att det kan skapa förvirring hos konsumenterna då de kan känna sig lurade när 
de inser att det är en form av marknadsföring, vilket kunde noteras genom fokusgrupperna. En 
av deltagarna i fokusgrupperna uttryckte det på följande sätt; 
 

”Jag tycker att det känns falskt att hitta på personer och därmed lura konsumenter. Det är 
anledningen till att jag inte har något intresse för sådana här typer av bloggar.” 

Källa; Emma, fokusgrupp 2 
 
Bland de undergrupperna som har studerats är det intressant att notera att det är betydligt fler 
män än kvinnor som noterar innehållet och sedan bestämmer om de ska ignorera, 47,4 % i 
jämförelse med 28,5 %. Sambandet mellan kön och reaktion på marknadsföring i denna form 
stärks även av korrelationsberäkningarna som angav ett samband på -0,181. Detta skulle då 
leda till att det skulle vara betydligt mer effektivt att använda sig av marknadsföring via 
bloggar och communities på produkter som främst riktar sig till män och då främst män 
tillhörande det äldre åldersintervallet. Detta bör företagen beakta då denna målgrupp kan 
anses vara väldigt köpstark och enligt denna undersökning skulle marknadsföring via bloggar 
och communities kunna vara en effektiv väg att kommunicera med dem. Resultatet från 
fokusgrupperna resulterade dock inte i att några generella särdrag kunde dras att män i det 
äldre åldersintervallet skulle vara mer positiva till denna form av Internetmarknadsföring. 
Detta skulle dock kunna förklaras av att det inte var tillräckligt många och nyanserade 
fokusgrupper.        
 
Den andra delen av enkäten undersökte hur konsumenterna uppfattar marknadsföringen och 
resultatet sammanställs i figur 12. 
 

Uppfattning om marknadsföring via bloggar och 
communities

29,1%

20,9%

45,9%
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Underhållande

Irriterande

Tom

 
Figur 12, respondenternas uppfattning om marknadsföring via bloggar och communities, källa; 
enkätundersökning 
 
Denna form av Internetmarknadsföring uppfattas mest irriterande vilket inte var ett helt 
oväntat svar då många respondenter har givet samma svarsalternativ på föregående fråga som 
de gjorde vid traditionell Internetmarknadsföring och som respondenterna också förknippar 
med irriterande. Vi har dock valt att inte lägga för stor vikt vid detta svarsalternativ då 
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svarsalternativet ”irriterande” inte har någon enskild övervikt. De andra två alternativen har 
också en relativt hög svarsfrekvens vilket är intressant att notera. Resultatet från 
fokusgrupperna stämde väl överens med enkäten till en början men deltagarna i 
fokusgrupperna ändrade sig successivt till att anse att marknadsföring via bloggar och 
communities var informativ istället för irriterande.  Resultatet från fokusgrupperna visade en 
oenig uppfattning om huruvida denna typ av marknadsföring var underhållande eller ej. Några 
deltagare ansåg att det var en annorlunda form av marknadsföring, att den var smart samt att 
den var rolig och underhållande medan andra ansåg att den var tråkig och irriterande. Den 
största delen av deltagarna ansåg dock slutligen att den var informativ. Den slutsatsen som 
kan dras från detta resultat är att respondenterna inte är eniga om hur de faktiskt uppfattar 
denna typ av Internetmarknadsföring vilket skulle kunna kopplas samman med att 
svarsfrekvensen på alternativet ”aldrig upplevt” var högt. Detta skulle även kunna förklara 
varför svarsalternativet ”irriterande” fått ett väldigt högt värde.    
 
Uppfattning/ Kön och 
ålder 

Informativ Underhållande Irriterande  

Män totalt 44,3 % 13,4 % 41,2 % 
Män 16-24 år 33,3 % 16,7 % 50,0 % 
Män 25-34 år 55,1 % 10,2 % 32,7 % 
Kvinnor totalt 17,1 % 26,0 % 49,7 % 
Kvinnor 16-24 år 16,5 % 24,7 % 53,0 % 
Kvinnor 25-34 år 18,4 % 32,0 % 42,1 % 
Totalt 16-24 år 23,0 % 21,8 % 52,0 % 
Totalt 25-35 år 39,1 % 19,5 % 37,0 % 
Tabell 14, respondenternas uppfattning om marknadsföring via bloggar och communities uppdelat på 
kön och ålder, källa; enkätundersökning 
 
Spjälkas resultatet upp i undergrupper såsom kön och ålder kan det noteras stora skillnader 
mellan män och kvinnor. Det stärks även av korrelationsberäkningarna som anger ett starkt 
samband mellan kön och uppfattning av marknadsföring via bloggar och communities, 0,218, 
men även ett starkt samband mellan ålder och uppfattning, 0,190. Män anser att 
marknadsföring via bloggar och communities är betydligt mer informativ än vad kvinnor 
anser, 44,3 % gentemot 17,1 %. Kvinnor anser däremot att denna typ av marknadsföring är 
betydligt mer underhållande än vad män anser, 26,0 % gentemot 13,4 %. Detta resultat är 
väldigt intressant att notera då detta är den typ av marknadsföring som har de största 
skillnader mellan män och kvinnor. Utav de män som fann marknadsföringen informativ 
tillhörde 55,1 % det äldre åldersintervallet vilket stämmer väl överens med att de även var de 
som först noterade marknadsföringen och sedan bestämde om de skulle gå vidare eller ej. 
Generellt är det de respondenterna som tillhör det äldre åldersintervallet som anser att denna 
typ av marknadsföring är mest informativ, 39,1 % gentemot 23,0 %. Det yngre intervallet är 
däremot de som i störst utsträckning anser att marknadsföringen är irriterande, 52,0 % jämfört 
mot 37,0 %, vilket är intressant att notera. Detta skulle kunna förklaras av att de som tillhör 
det yngre intervallet har ”matas” med enormt mycket marknadsföring och de därför har lärt 
sig att förknippa marknadsföring med någonting negativt och irriterande. Det skulle även 
kunna förklaras av att de som tillhör det yngre intervallet är mer frekventa Internetanvändare 
och störs sig därmed mer på det som avbryter deras flöde. Detta resultat är relativt lika för 
både män och kvinnor. Resonemanget ovan förstärks även av fokusgrupperna då de två 
yngsta deltagaren hade en negativ inställning till Internetmarknadsföring rent generellt. 
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De som anser marknadsföring via bloggar och communities vara underhållande tillhör främst 
kvinnor tillhörande det äldre åldersintervallet, hela 32,0 % av kvinnorna som ansåg att det var 
underhållande tillhörde det äldre intervallet. Detta skulle företagen kunna ta vara på genom att 
marknadsföra produkter anpassade till denna målgrupp via bloggar och communities. 
Däremot måste de arbeta med att försöka få kvinnorna att stanna kvar och notera 
Internetmarknadsföringen och inte endast ignorera den utan att notera avsändaren. Dessa två 
resultat strider mot varandra men det skulle kunna förklaras av att de som verkligen stannar 
finner marknadsföringen underhållande. Vidare bör företagen ta vara på att män i det äldre 
åldersintervallet finner denna form av Internetmarknadsföring informativ. Den stora 
satsningen bör alltså göras på det äldre åldersintervallet då de ger mest positiv respons till 
denna form av Internetmarknadsföring. Detta resultat kan ses som oväntat då vår uppfattning 
var att den yngre generationen skulle ge en mer positiv respons till marknadsföring via 
bloggar och communities då dessa forum många gånger främst används av yngre 
konsumenter. Anledningen till att det yngre åldersintervallet har en negativ respons till 
marknadsföringen skulle kunna vara att deras erfarenhet av marknadsföringen inte passar 
deras intressen.  
     
 
Uppfattning/ reaktion Informativ Underhållande Irriterande Tom Totalt 
Ignorerar direkt (1) 7.35 % 8,82 % 83,8 % 0 30,9 %
Noterar, sedan ignorerar (2) 15,0 % 30,0 % 55,0 % 0 9,1 % 
Noterar, sedan bestämmer (3) 56,8 % 22,2 % 21,0 % 0 36,8 %
Följer alltid upp (4) 50,0 % 40,0 % 10,0 % 0 4,5 % 
Aldrig upplevt (5) 12,1 % 29,2 % 36,6 % 22,0 % 18,6 %

Tabell 15, respondenternas reaktion på marknadsföring via bloggar och communities sammankopplat 
med dess uppfattning om marknadsföring via bloggar och communities, källa; enkätundersökning 
 
Mellan frågan hur de reagerar på marknadsföring via bloggar och communities och hur de 
uppfattar marknadsföring i denna form finns det ett starkt samband, -0,465. Det finns en 
generell tendens bland konsumenterna att förknippa marknadsföring med ordet irriterande 
vilket kan ses genom att utav de 41 respondenterna som svarade att de aldrig hade upplevt 
denna typ av marknadsföring svarade 36,6 % att de fann marknadsföringen irriterande. De 
som även fann marknadsföring via bloggar och communities irriterande var de som 
ignorerade den utan att notera avsändaren, hela 83,8 %. De flesta som fann denna form av 
Internetmarknadsföring underhållande var de som alltid klickade vidare vilket förmodligen 
speglas av att de haft tidigare positiv erfarenhet av denna form av Internetmarknadsföring. 
Denna typ av Internetmarknadsföring skulle förmodligen uppfattas som mer informativ om 
konsumenterna verkligen noterade innehållet och sedan bestämde sig för om de skulle ta reda 
på mer eller ignorera den, detta förstärks ytterligare av det resultat som vi har kommit fram till 
då 56,8 % av dem som noterade marknadsföringen innan de bestämde sig för om de skulle 
ignorera eller ej fann denna typ av marknadsföring som informativ. Den slutsatsen som kan 
dras från detta resultat är att ju mer ”chans” konsumenterna ger marknadsföringen desto mer 
informativ kommer den att uppfattas. Ytterligare en slutsats som visades genom 
fokusgrupperna var att för att konsumenterna ska fundera på att ge en positiv respons till 
denna typ av marknadsföring är det viktigt att den är kopplad direkt till deras intressen och 
därmed väl anpassad efter innehållet på bloggarna och communities. Vilket uttrycktes på 
följande sätt; 
 

”Det som är avgörande för att informationen ska bli trovärdig är att bloggen är relaterade 
till produkterna/tjänsterna som nämns. Informationen måste höra hemma på rätt ställe.” 

Källa; Emma, fokusgrupp 2 
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4.6.3 Nivå 3, Kostnad 
Att ge en kostnadsbild för bloggar är svårt då denna form av marknadsföring kan ha många 
olika former. Den kanske vanligaste formen, där företaget själv skriver blogg på sin hemsida, 
är också den minst kostsamma formen. Skriver företaget själv bloggen kostar det i princip 
ingenting förutom den tid som läggs ned på skrivandet. En annan vanlig form är även att 
företag låter en marknadsföringsbyrå producera en blogg åt dem och då handlar det om något 
större kostnader. Företag kan även välja att sponsra befintliga bloggskrivare och communities 
för att de ska nämna företagets produkter i sin blogg eller Community och då är 
kostnadsintervallet stort beroende på var den lanseras och av vem. Ytterliggare en form är då 
företag annonserar genom banners på bloggsidor eller communities och då kan kostnadsbilden 
mer liknas vid den för traditionell marknadsföring beroende på om det är en hög- eller 
lågtrafiksida.  
Produktionskostnad: 0-70 000 kr 
Mediaplatskostnad: 0 kr och uppåt 
Kostnadsnivå: Låg 
Kostnadsvärde; 1 
 
Generellt är marknadsföring via bloggar och communities en marknadsföring som är 
förknippad med låga kostnader. Då denna form av marknadsföring sker i form av skrivna 
bloggar är den endast förknippad med en engångskostnad och har därmed inga kostnader som 
samvarierar med hur många konsumenter som nås eller hur många som noterar den. Detta 
medför även att det inte finns någon garanti för hur många som nås utan marknadsföringen 
har samma kostnad oberoende av antal mottagare. Sker marknadsföringen däremot genom att 
företag annonserar via banners på blogg- eller communitysidor är kostnaden något högre och 
liknar mer kostnadsbilden för traditionell marknadsföring även om kostnaderna inte når upp 
till samma höga nivå. Då är kostnaden också beroende av hur många som exponeras för 
marknadsföringen genom att kostnaden är satt i relation till det. Den vanligaste är dock att 
marknadsföringen i denna form sker genom skrivna bloggar och utifrån detta får 
marknadsföring via bloggar och communities ett lågt kostnadsvärde, 1.    
 

4.7 Virtuell marknadsföring 
Virtuell marknadsföring är en bred kategori som kan ta många olika former. Den vanligaste 
formen är i form av virtuella spel och kedjebrev som skickas via E-mail. Detta är en form av 
marknadsföring som det via fokusgrupperna visade sig att endast en deltagare förknippade 
med Internetmarknadsföring vilket är intressant då det endast är ett fåtal i 
enkätundersökningen som har angivit att de aldrig har upplevt virtuell marknadsföring. En 
anledning till att deltagarna i fokusgrupperna inte förknippade virtuell marknadsföring med 
Internetmarknadsföring kan vara att detta är en relativt ny form av marknadsföring som bara 
befinner sig i begynnelsefasen av sin utveckling. Ytterliggare en anledning till att få nämnde 
denna form av Internetmarknadsföring kan vara att många konsumenter inte ser detta som 
marknadsföring då det oftast kommer från en vän. Det bildas alltså en typ av ”word-of-
mouth” marknadsföring via Internet.  

4.7.1 Nivå 1, Typ av Internetmarknadsföring 
Virtuell marknadsföring sker genom att marknadsföringen sprids via andra konsumenter 
vilket medför att marknadsföringen dras ut från konsumenterna som i sin tur sprider den 
vidare medan de som erhåller den blir exponerade för den. Om den som blir exponerad för 
marknadsföringen sedan skickar den vidare blir det den som drar ut marknadsföringen och på 
så sätt använder sig virtuell marknadsföring av en pullstrategi. Om konsumenten däremot inte 
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sprider den vidare drar den inte ut marknadsföringen utan exponeras endast för den oavsett 
konsumentens intresse och därmed kan det konstateras att det är en pushstrategi. Vilken 
strategi denna typ av marknadsföring använder sig av kan alltså kopplas till hur aktiva 
konsumenterna är i marknadsföringen. Därmed kan det konstateras att virtuell marknadsföring 
använder sig främst av en pullstrategi då den oftast inte tvingas på konsumenten av företaget 
utan av vänner vilket gör att konsumenterna är mer villiga att ta del av marknadsföringen. 
Virtuell marknadsföring är den form av Internetmarknadsföring som är mest interaktiv och 
kräver mest deltagande från konsumentens sida. När det gäller virtuell marknadsföring i form 
av spel måste konsumenten själv vara aktiv genom att spela spelet och eventuellt även bidra 
till att sprida spelet vidare genom att tipsa vänner och bekanta om det. Den virtuella 
marknadsföringen via E-mail kräver också att konsumenten aktivt väljer att läsa brevet men 
även här bidrar konsumenten genom att sprida marknadsföringen vidare. Därför är pullstrategi 
den form av kommunikationssätt som bäst överensstämmer med denna form av 
Internetmarknadsföring. Men även ett visst mått av pushstrategi föreligger då konsumenten 
inte själv väljer att få kedjebreven eller tips om spel skickade till sig. En del konsumenter 
anser att det är viktigt att de får välja att vara aktiva i marknadsföringen vilket framkom i 
fokusgruppen där en av deltagarna uttryckte sig på följande sätt; 
 
”Jag vill själv kunna välja om jag ska vara aktiv i marknadsföringen eller ej. Genom att jag 

får välja själv känner jag att irritationsfaktorn försvinner.” 
Källa; Evelina, fokusgrupp 1 

 
Denna typ av Internetmarknadsföring avbryter inte konsumenterna i deras surfande och stör 
därmed inte deras flöde. Virtuell marknadsföring visar sig, som tidigare nämnt, främst i form 
av kedjebrev och spel som kommer från tips från vänner. Detta medför att de däremot kan 
anses som störande då konsumenterna ska läsa sin E-mail vilket gör att det på ett sätt skulle 
kunna ses som om virtuell marknadsföring kan avbryta konsumentens flöde.   
 
Virtuell marknadsföring är baserad på en kommunikationsmodell som ritar sig till en specifik 
målgrupp. Denna målgrupp kan vara olika stor beroende på hur den virtuella 
marknadsföringen är konstruerad. Utifrån den klassificering som Allen et al använder sig av 
passar virtuell marknadsföring under kategorierna One-to-fewer och One-to-few. Detta är en 
form av riktad marknadsföring som är avsedd för en specifik konsument. Dock är den 
virtuella marknadsföringen i viss grad standardiserad vilket gör att den inte klassas som One-
to-One marknadsföring. Att marknadsföringen är riktad till en specifik målgrupp/konsument 
skulle kunna medföra att konsumenten känner sig träffad av marknadsföringen och ger en 
positiv respons till den.   

4.7.2 Nivå 2, Respons och uppfattning 
 
Reaktion Inte upplevt 

(5) 
Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, 
sedan 
ignorerar (2) 

Noterar, 
sedan 
bestämmer(3) 

Skickar alltid 
vidare (4) 

Svar i %  3,6 % 26,4 % 11,4 % 51,4 % 7,3 % 
Tabell 16, respondenternas reaktion på virtuell marknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
De allra flesta respondenter, 51,4 %, svarade att de först undersöker vad brevet eller tipset 
handlar om och sedan bestämmer om de ska följa uppmaningen i brevet eller testa att spela 
spelet. Det näst vanligaste svaret var att direkt ignorera brevet utan att notera innehållet, det 
svarade 26,4 % utav respondenterna.  
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Reaktion/ Kön 
och ålder 

Ignorerar 
direkt (1) 

Noterar, sedan 
ignorerar (2) 

Noterar, sedan 
bestämmer(3) 

Skickar alltid 
vidare (4) 

Män totalt 30,9 % 6,2 % 50,5 % 9,3 % 
Män 16-24 35,4 % 4,2 % 54,2 % 4,2 % 
Män 25-34 26,5 % 8,2 % 46,9 % 14,3 % 
Kvinnor totalt 22,8 % 15,4 % 52,0 % 5,7 % 
Kvinnor 16-24 25,9 % 17,6 % 51,8 % 1,2 % 
Kvinnor 25-34 15,8 % 10,5 % 52,6 % 15,8 % 
Totalt 16-24 29,3 % 12,8 % 52,6 % 2,3 % 
Totalt 25-34 21,8 % 9,2 % 49,4 % 14,9 % 
Tabell 17, respondenternas reaktion på virtuell marknadsföring uppdelat på kön och ålder, källa; 
enkätundersökning 
 
De generella mönstren för konsumenters reaktion på virtuell marknadsföring följs även när 
hänsyn tas till användare vilket ses genom att det inte finns något samband, enligt 
korrelationsberäkningen, mellan konsumenters reaktion på virtuell marknadsföring och 
konsumentens kön. Vi har dock kunnat urskilja några skillnader genom procentberäkningar. 
Män väljer i större utsträckning än kvinnor att direkt ignorera Internetmarknadsföringen i 
denna form utan att notera innehållet. Kvinnor har istället i en större utsträckning svarat att de 
först noterar innehållet och sedan ignorerar marknadsföringen oavsett innehållet och intresse. 
Den mest intressanta skillnaden sett till användare är dock den avsevärda skillnaden gällande 
de som svarat att de alltid skickar vidare och följer uppmaningen oavsett intresse, med andra. 
Det är endast 2,3 % utav de i åldersgruppen 16-24 år som svarat detta alternativ medan hela 
14,9 % utav de i åldersgruppen 25-34 år svarat samma alternativ. Detta resultat styrks även av 
korrelationsberäkningarna som visade ett samband på 0,12. En tänkbar anledning till detta kan 
vara att den yngre åldersgruppen är mer vana Internetanvändare och att de därför är mer 
exploaterade för denna form av Internetmarknadsföring och har så att säga blivit mättade och 
mer avståndstagande. Detta resonemang stöds även av att fler i den yngre åldersgruppen, än i 
den äldre, svarat att de väljer att direkt ignorera utan att notera innehållet i den virtuella 
marknadsföringen. Ytterliggare ett intressant resultat gällande de som svarat att de alltid 
skickar vidare är att, enligt vår undersökning, är män mer benägna att göra det än vad kvinnor 
är. Detta strider mot resultat som tidigare forskning kommit fram till då de hävdar att kvinnor 
är mer troliga än män att vidarebefordra virtuell marknadsföring.165 Detta skulle endast kunna 
ses som en tillfällighet då korrelationsberäkningarna visade att det inte fanns något nämnvärt 
samband men det skulle även kunna förklaras av att denna form av marknadsföring tilltalar 
män mer än kvinnor.  
 
 

Sysselsättning/ reaktion Arbetar Studerar Annat 
Ignorerar direkt (1) 16,9 % 30,4% 100% 
Noterar, sedan ignorerar (2) 9,9 % 12,2 % - 
Noterar, sedan bestämmer (3) 56,3 % 49,3 % - 
Skickar alltid vidare (4) 11,3 % 5,4 % - 
Aldrig upplevt (5) 5,6 % 2,7 % - 

Tabell 18, respondenternas reaktion på virtuell marknadsföring uppdelat på sysselsättning, källa; 
enkätundersökning 

                                                
165 J.E Phelps et.al. (2004). 
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Korrelationsberäkningarna visar även att det föreligger ett samband, -0.13, mellan 
sysselsättning och reaktion på virtuell marknadsföring. En fortsatt analys visar att de som 
studerar har en betydligt större benägenhet att direkt ignorera denna form av 
Internetmarknadsföring utan att notera innehållet än vad de som arbetar har, 30,4 % jämfört 
med 16,9 %. En anledning till detta kan vara att de yngre använder Internet i större 
utsträckning för att kommunicera och umgås med vänner vilket gör att denna form av 
Internetmarknadsföring kan antas avbryta deras surfande och därmed deras flöde. Det skulle 
även kunna förklaras av att de som tillhör det yngre åldersintervallet är mer vana 
Internetanvändare i den bemärkelsen att de har haft Internet och datorer med som ett element i 
deras uppväxt i större utsträckning än vad de som tillhör den äldre åldersgruppen har och 
därför har de blivit mättade på denna form av marknadsföring. Detta kan vara en viktig faktor 
för företagen att ta i beaktande, de kan behöva vara mer innovativa och komma med något 
nytt för att locka den yngre målgruppen som är mer mättad. Detta resonemang får även stöd i 
tidigare forskning.166  
 
Det finns även ett samband mellan hur respondenterna reagerar på virtuell marknadsföring 
och respondenternas utbildning, -0,12. Liknade samband kan även noteras mellan utbildning 
och respondenters uppfattning, 0,11. Korrelationsberäkningarna visade även att samband 
föreligger mellan respondentens Internetanvändning och reaktionen, 0,143, samt hur de 
uppfattar, -0,112, denna form av Internetmarknadsföring.  Dessa samband kommer dock inte 
att analyseras djupare då respondenter i dessa kategorier är ojämnt fördelade.  
 
 

Uppfattning om virtuell marknadsföring

12,1%

4,5%

81,5%

1,9%

Informativ
Underhållande

Irriterande
Tom

 
Figur 13, respondenternas uppfattning om virtuell marknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
Att många väljer att ignorera virtuell marknadsföring ses också tydligt genom att 58,2 % 
svarat att de finner virtuell marknadsföring irriterande. Detta är ett något förvånande resultat 
då den enligt analysen på nivå 1 bör vara en form av Internetmarknadsföring som tilltalar 
konsumenten eftersom den har en hög grad av interaktivitet och inte avbryter konsumentens 
surfande. En annan anledning till att denna marknadsföringsform enligt teorin borde uppfattas 
som mer positiv är att den är personligt utformad och sprids via personliga kontaktnät. 
Användningen av denna Internetmarknadsföringsform ökar dock vilket kan vara en 
bidragande orsak till att många uppfattar den som irriterande. I dag exploateras 
Internetanvändare allt mer för Internetmarknadsföring i olika former och det kan bidra till att 
många uppfattar marknadsföring generellt som irriterande och således uppfattas även denna 
marknadsföringsform som irriterande. En annan anledning till att en stor andel uppfattar 
denna marknadsföringsform som irriterande kan vara att den kan förknippas och blandas 
                                                
166 M. Dahlén (2001).  
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samman med så kallade spam-mail och E-mail som har företag som avsändare. E-mail som 
har företag som avsändare hör till kategorin E-mailmarknadsföring och ingår inte i denna 
undersökning men det är troligt att vissa respondenter inte skiljt dessa två 
marknadsföringsformer åt och att det kan vara en bidragande orsak till att den virtuella 
marknadsföringen uppfattas som irriterande. Detta resonemang stöds även av den tidigare 
forskningen som påpekar att Internetmarknadsföring i denna form uppfattas som irriterande 
om avsändaren är ett företag eller någon som mottagaren inte känner.167  Forskningen hävdar 
att om konsumenten inte besitter den kunskap som krävs för att anta och klara utmaningen 
som erbjuds kommer konsumenten att bli frustrerad168 och detta kan vara ytterliggare en 
anledning till att många uppfattar denna Internetmarknadsföringsform som irriterande. En 
faktor som även kan bidra till irritationen hos konsumenterna är att om den sker i form av spel 
och dylikt ställs det höga krav på materialet, det vill säga datorn, som konsumenten använder. 
Numera är bredband relativt vanligt men för dem som fortfarande surfar med modem som har 
en betydligt lägre hastighet kan det hända att inte marknadsföringsmaterialet visas korrekt och 
det kan skapa stor irritation hos användaren. Trots att fler än hälften av de tillfrågade svarat att 
de tycker att det är irriterande med denna form av Internetmarknadsföring är det intressant att 
notera att det inte alls är lika många som direkt ignorerar marknadsföringen. En anledning till 
detta kan vara att denna Internetmarknadsföring ofta sprids genom personliga 
bekantskapskretsar och att respondenten då är mer benägen att ta sig tid att undersöka 
innehållet än om marknadsföringen kommer från en okänd avsändare eller ett företag. Några 
av deltagarna i fokusgruppen uttryckte det på följande sätt: 
 
”Det spelar stor roll vem som är avsändare. Jag skulle ta bort det direkt om det inte kom från 

en vän utan från ett företag. Det blir inte lika personligt om det kommer från ett företag.” 
Källa: Evelina, fokusgrupp 1 

 
”Jag blir nyfiken om jag får ett kedjebrev från någon vän och det är därför jag klickar 

vidare.” 
Källa: Anders, fokusgrupp 1 

 
 

Uppfattning/ Kön 
och ålder 

Informativ Underhållande Irriterande 

Män totalt  9,3 % 33,0 % 57,7 % 
Män 16-24 år  10,4 % 25,0 % 65,0 % 
Män 25-34 år  14,3 % 40,8 % 51,0 % 
Kvinnor totalt  8,1 % 31,0 % 58,5 % 
Kvinnor 16-24 år  7,1 % 28,2 % 63,5 % 
Kvinnor 25-34 år  10,5 % 26,8 % 47,4 %  
Totalt 16-24 år  8,3 % 27,1 % 64,0 % 
Totalt 25-34 år  9,2 % 39,1 % 49,4 % 

Tabell 19, respondenternas uppfattning om virtuell marknadsföring uppdelat på kön och ålder, källa; 
enkätundersökning 
 
Om hänsyn även tas till användare när det gäller uppfattning av virtuell marknadsföring finns 
det en del intressanta skillnader som är värda att notera. Mellan kvinnor och män generellt 
finns det inga markanta skillnader. Desto större skillnader upptäcks om hänsyn tas till ålder. 
Den yngre åldersgruppen tycks finna denna form av Internetmarknadsföring betydligt mer 
                                                
167 J.E Phelps et. Al. (2004). 
168 D. Hoffman, T. Novak (1996 okt). 
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irriterande än vad den äldre åldersgruppen gör, 64 % av de yngre angav detta svarsalternativ 
medan endast 49,4 % av respondenterna i den äldre åldersgruppen angav samma 
svarsalternativ. Även korrelationsberäkningarna visar att det finns ett samband mellan ålder 
och uppfattning av virtuell marknadsföring, -0,11. Intressant är även att betydligt fler män i 
den äldre åldersgruppen finner Internetmarknadsföring i denna form underhållande än vad 
män i den yngre åldersgruppen gör. 40,8 % utav männen i åldersgruppen 25-34 år har svarat 
detta alternativ jämfört med endast 25 % utav männen i åldergruppen 16-24 år. Bland kvinnor 
syns inte alls samma markanta skillnad, där skiljer det endast ett fåtal procent. Däremot 
uppfattar betydligt fler kvinnor i den yngre åldersgruppen denna marknadsföringsform som 
irriterande än vad kvinnor i den äldre åldersgruppen gör. Bland männen syns samma mönster 
även om skillnaden inte är lika stor. En anledning till detta är densamma som varför fler yngre 
än äldre direkt väljer att ignorerar marknadsföring i denna form, det vill säga att de i den 
yngre åldersgruppen är mer vana Internetanvändare än vad de i den äldre åldersgruppen är 
och därför är de även mer exploaterade för denna form av marknadsföring samt att de 
använder Internet med olika mål. En av deltagarna i fokusgrupperna uttryckte det på följande 
sätt: 
 
”Jag blir väldigt irriterande på kedjebrev och det blir de i min omgivning också, alla klickar 
bort dem på en gång. Jag tror att unga människor i min ålder blir mer irriterande än äldre 

människor på denna marknadsföring.” 
Källa: Andreas, fokusgrupp 2 

 
 

Sysselsättning/uppfattning Arbetar Studerar Annat 
Informativt 11,3 % 7,4 % - 
Underhållande 39,4 % 28,4 % - 
Irriterande 46,5 % 63,5 % 100 % 
Tom - 0,6 % - 

Tabell 20, respondenternas uppfattning om virtuell marknadsföring uppdelat på sysselsättning, källa; 
enkätundersökning 
 
Om hänsyn även tas till sysselsättning visar korrelationsberäkningarna att det finns ett 
samband med uppfattningen, nämligen 0,152. En avsevärt större andel av dem som studerar 
finner virtuell marknadsföring irriterande jämfört med dem som arbetar, 63,5 % jämfört med 
46,5 %. En anledning till detta kan vara att det är fler av dem som studerar som hör till den 
yngre ålderskategorin än som hör till den äldre och att de yngre generellt sett visat sig vara 
mer negativt inställd till denna form av marknadsföring.  De som arbetar har istället en ökad 
tendens att uppfatta virtuell marknadsföring som underhållande jämfört med studerande, 39,4 
% jämfört med 28,4 %. Även detta kan förklaras med att det är fler som arbetar som tillhör 
den äldre ålderskategorin än den yngre och att den äldre kategorin generellt visade sig 
uppfatta denna marknadsföringsform som mer underhållande än det yngre åldersintervallet. 
 
 

Användningsområde/ 
uppfattning 

Söka 
information 

Surfa 
sporadiskt 

Kommunicera/ 
umgås 

Annat Tom 

Informativ 9,8 %  12,5 % 7,0 % - - 
Underhållande 34,1 % 33,3 % 26,3 % 26,7 % 100 % 
Irriterande 55,3 % 54,2 % 64,9 % 66,7 % - 
Tom 0,8 % - 1,8 % 6,7 % - 

Tabell 21, respondenternas uppfattning om virtuell marknadsföring uppdelat på användningsområde, 
källa; enkätundersökning 
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En annan bakgrundsvariabel som korrelationsberäkningarna visade att hade samband med hur 
respondenterna uppfattar virtuell marknadsföring är användningsområde, det vill säga vilket 
mål respondenterna har med sitt Internetanvändande. Sambandet fick värdet 0,112 i dessa 
beräkningar. Sambandet mellan hur konsumenterna uppfattar Internetmarknadsföringen och 
motivet till surfandet har även uppmärksammats av andra forskare.169 Procentberäkningar 
visar att de som använder Internet främst till att kommunicera och umgås med andra finner 
virtuell marknadsföring mer irriterande än de som har ett annat användningsområde med 
Internet. Detta var ett oväntat resultat då de som umgås och kommunicerar med andra på 
Internet använder sig av de kanaler som denna form av marknadsföring sprider sig via och 
därför borde vara mer mottagliga för denna form av marknadsföring. En möjlig förklaring till 
detta är att virtuell marknadsföring är en relativt ny marknadsföringsform och därför är det 
kanske inte alla respondenter har en liknande tolkning av vad virtuell marknadsföring är. Vårt 
resultat har dock förankring i den tidigare forskningen som har kommit fram till att de som 
söker information via Internet uppfattar annonsering via Internet som mindre irriterande än 
dem som söker underhållning.170     
 
 
Uppfattning/ reaktion Informativ Underhållande Irriterande Tom Totalt 
Ignorerar direkt (1) 1,7 % 1,7 % 96,6 % - 26,4%
Noterar, sedan ignorerar (2) 4,0 % 20,0 % 76,0 % - 11,4%
Noterar, sedan bestämmer(3) 14,2 % 39,8 % 27,4 % 0,9 % 51,4%
Skickar alltid vidare (4) 6,3 % 87,5 % 6,3 % - 7,3 % 
Aldrig upplevt (5) - 62,5 % 12,5 % 25,0% 3,6 % 
Tabell 22, respondenternas reaktion på virtuell marknadsföring sammankopplat med dess uppfattning 
om virtuell marknadsföring, källa; enkätundersökning 
 
Utav dem som svarat att de direkt ignorerar marknadsföringen utan att ens notera innehållet i 
den har hela 96,6 % svarat att de finner denna form av Internetmarknadsföring irriterande. 
Detta resultat är logiskt och inte särskilt uppseendeväckande då de förmodligen ignorerar 
marknadsföringen just därför att de finner den irriterande. Utifrån samma resonemang är det 
inte heller särskilt oväntat att av dem som svarat att de noterar innehållet i marknadsföringen 
men sedan ignorerar oavsett intresse har 76 % svarat att de anser att denna form av 
marknadsföring är irriterande. Utav de som svarat att de alltid skickar den virtuella 
marknadsföringen vidare eller på annat sätt deltar i marknadsföringen finner den stora 
majoriteten denna marknadsföringsform underhållande vilket förmodligen även är 
anledningen till att de väljer att aktivt delta i marknadsföringen. Som tidigare nämnt hade 
dock den absolut största majoriteten svarat att de noterar innehållet i marknadsföringen och 
sedan väljer om de ska delta i marknadsföringen eller ej. Bland dem som svarat det 
alternativet var fördelningen av hur de uppfattar virtuell marknadsföring mer jämn, de flesta 
hade svarat att de tycker att denna form är underhållande medan det näst mest populära 
alternativet var irriterande. Detta är intressant då underhållande och irriterande får anses vara 
varandras motpoler. Resultatet kan bero på att detta är ett alternativ som befinner sig mitt i 
skalan och därför kan skaran av respondenter som angett detta svarsalternativ delas upp i två 
grupper där den ena befinner sig närmare det ena alternativet och den andra närmare det andra 
alternativet. 
 

                                                
169 C.Wang et al. (2002). 
170 R. Rettie et al. (2003). 
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4.7.3 Nivå 3, Kostnad 
Virtuell marknadsföring är den av de undersökta formerna som är allra svårast att ge en 
kostnadsbild för vilket kan visas genom att det har varit mycket komplicerat att hitta 
information om denna Internetmarknadsföringsform. Detta beror på att den virtuella 
marknadsföringen innefattar många olika former av marknadsföring. Virtuell marknadsföring 
kan vara allt från kedjebrev som i princip kan vara helt gratis att ta fram till spel och hela 
virtuella världar som kan ha en hög produktionskostnad. Kedjebreven som faller inom 
kategorin virtuell marknadsföring sprids oftast via konsumenternas bekantskapskrets och 
därför tillkommer inte nödvändigtvis heller kostnader för inköp av E-mailadressuppgifter eller 
liknande. Hur hög produktionskostnaden är för spel är naturligtvis beroende av vilket sorts 
spel det rör sig om och spelets omfattning.  
Produktionskostnad: 0-300 000 kr 
Mediaplatskostnad: från 0 kr och uppåt 
Kostnadsnivå: Låg/medel 
Kostnadsvärde; 1,5 
 
Generellt kan kostnaderna för virtuell marknadsföring anses vara låga då de ofta, precis som 
marknadsföring via bloggar och communities, oftast endast har en engångskostnad. Dock 
medför virtuell marknadsföring något mer produktionsarbete vilket driver upp kostnadsnivån 
något. Virtuell marknadsföring har ett kostnadsvärde på 1,5. 
 

4.8 Kopplingen mellan de olika formerna 
Det finns även samband mellan hur respondenterna har svarat på frågan på en typ av 
Internetmarknadsföring och hur de har svarat på en annan typ av Internetmarknadsföring. 
Detta har vi valt att ta hänsyn till då det kan vara intressant och se mellan vilka olika typer av 
Internetmarknadsföring som det finns starka samband och därigenom kunna se vad som är 
gemensamt för de båda formerna av marknadsföring och kunna fastställa vad som är effektivt. 
Det finns samband mellan hur respondenterna reagerar på sökmotorsmarknadsföring och hur 
de reagerar och uppfattar marknadsföring via bloggar och communities, 0,39 respektive -0,37. 
Dessa samband skulle kunna förklaras av att båda formerna av marknadsföringen uppfattades 
till stor del som informativ samt att konsumenten själv får vara aktiv för att ta del av 
marknadsföringen, de måste själva ange ett sökord eller själv gå in på en blogg/communities 
för att få ta del av marknadsföringen och därmed behandlar konsumenterna dessa två typer av 
marknadsföring på liknade sätt. Det som kan noteras är att de som ignorerar 
sökmotorsmarknadsföringen även ignorerar marknadsföring via bloggar och communities 
medan de som noterar sökmotorsmarknadsföringen och sedan bestämmer om de ska klicka 
vidare beter sig på samma sätt när det gäller marknadsföring via bloggar och communities. 
Ytterligare ett samband finns mellan hur respondenterna uppfattar sökmotormarknadsföring 
och hur de reagerar och uppfattar marknadsföring via bloggar och communities, -0,22 
respektive 0,48, vilket inte är ett oväntat resultat då det även finns en stark korrelation mellan 
frågorna invärtes, mellan reaktion på sökmotorsmarknadsföring och uppfattning om 
sökmotorsmarknadsföring. Två andra samband som är intressanta att notera är de mellan 
respondenternas uppfattning av sökmotormarknadsföring och deras reaktion och uppfattning 
av virtuell marknadsföring. Samtliga av dessa samband skulle kunna förklaras av att ingen av 
marknadsföringsformerna avbryter konsumenternas flöde och kan därmed behandlas på ett 
liknade sätt av konsumenterna då det medför en viss grad av valfrihet. Det sista sambandet 
mellan de olika formerna av Internetmarknadsföring som är värt att notera är sambandet 
mellan hur respondenterna reagerar på marknadsföring via bloggar och communities och hur 
de reagerar på virtuell marknadsföring. Sambandet är dock inte speciellt starkt, 0,20, men det 
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är ändå intressant att notera då det var ett väntat resultat. Detta skulle kunna förklaras av att 
virtuell marknadsföring och marknadsföring via bloggar och communities gestaltar sig i en 
liknande form då båda involverar ett slags nätverk av ”vänner” eller ”potentiella vänner”. 
Båda dessa marknadsföringstyper är personligt utformade och därmed kan konsumenterna 
behandla dem på liknande sätt. Den form av Internetmarknadsföring som har svagast 
korrelationer med de övriga formerna av Internetmarknadsföring är traditionell 
Internetmarknadsföring vilket skulle kunna förklaras av att det är den form som är mest olika 
de övriga samt att det är den tidigaste formen.          
 

4.9 Effektivitet 
Syftet med uppsatsen var att undersöka effektiviteten av olika typer av 
Internetmarknadsföring. Vi har valt att använda oss av två mått för att fastställa responsen, 
medelvärdet och medianen, detta ligger sedan till grund för att avgöra effektiviteten. 
Effektivitetsmåttet beräknas genom att dividera medelvärdet/medianen för konsumenternas 
reaktion på de olika formerna av Internetmarknadsföring med kostnadsvärdet. Medianen har 
även används som mått för att få fram en genomsnittlig uppfattning. Den uppfattning som 
redovisas under detta avsnitt är alltså baserad på medianen och inte på antalet som har svarat 
alternativet då det skulle kunna vara svårt att skilja ut de olika formerna av 
Internetmarknadsföring eftersom majoriteten svarade irriterande på nästan samtliga 
marknadsföringsformer. 
  
 

Respons (reaktion + uppfattning) 
                                     Effektivitet =      

Kostnad (produktion + mediaplats) 
 
Den totala sammanställningen redovisas i tabell 23 och därefter diskuteras de olika formerna 
av Internetmarknadsföring enskilt. Då kostnaden, som vi tidigare nämnt, endast ger en 
indikation på vilken kostnadsnivå de olika formerna av Internetmarknadsföring befinner sig 
på har vi valt att även föra en diskussion om hur den kostnadsnivå som har använts har 
påverkat effektivitetsmåttet. Detta för att utröna eventuella missvisande resultat. 
   
 Reaktion Uppfattning Kostnadsvärde Effektivitet
Traditionell 
Internetmarknadsföring 

1,25 / 1 Irriterande 3 0,42 / 0,33 

Sökmotorsmarknadsföring 2,01 / 2 Informativ 2 1,01 / 1 
Bloggar och communities 
marknadsföring 

1,77 / 2 Underhållande 1 1,77 / 2  

Virtuell marknadsföring 2,32 / 3 Irriterande 1,5 1,54 / 2 
Tabell 23, sammanställning av effektiviteten för de olika formerna av Internetmarknadsföring, källa; 
enkätundersökning samt kostnadsuppgifter 
 
Den traditionella Internetmarknadsföringen är, som tidigare nämnts, den tidigaste och mest 
standardiserade formen av Internetmarknadsföring som ingår i undersökningen. Det är även 
den marknadsföringsform som är förknippad med högst kostnader enligt våra kostnadskällor. 
Det är den form av Internetmarknadsföring som de flesta respondenter känner till och det är 
en form som når ut till många respondenter, one-to-many. Den uppfattning som är förknippad 
med denna form av Internetmarknadsföring är irriterande då den i formen av pop-ups kräver 
snarare än ber om konsumentens uppmärksamhet. Detta resultat styrks även av den aktuella 
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forskningen som visar att denna Internetmarknadsföringsform uppfattas som irriterande då 
den avbryter konsumentens egna sökande.171 Vår undersökning om dess effektivitet visar att 
denna marknadsföringsform inte är särdeles effektiv då värdet i beräkningen endast når ett 
värde på 0,42 med medelvärdet som beräkningsgrund och 0,33 med medianen som 
beräkningsgrund. Detta resultats stöds även av tidigare forskning som visat att den 
traditionella marknadsföringen inte längre är lika effektiv som den en gång varit.172 Att den 
traditionella marknadsföringen når ett lågt effektivitetsvärde stärks av den tidigare 
forskningen som hänvisar till att denna marknadsföringsform är påflugen och därför skapar 
irritation hos konsumenten. Irritationen i sin tur gör att marknadsföringen förlorar 
effektivitet.173 Denna form av Internetmarknadsföring är den som är mest lik traditionell 
marknadsföring vilket skulle kunna förklara varför den uppfattas som minst informativ. Detta 
resonemang förstärks av andra forskare.174 Det effektivitetsvärde som traditionell 
Internetmarknadsföring har fått är väldigt lågt och en av anledningarna till detta är att den har 
fått ett högt kostnadsvärde. Skulle denna form av marknadsföring fått ett lägre kostnadsvärde 
skulle det även medföra ett högre effektivitetsvärde. För att avgöra mer specifikt hur effektiv 
traditionell Internetmarknadsföring är måste hänsyn tas till de enskilda kampanjerna. 
Konsumenterna uppfattar denna form av marknadsföring som irriterande vilket förstärker 
resonemanget att den inte är speciellt effektiv. Detta sammantaget medför att den respons som 
konsumenterna har gett traditionell marknadsföring inte påverkas på ett missvisande vis då 
hänsyn även tas till kostnader eftersom den skulle anses som minst effektiv även om hänsyn 
endast hade tagits responsen och inte till kostnaden. 
 
Sökmotorsmarknadsföringen är en marknadsföringsform som till stor del är begränsad av den 
budget som företaget har avsatt till marknadsföring. Kostnaden avgörs genom budgivning på 
specifika ord och de populäraste orden kan därför komma att kosta relativt mycket. För att 
marknadsföringen ska få stor genomslagskraft krävs dessutom att relativt många ord sponsras 
vilket ytterligare driver upp kostnaderna, men en stor fördel för denna marknadsföringsform 
är att det inte finns några produktionskostnader. Undersökningen visade att de allra flesta 
konsumenter noterar marknadsföringen och därefter bestämmer om de ska klicka vidare på 
länken eller ej. Den uppfattning som är förknippad med denna Internetmarknadsföringsform 
är informativ vilket anses vara positivt då det även får anses vara dess syfte. Detta resultat 
stöds även av tidigare forskning som visar att sökmotorsmarknadsföring uppfattas som positiv 
av konsumenterna, denna marknadsföringsform använder sig främst av en pullstrategi som 
inte stör eller avbryter konsumentens sökande.175 Effektivitetsberäkningarna ger ett värde på 
1,01 med medelvärdet respektive 1,0 med medianen som beräkningsgrund. Det relativt höga 
effektivitetsvärdet finner stöd i den aktuella forskningen som menar att konsumenterna är mer 
mottagliga för denna marknadsföringsform då den anses vara mer tillförlitlig och 
informationsrik.176 Sökmotorsmarknadsföring har fått en bra reaktion från konsumenterna 
med ett medelvärde på 2,01. Detta är den form av marknadsföring som fick den näst högsta 
medelvärde på reaktionen utav de formerna som ingick i undersökningen. Genom att även ta 
hänsyn till kostnaden påverkas effektivitetsmåttet negativt då denna form av 
Internetmarknadsföring har fått ett relativt högt kostnadsvärde. Detta medför att den skulle 
kunna ha fått ett bättre effektivitetsvärde om kostnaden hade baserats på annat sätt. Detta bör 
uppmärksammas då denna form av Internetmarknadsföring uppfattas som relativt ineffektiv 

                                                
171 R. Sen (2005).  
172 R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
173 ibid. 
174 A. Schlosser et al. (1999); R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
175 R. Sen (2005). 
176 ibid. 
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om endast hänsyn tas till effektivitetsmåttet. Om tyngdpunkten istället läggs på responsen, 
reaktionen och uppfattningen, kan denna form av marknadsföring konstateras vara betydligt 
effektivare då konsumenternas reaktion är positiv samt att den uppfattas som informativ vilket 
är unikt för denna form av Internetmarknadsföring. Kostnadsvärdet kan alltså ge denna form 
av Internetmarknadsföring ett missvisande effektivitetsmått vilket bör uppmärksammas. 
   
Marknadsföring via bloggar och communities kan vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att 
marknadsföra sig på om företaget väljer att själv skriva sin blogg men även om företaget 
anlitar en extern part för att producera en blogg för deras räkning är det en 
marknadsföringsform med relativt låg kostnad då det endast är en engångskostnad. Dess stora 
nackdel är dess räckvidd då det kan vara svårt för konsumenten att komma i kontakt med 
marknadsföringen men kan företag övervinna detta problem kan det vara en mycket effektiv 
marknadsföringskanal, speciellt då bloggar och communities ofta är anpassade till intresse. 
Undersökning visade att det är svårt att få en enhetlig bild av bloggar vilket kan bero på att 
marknadsföringen via dessa kanaler kan gestalta sig på många olika sätt, t.ex. kan 
marknadsföringen vara i form av blogginlägg, banners eller att hela bloggen är skapad av 
företaget. Medianen för uppfattningen är underhållande vilket kan antas vara ett resultat av att 
de är inriktade efter konsumenternas intresse. Mandelli stöder detta resultat genom att hävda 
att ju mer relevant och attraktiv marknadsföringen är för konsumenten desto mer kommer 
denne att acceptera marknadsföringen.177 Enligt effektivitetsberäkningen är detta den mest 
effektiva formen av de former av Internetmarknadsföring som ingått i undersökningen då ett 
värde på 1,77 uppnås med medelvärdet som bas och 2,00 när medianen används. Att denna 
marknadsföringsform får ett högt effektivitetsvärde stöds av Mandelli som menar att denna 
skapar ett värde för konsumenten.178 Marknadsföring via bloggar och communities har fått det 
högsta effektivitetsvärdet vilket främst beror på den låga kostnaden för denna form av 
Internetmarknadsföring. Då denna form av Internetmarknadsföring endast har fått ett 
kostnadsvärde på 1,00 medför det att den reaktion som konsumenterna ger marknadsföring 
via bloggar och communities blir det direkta måttet på effektiviteten, 1,77. Reaktionen från 
konsumenterna är inte ensidigt positiv utan befinner sig på en medelnivå vilket gör att 
resultatet att marknadsföring via bloggar och communities skulle vara mest effektiv kan 
ifrågasättas. Det som indikerar på att det trots detta skulle vara den mest effektiva formen av 
Internetmarknadsföring är att det är den enda formen som uppfattas som underhållande vilket 
kan ha en stor betydelse för konsumenterna. Kostnadsnivån i detta fall har haft en stor 
betydelse för att denna form av Internetmarknadsföring är effektivast och detta bör 
uppmärksammas. Med detta är det dock inte visat att resultatet är missvisande då denna form 
av marknadsföring är den som har lägst kostnad, dock inte den mest positiva reaktionen, av de 
fyra olika formerna av Internetmarknadsföring.  
 
Kostnaden för den virtuella marknadsföringen kan, som tidigare nämnts, variera kraftigt 
beroende på att det är en bred kategori av marknadsföring som kan ta många olika former. 
Sker marknadsföringen i form av ett kedjebrev kostar det i princip ingenting, varken någon 
större produktionskostnad eller kostnad för mediaplats föreligger. Sker däremot 
marknadsföringen i form av ett virtuellt spel kan kostnaderna bli betydligt högre. Oavsett 
form, sprids denna typ av marknadsföring via konsumenterna och deras bekantskapskrets 
vilket har en positiv effekt då det ökar trovärdigheten av marknadsföringen. Uppfattningen 
om denna Internetmarknadsföringsform är att den är irriterande vilket som tidigare nämnt var 
ett något förvånande resultat då denna form i teorin bör vara den som uppfattas på ett mer 
positivt sätt än de övriga formerna som ingår i undersökningen då den inte avbryter 
                                                
177 A. Mandelli (2005). 
178 ibid. 
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konsumentens flöde samt att konsumenten själv till en stor del är aktiv i marknadsföringen. 
Att detta är ett förvånande resultat stöds av forskningen som visar att om avsändaren är en 
känd person uppfattas marknadsföringen som mer positiv då innehållet antas ha ett högt värde 
och att den bekanta avsändaren vidarebefordrat informationen för att denne ansåg att 
informationen skulle ha ett verkligt värde för mottagaren.179 Effektivitetsberäkningarna ger ett 
värde på 1,54 med medelvärdet respektive 2,00 med medianen som beräkningsgrund. Det 
medför att den virtuella marknadsföringen visar sig vara den näst effektivaste formen av 
Internetmarknadsföring som undersökts. Hade inte effektivitetsmåttet tagit hänsyn till 
kostnaden hade denna form av Internetmarknadsföring ansetts vara mest effektiv då den har 
ett reaktionsvärde på 2,32 vilket är hela 0,31 enheter större än den form av 
Internetmarknadsföring som kom näst efter, sökmotorsmarknadsföring. Virtuell 
marknadsföring har en relativt låg kostnadsnivå, 1,50, vilket leder till att den uppfattas som 
den näst effektivaste formen av Internetmarknadsföring. Som diskuterades under kostnaden 
för virtuell marknadsföring kan den variera från att vara låg till något högre vilket gör att om 
kostnaden hade varit låg i ett specifikt fall skulle denna form av Internetmarknadsföring ha 
varit den formen som var mest effektiv. Med anledning till detta skulle det kostnadsvärde som 
används för virtuell marknadsföring kunna ge ett missvisande resultat. Det som dock indikerar 
på att denna form av Internetmarknadsföring inte ska antas vara den mest effektiva formen är 
att den uppfattas som irriterande. Dock bör det höga reaktionsvärdet som denna form av 
Internetmarknadsföring uppmärksammas. 
 
 
Generella uppfattningen är dock inte att det kostnadsvärde de olika formerna av 
Internetmarknadsföring har fått har påverkat resultatet på ett negativt sätt. Det som skulle 
kunna vara värt att uppmärksamma är dock sökmotorsmarknadsföringens effektivitet vilket 
förmodligen är den som har påverkats mest negativt av kostnadsvärdet. Det som kan noteras 
är att de formerna av Internetmarknadsföring som är mest effektiva, enligt vår definition, är 
de som endast har en engångskostnad och som inte betalar någonting för mediaplatsen eller 
för antal besökare.  

                                                
179 J.E Phelps et.al. (2004). 
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5. Slutsatser 
 

• Den mest effektiva formen, enligt vår definition, av Internetmarknadsföring som 
ingick i undersökningen är marknadsföring via Bloggar och Communities. Den näst 
mest effektiva formen av Internetmarknadsföring är virtuell marknadsföring. 

 
• Den minst effektiva formen, enligt vår definition, av Internetmarknadsföring är 

traditionell Internetmarknadsföring. Den näst minst effektiva formen av 
Internetmarknadsföring är Sökmotorsmarknadsföring. 

 
• Internetmarknadsföring som sprids via konsumenterna själva är mer effektiva då det 

ökar marknadsföringens trovärdighet. 
 

• För att få en positiv respons och därmed få en högre grad av effektivitet är det viktigt 
att Internetmarknadsföringen är anpassad efter konsumentens intressen. 

 
• Internetmarknadsföring som stör konsumenten och avbryter dess surfande uppfattas 

som mer irriterande än andra former. 
 
• En mix av de olika formerna av Internetmarknadsföring är mest optimalt då för 

mycket av en form skapar ett irritationsmoment som stör konsumenterna.  
 

• Generellt uppfattar konsumenter Internetmarknadsföring som irriterande. Yngre 
konsumenter uppfattar Internetmarknadsföring som något mer irriterande än vad äldre 
konsumenter gör.   

 
• Internetmarknadsföringsformer där konsumenten själv är aktiv får en mer positiv 

respons än andra former av Internetmarknadsföring.  
 

• Den största korrelationen finns, oberoende av vilken form som studeras, mellan hur 
konsumenterna uppfattar Internetmarknadsföringen och hur de reagerar på 
Internetmarknadsföringen. Ju mer de ”noterar” Internetmarknadsföringen desto 
mindre irriterande anses Internetmarknadsföringen vara eller tvärtom. 

 

5.1 Den tidigare forskningen stöd för slutsatserna 
I den tidigare forskningen har vi funnit stöd för den flesta av våra slutsatser. Då vårt 
undersökningsområde varit nytt och inte undersöks av tidigare forskning, så vitt vi vet, har vi 
logiskt heller inte funnit något stöd för att marknadsföring via bloggar och communities är 
den mest effektiva formen av Internetmarknadsföring. Det finns däremot tidigare forskning 
som visar att marknadsföring via bloggar och communities tillfredställer målen på att 
marknadsföringen är relevant och attraktiv för mottagaren.180 Att traditionell 
Internetmarknadsföring är den minst effektiva formen har fått stöd av ett flertal forskare181 
och denna slutsats är inte oväntad. De två första slutsatserna visar att det finns en tendens att 
de former av Internetmarknadsföring som använder sig av en kommunikationsmodell som är 
                                                
180 A. Mandelli (2005). 
181 R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002); X. Dréze, F-X Hussherr (1999); R. Sin (2005). 
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mer individuellt anpassad är mer effektiva. För att Internetmarknadsföring ska vara effektiv 
bör fokus flyttas från One-to-many till One-to-fewer eller One-to-One och tidigare forskning 
stödjer detta.182 Att marknadsföring via bloggar och communities är mest effektiv kan även 
höra samman med att den formen uppfattas som underhållande. Tidigare forskare har kommit 
fram till att vilken respons Internetmarknadsföringen får avgörs av hur underhållande den 
uppfattas.183 Att sökmotorsmarknadsföring är mer effektiv än traditionell 
Internetmarknadsföring har också stöd i den tidigare forskningen.184     
 
Däremot får slutsatsen att marknadsföring som sprids via konsumenter själva är mer trovärdig 
stöd i den tidigare forskningen genom att det hävdas att informationen delgetts dem för att 
avsändaren anser att det tillför ett värde för mottagaren.185 Att det är viktigt att 
Internetmarknadsföringen är anpassad efter konsumentens intresse finner även det stöd i den 
tidigare forskningen genom att Mandelli hävdar att ju mer relevant och attraktiv 
marknadsföringsmaterialet är för konsumenten desto större chans att denne kommer att 
acceptera den.186  
 
En slutsats som finner stöd i ett flertal forskares resultat är den att Internetmarknadsföring 
som avbryter konsumentens surfande uppfattas som mer irriterande än andra former.187 
Slutsatsen att, en blandning av de olika formerna av Internetmarknadsföring är det optimala, 
har främst kommit från resultatet från fokusgrupperna och har inte någon direkt förankring i 
den tidigare forskningen. Dock finns det forskning som visar på att den typiska 
Internetpopulationen generellt har en negativ inställning till marknadsföring188 vilket leder till 
att slutsatsen kan dras att det bästa är en blandning.  
 
Nästa slutsats, som är att konsumenterna generellt uppfattar Internetmarknadsföring som 
irriterande, har stöd i den tidigare forskningen.189 Att yngre konsumenter uppfattar 
Internetmarknadsföring som mer irriterande än äldre konsumenter gör kan kopplas till 
forskningen om att den typiska Internetpopulationen anses vara unga människor som generellt 
har en mer negativ inställning till marknadsföring.190 Detta skulle även kunna förklaras av att 
de yngre respondenterna i en större utsträckning använder Internet med främsta mål att 
kommunicera med vänner och bekanta. Konsumenter som surfar med målet att kommunicera 
och umgås med vänner och bekanta uppfattar Internetmarknadsföring som mer irriterande än 
de som endast använder Internet för att söka information.191 Däremot finns det även forskning 
som antyder att ålder inte har någon betydelse för hur Internetmarknadsföringen uppfattas 
utan att uppfattning bestäms av andra faktorer.192 Våra korrelationsberäkningar har dock inte 
heller visat på något starkt samband men det generella som har setts är att överlag har de 
yngre en mer negativ uppfattning till Internetmarknadsföring.  

                                                
182 D. Hoffman, T. Novak (1996 juli, okt); D.W Stewart, P.A Pavlou (2002). 
183 R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
184 R. Sen (2005). 
185 J.E Phelps et.al. (2004). 
186 A. Mandelli (2005). 
187 R. Sen (2005); R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002); D. Hoffman, T. Novak (1996 okt). 
188 A. Schlosser (1999). 
189 R. Rettie et al. (2003). 
190 A. Schlosser (1999). 
191 R. Rettie et al. (2003). 
192 M. Dahlén (2001); R. Rettie et al. (2003).  
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Slutsatsen om att Internetmarknadsföringsformer där konsumenten själv får vara aktiv får en 
mer positiv respons än andra former stöds även den av forskningen som hävdar att det finns 
en relation mellan interaktivitet och Internetmarknadsföringens effektivitet. 193  
 
Den sista slutsatsen, att det finns starkast korrelationer mellan uppfattning och hur de reagerar 
på Internetmarknadsföringen, har inte något direkt stöd i den tidigare forskningen dock finns 
det forskning som ger antydningar på att detta stämmer. Tidigare forskning har kommit fram 
till att den negativa responsen gentemot annonseringen minskar i takt med att konsumenternas 
känner sig underhållna av annonsen194. 

 

                                                
193 P.A Pavlou, D.W Stewart (2000). 
194 R.E Goldsmith, B.A Lafferty (2002). 
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6. Avslutningskapitel 

6.1 Kritisk granskning 
Metodkritik; Denna uppsats är baserad på en surveyundersökning vilket medför att viss 
detaljerad information kan förbises. En alternativ metod som skulle kunna ha används för att 
få mer detaljerad information är fallstudie. Om istället en fallstudie på en specifik kampanj för 
ett specifikt företag skulle ha genomförts skulle mer exakt kostnadsinformation kunna 
erhållits och där med skulle resultatet ha blivit mer precist och konkret dock hade 
undersökningen förlorat en del av dess representativbarhet. Uppsatsen är även baserad på 
olika former av data och uppfyller kravet på triangulering då hänsyn tas till tre olika metoder, 
vilka är intervjuer i form av fokusgrupper, enkätundersökning samt sekundärdata i form av 
forskning och kostnadsuppgifter. Dock skulle ytterligare en metod ha kunnat användas vilket 
är observation. Genom att även använda sig av observation som metod skulle förmodligen 
även handlande som sker undermedvetet kunna fastställas. Detta skulle kunna leda till andra 
resultat än vad fokusgrupperna visade då deltagarna i fokusgrupperna var medvetna om att det 
var ämnet Internetmarknadsföring som skulle diskuteras vilket kan ha påverkat deras svar.    
 
Teorier; Uppsatsen är uppbyggd på redan befintliga teorier och forskning vilket medför att de 
inte är anpassade efter just detta uppsatsämne utan är en sammansättning av ett flertal teorier 
och forskning. Denna uppsats uppnår kravet på kumulativitet då den utgår från vad andra 
forskare har kommit fram till och fyller upp en lucka i den befintliga forskningen. Då vi inte 
har hittat någon forskning som täcker hela uppsatsämnet har vi tagit forskning från de olika 
delarna vilket medför att de kan ge motstridiga resultat och att de kan bli missvisande. Detta 
har vi dock försökt att undvika genom att ta hänsyn till relativt många forskningsartiklar. Den 
teoretiska syntesen som uppsatsen baseras på är uppbyggd av oss själv och har ingen generell 
giltighet utan är anpassad efter just detta uppsatsämne.    
 
Begreppen och klassificeringen; Uppsatsens syfte är att undersöka hur effektiva olika typer av 
Internetmarknadsföring är. Effektivitet är ett brett begrepp som kan gestalta sig i olika former. 
Detta medför att det totala resultatet från uppsatsen inte kan anses vara den enda formen att 
bedöma effektiviteten på då det endast tar hänsyn till kostnaden och responsen från 
konsumenterna. Den teoretiska definitionen är bredare än den operationella definitionen vilket 
medför att andra undersökningar skulle kunna genomföras på andra sätt men samtidigt mäta 
effektiviteten. Den operationella definitionen täcker endast delvis den teoretiska definitionen. 
Ytterligare en kritisk punkt i uppsatsen är den klassificering som den grundar sig på. 
Klassificeringen är en blandning av ett flertal olika klassificeringar och där en del olika typer 
av Internetmarknadsföringar slagits samman. Därmed kan resultatet från undersökningen bli 
missvisande då den kan innefatta ett flertal olika typer av Internetmarknadsföring. Detta 
märktes tydligt i fokusgrupperna då samtliga deltagarna gjorde skillnad på banners och pop-
ups och hade helt olika uppfattningar om dem. Dock valde vi att klassificera på detta sätt då 
det trots allt ger en indikation på hur effektiva olika Internetmarknadsföringar är. Hade 
hänsyn tagits till alla olika typer av Internetmarknadsföring hade uppsatsen blivit alltför 
omfattande. 
 
Kostnaden; Det mått som har använts för att bedöma kostnaderna för de olika typerna av 
Internetmarknadsföring är inte något specifikt mått utan endast en sammansättning av ett antal 
mått vilket gör att det blir väldigt breda kostnadsintervall. Detta medför att det blir svårt att 
avgöra på en detaljerad nivå huruvida de olika formerna av Internetmarknadsföring är 
effektiva. Detta mått kan vara något missvisande och för att avgöra mer detaljerat hur 
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effektiva de olika formerna av Internetmarknadsföring är bör en enskild bedömning göras för 
varje kampanj. Kostnaden har inte haft en framträdande roll i uppsatsen och undersökningen 
trots att den fick en stor roll i effektivitetsbedömningarna vilket gör att den kan uppfattas som 
något subjektiv och kan ge ett missvisande resultat. Detta har vi dock försökt att minimera 
genom att diskutera hur den kostnadsnivå de olika formerna av Internetmarknadsföring har 
fått kan ha påverkat effektivitetsmåttet. Läsarna bör dock vara medvetna om kostnadernas 
begränsningar och främst uppmärksamma responsen som det bästa måttet för effektivitet. 
 
Enkäten; Resultatet i uppsatsen grundar sig på en enkätundersökning vilket medför att det 
finns vissa svagheter som bör beaktas. Enkätundersökningen är uppbyggd med bundna 
svarsalternativ vilket kan ge ett missvisande resultat då svarsalternativen är framtagna av oss 
och speglar då vår egen förförståelse inom ämnet. Därmed kan respondenterna bli styrda till 
ett tankesätt som de inte hade tidigare. Detta påverkar validiteten negativt. Detta vägs dock 
upp till en viss del av att samtliga deltagare i fokusgrupperna angav de svarsalternativen som 
vi hade tagit fram utan att de hade sett våra svarsalternativ. Ytterligare en svaghet, som 
framkom under undersökningen, var att respondenterna som svarade att de ”inte upplevt” 
marknadsföringen inte viste vad de skulle svara på följdfrågan som behandlade uppfattning 
om de olika formerna av Internetmarknadsföring. Detta skulle kunna ha undvikits genom att 
ha ett svarsalternativ som var ”ingen uppfattning”. Detta skulle dock kunna medföra att fler 
än de som verkligen behövde kryssa i det alternativet skulle göra det. Med anledning av detta 
anser vi att det var bättre att utesluta ett sådant svarsalternativ. Dock bör det beaktas att det 
finns en viss grad av internt bortfall samt att en del respondenter svarade hur de upplevde 
marknadsföringen på måfå utan att egentligen ha upplevt denna marknadsföringsform. Att 
undersöka ett område som är relativt nytt för konsumenterna medför att det finns en risk att 
respondenterna svarar utan att egentligen veta vad de svarar på. Detta har vi försökt att 
undvika genom att ha ett svarsalternativ där respondenterna har möjlighet att svara ”inte 
upplevt”. Risken finns dock fortfarande kvar att respondenterna inte vill erkänna att de inte 
vet vad de olika formerna av Internetmarknadsföring är, vilket bör finnas i åtanke. Enkäten är 
uppbyggt på en nominal- och ordinalskalenivå vilket medför att inte lika detaljerad data kan 
erhållas som skulle kunna ha erhållits om en intervallskalenivå hade använts. Från början var 
syftet att vi skulle använda oss av en intervallskalnivå så vi skulle kunna göra 
regressionsanalyser. Detta blev dock inte möjligt då enkäten inte byggdes upp på den 
skalnivån som krävdes för att genomföra regressionsanalyser. I efterhand visade det sig även 
att regressionsanalyser sällan används vid konsumentundersökningar vilket denna uppsats 
baseras på. Då urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval kan det medföra att resultatet kan 
vara snedvridet då alla i populationen inte har haft lika stor sannolikhet att delta i 
undersökningen. Ytterligare en aspekt som kan ifrågasättas när det gäller urvalet är att det inte 
innefattar alla åldersintervall. Hade undersökningen omfattat alla åldersintervall skulle 
förmodligen mer nyanserade svar erhållits och framför allt skulle förmodligen fler slutsatser 
kunna kopplas till vilken betydelse Internetanvändningen har. Detta var i vårt fall inte möjligt 
då respondenterna i undersökningen var väldigt homogena när det gäller Internetanvändning. 
I och med att det var en avsaknad av vissa åldersgrupper samt att vissa grupper var sämre 
representerade medför att validiteten påverkas negativt. Enkätundersökningen skulle 
förmodligen ha varit bättre uppbyggd och andra aspekter skulle kunna ha undersökts om den 
hade utformats efter att fokusgrupperna hade genomförts.    
   
Fokusgrupper; Det som kan ifrågasättas när det gäller fokusgrupperna är att vi endast 
genomförde två fokusgrupper. Hade flera fokusgrupper genomförts skulle eventuellt andra 
mönster ha framkommit. Det som kunde noteras i fokusgrupperna var att deltagarna 
påverkades i hög grad av varandra vilket kan medföra att vissa andra åsikter kan ha gått 
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förlorade. Detta förstärktes ytterligare av att några deltagare även kände varandra. En annan 
svaghet med fokusgrupperna var att även dem var baserade på ett bekvämlighetsurval vilket 
medförde att några av deltagarna hade personlig kontakt med moderatorn och det kan ha 
påverkat deras svar. Detta kan påverka validiteten negativt. Åldersfördelningen i 
fokusgrupperna kunde även ha varit bättre och mer varierande då många deltagare i 
fokusgrupperna var mellan 22-25 år.  
 
Validitet; Validitet mäter informationens giltighet och att det som ska mätas verkligen 
mäts.195 Validiteten i denna uppsats kan anses vara relativt hög. Detta för att utgångspunkten 
har varit i tidigare forskning vilket medför att vissa begrepp har operationaliserats på samma 
sätt som tidigare forskare har gjort det samt att en pilotstudie har genomförts för att konstatera 
att enkäten verkligen mäter det som är avsett att mätas. För att mäta responsen används 
vedertagna begrepp bland andra forskare vilket påverkar validiteten positivt. Dock är måttet 
på effektivitet av egen konstruktion vilket kan påverka validiteten negativt. Genom att vi har 
använt oss av flera olika metoder som gett snarlika resultat kan validiteten antas öka.196  
 
Reliabilitet; Reliabiliteten innebär hur tillförlitlig metodvalet är i uppsatsen. En metod kan 
anses ha god reliabilitet om samma resultat erhålls vid olika mätningar.197 Reliabiliteten i 
denna uppsats kan anses vara god då största delen av de slutsatserna som framkom i denna 
uppsats fick stöd av tidigare forskning. Det som skulle ha kunnat påverka reliabiliteten 
positivt är om respondenterna hade fått svara på en och samma fråga flera gånger för att 
konstatera att de inte endast har svarat slumpmässigt. Detta ansåg vi dock skulle uppsattas 
som tjatigt från konsumenternas sida och därmed kunnat påverka reliabiliteten negativt och 
därför valde vi att inte ha dubbla frågeställningar.      
 
Representativbarhet; Denna uppsats kan antas vara representativ och vissa generaliseringar 
kan dras. Detta för att en stor del av uppsatsens slutsatser har stöd i tidigare forskning samt att 
undersökningen har omfattat ett relativt stort antal respondenter. Dock har undersökningen 
endast genomförts i Storstockholmsområdet vilket kan medföra att den inte kan generaliseras 
då risken finns att Internetanvändningen ser olika ut i olika delar av landet. Vi anser dock inte 
att denna risk är speciellt stor och anser därför att undersökningen kan generaliseras till hela 
Sverige. Dock anser vi inte att undersökningen kan generaliseras till samtliga åldersintervall 
utan att den endast kan generaliseras till det utvalda åldersintervallet, det vill säga 16-34 år. Vi 
är dock medvetna om att detta åldersintervall kan antas vara väldigt begränsat men den 
generella uppfattningen är att resultatet från uppsatsen kan antas gälla hela Sveriges 
population som befinner sig inom åldersintervallet 16-34 år. Ytterligare en anledning till att vi 
anser att vissa generaliseringar kan göras utifrån undersökningen är att vi redan tidigt kunde 
urskilja mönster men att undersökningen fortsatte för att studera om dessa mönster förstärktes 
ytterligare, vilket de gjorde.   
 

6.2  Vidare forskning 
Denna uppsats har behandlat ett brett område som kan studeras genom många olika perspektiv 
och aspekter. Målet med denna uppsats var främst att ge en översiktsbild över ett flertal olika 
typer av Internetmarknadsföring. Detta valdes för att vi ansåg att det fanns en lucka i den 
befintliga forskningen då de flesta forskare inriktat sig på en typ av Internetmarknadsföring. 

                                                
195 M. Denscombe (2000). 
196 ibid. 
197 ibid. 
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Detta är dock också intressant och ett förslag till vidare forskning. Trots att många områden 
redan har studerats uppdateras ständigt nya förhållanden och nya typer av 
Internetmarknadsföringsformer vilket medför att det ständigt finns nya forskningsproblem på 
de specifika områdena. Tidigare forskare har precis som vi konstaterat att det inte finns något 
tillfredställande sätt att mäta effektiviteten av Internetmarknadsföring och detta är ett område 
som skulle vara mycket intressant att undersöka vidare. Det som vi noterade i vår uppsats var 
att konsumenterna fortfarande gjorde stora skillnader mellan olika former av traditionell 
Internetmarknadsföring och det skulle vara intressant att studera om de två vanligaste 
formerna, banners och pop-ups, verkligen kan klassificeras tillsammans eller om de borde 
behandlas som två skilda typer av Internetmarknadsföring. Det vore även intressant att studera 
marknadsföring via bloggar och communities på djupet då denna form ansågs vara mest 
effektiv. Ytterligare en aspekt som vore intressant att komplettera denna uppsats med är att 
undersöka hur stor spridningen på dessa olika typer av Internetmarknadsföring och vilken av 
dessa typer som främst leder fram till köp. Ett resultat som vi fann som strider mot tidigare 
forskares resultat var att ålder och kön har en viss betydelse för hur de olika formerna av 
Internetmarknadsföring uppfattas och detta skulle då vara intressant att undersöka vidare. Det 
som genomsyrade hela undersökningen var att respondenterna ansåg att 
Internetmarknadsföring är irriterande vilket skulle behöva undersökas vidare. Ordet irritation 
är ett brett begrepp och skulle kunna delas upp på underbegrepp vilket skulle kunna visa vad 
det är som egentligen gör att Internetmarknadsföring uppfattas som irriterande. Detta är en 
väldigt viktig del att undersöka och förstå då det annars kan leda till att 
Internetmarknadsföringen mister sin potential. Vi har även i denna uppsats konstaterat att de 
största korrelationerna inte existerade mellan hur konsumenterna reagera eller uppfattar 
marknadsföringen och dess bakgrundsvariabler utan den största korrelationen finns mellan 
reaktion på marknadsföringen och dess uppfattning om marknadsföringen. Denna korrelation 
visar dock inte vad som påverkar vad utan detta skulle behöva kompletteras med en orsak-
verkan analys. Detta skulle vara intressant för företagen att veta då de skulle veta hur de bäst 
påverkar konsumenterna. Det logiska vore att dess reaktion påverkar dess uppfattning men 
frågan är om det verkligen är så eller om konsumenterna har en negativ uppfattning om 
marknadsföringen redan innan de har utsatts för den, vilket våra resultat ger indikation på. Det 
vore även intressant att studera vilka omvärldsfaktorer som kan påverka 
Internetmarknadsföringen såsom bredbandsutvecklingen. Internetmarknadsföring är en 
marknadsföringsform som ständigt utvecklas och behöver därmed alltid uppdateras med ny 
forskning på nya områden och komplettera gammal forskning med nya uppgifter. Att se 
Internetmarknadsföringen som någonting statiskt kan vara förödande.198 Det som gäller idag 
kan vara inaktuellt imorgon.  
 
 

                                                
198 A. Schlosser et at. (1999); M. Dahlén (2001). 
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Bilaga 1, Frågeformulär 
Bakgrundsfrågor, kryssa i det alternativ som passar dig bäst 
 

1. Kön?                   1  Man  

                   2 Kvinna 

 

2. Ålder?    ________ 

 

3. Huvudsaklig sysselsättning?          1 Arbetar  

                   2 Studerar  

3 Annat, vad? ________________ 

  

4. Din högsta påbörjad utbildning?  
                                                             1   Grundskola 

                                        2 Gymnasium /Komvux 

3 Högskola /Universitet 

 

5. Hur frekvent använder du Internet?  

                    1 Ofta, i stort sett varje dag 

                    2 Ungefär 1-3 gånger per vecka 

                    3 Sällan, en eller ett fåtal gånger i månaden

                     4 Aldrig eller mycket sällan 

 

6. Vad är vanligtvis ditt främsta mål med användandet av Internet? 

                     1 Söka en bestämd information 

                     2 Surfar sporadiskt utan förbestämt mål 

                       3 Umgås och kommunicera med andra människor 

                     4 Annat, vad? ________________________________ 

 

 

 
 
      VÄND 
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Informationsfrågor 
___________________________________________________________________________ 
7. Nedan följer några frågor om traditionell Internetmarknadsföring. Traditionell 
Internetmarknadsföring innefattar marknadsföring via banners och pop-ups, dvs. annonser 
som kommer upp som ett eget fönster på skärmen när du går in på en hemsida eller som redan 
finns på hemsidan. Ringa in ditt svar och svara endast med ett alternativ per fråga.    
 

a. Om du stöter på en banner eller pop-up när du surfar, hur reagerar du då? 

1. Klickar bort den/ignorerar den utan att notera avsändaren 

2. Kollar vad det är reklam för och sedan klickar bort den oavsett om jag är intresserad 

av företaget/produkten eller ej 

3. Kollar vad det är reklam för och sedan bestämmer om jag ska klicka bort den/ignorera 

den eller om jag ska gå vidare och ta reda på mer om företaget/produkten. 

4. Klickar alltid vidare oavsett intresse 

5. Aldrig upplevt denna typ av marknadsföring 

 

b. Vilket alternativ anser du överensstämmer bäst med traditionell Internetmarknadsföring;  

1. Informativ  2. Underhållande  3. Irriterande 

 
 
8. Nedan följer några frågor om sökmotorsmarknadsföring. Sökmotorsmarknadsföring är 
annonsering där företaget betalar sökmotorer som t.ex. Google eller Yahoo för att komma 
högt upp på listan när sökning görs på vissa ord, dessa resultat finns vanligtvis i en grå ruta 
högst upp i resultatlistan. Ringa in ditt svar och svara endast med ett alternativ per fråga. 
  

a. När du söker information via t.ex. Google eller Yahoo och det överst i träfflistan 
visas en grå ruta med sökresultat hur reagerar du då? 

1. Ignorerar dessa utan att notera avsändaren  

2. Kollar vad det är för länk och sedan ignorerar oavsett om jag är intresserad av länken 

eller ej 

3. Kollar vad det är för länk och sedan bestämmer om jag ska gå in på länken eller om 

jag ska klicka på en annan länk 

4. Går alltid in på länken oavsett intresse  

5. Har aldrig upplevt denna typ av marknadsföring 

 

b. Vilket alternativ anser du överensstämmer bäst med sökmotorsmarknadsföring? 

1. Informativ  2. Underhållande  3. Irriterande 

 
  VÄND
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9. Nedan följer några frågor om marknadsföring via bloggar och communities. 
Marknadsföring via bloggar och communities sker när företag sponsrar vissa bloggsidor 
eller communities eller när konsumenter berättar om företaget eller produkten i sina texter på 
Internet. Ringa in ditt svar och svara endast med ett alternativ per fråga. 
 

a. När du läser bloggar eller besöker communities och stöter på fakta om produkter/tjänster 

eller företag, hur reagerar du då? 

1. Ignorerar detta utan att notera avsändaren 

2. Kollar vad det är för något och sedan ignorerar det oavsett intresse 

3. Kollar vad det är för något och sedan bestämmer om jag ska ignorera det eller ta reda 

på mer om det 

4. Noterar alltid det och tar reda på mer information eller följer länken oavsett intresse 

5. Har aldrig upplevt denna typ av marknadsföring 

 

b. Vilket alternativ anser du överensstämmer bäst med marknadsföring via bloggar och 

communities? 

1. Informativ  2. Underhållande  3. Irriterande 

 

 

10. Nedan följer några frågor om virtuell marknadsföring. Virtuell marknadsföring är 
marknadsföring där du själv deltar och kan vara i form utav spel, kedjebrev eller liknande som 
skapats på Internet och som sedan sprids vidare via dig och ditt kontaktnät. Ringa in ditt svar 
och svara endast med ett alternativ per fråga.  
 

a. När du får ett mail eller tips från en bekant med en länk till en sida eller en uppmaning 

att göra något såsom t.ex. skicka vidare till andra bekanta, hur reagerar du då? 

1. Ignorerar det utan att notera innehållet 

2. Kollar vad det rör sig om och sedan ignorerar oavsett intresse 

3. Kollar vad det rör sig om och sedan bestämmer om jag ska reagera på det eller 

ignorera det 

4. Skickar alltid vidare och följer alltid uppmaningen oavsett intresse 

5. Aldrig upplevt denna typ av marknadsföring 

 

b. Vilket alternativ anser du överensstämmer bäst med virtuell marknadsföring; 

1. Informativ  2. Underhållande  3. Irriterande 
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Bilaga 2, Diskussionsguide Fokusgrupper 
 
Introduktion och presentation  

• Hälsa alla välkomna och kort presentation av uppsatsen 
• Tidsåtgång ca 1,5 h 
• Anonymitet 
• Det finns inga rätt eller fel utan det är er personliga åsikt som är intressant och vi vill 

gärna ta del utav allas åsikter 
• De närvarande presenterar sig kort (sysselsättning, hur ofta de använder Internet, syfte 

med att använda Internet osv.) 
 
Begreppsassociation – Internetmarknadsföring  

• Om jag säger marknadsföring via Internet eller Internetmarknadsföring, vad är era 
spontana känslor kring detta och vilka former utav marknadsföring tänker ni på då? 

 
Stimuliövning 
 

• Traditionell Internetmarknadsföring – känslor, tankar, reaktioner 
Gå in på www.tv.nu , vilka annonser noterar ni och varför? Vad är det som gör att ni 
noterar vissa men inte andra?  
 
Gå in på http://www.tv4.se/matdryck/ Vad tycker ni, känslor, tankar, reaktioner? Skulle ni 
notera den? Varför, varför inte?  
 
• Sökmotor – tankar, känslor, reaktioner 
Anta att ni ska köpa en ny tvättmaskin och googlar därför på ordet dammsugare. Vilka 
länkar följer ni vidare och varför, spelar det någon roll i vilken ordning länkarna ligger? 
Noterar ni den grå rutan? Känslor, tankar, reaktioner?  
 
 
• Bloggar – tankar, känslor, reaktioner 
Gå in på http://www.bobbycookmusic.com/, ta en liten stund, läs, kika runt lite på sidan.  
Gå även in på http://www.the-electrolux-soft-insight-touch-cooker-changed-my-life.com/, 
ta en liten stund att kika runt, läs.  
 
Vad tycker ni? Känslor, tankar, reaktioner? Tror ni att det påverkar er till Electrolux 
fördel? 
 
• Virtuell marknadsföring – tankar, känslor, reaktioner 

Gå in på länken, http://absolut.com/rubyred, känslor, tankar, reaktioner?  
 
Ni har fått ett E-mail från mig med en utmaning, öppna E-mailet. Skulle ni gå vidare och 
klicka er in på sidan för att anta utmaningen? Tankar känslor, reaktioner? Gå in och testa 
spelet? Tankar, känslor, reaktioner? Skulle ni skicka vidare utmaningen till andra? 
  
Avslutningsfrågor  

• Hur mycket tycker ni att ni själva får vara aktiva vid de olika formerna av 
Internetmarknadsföring? 

• Tycker ni att det är viktigt att ni får vara det? 
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• Vilken betydelse tycker ni att det har att Internetmarknadsföringen är anpassad efter er 
och era intressen? 

• Vilken typ utav Internetmarknadsföring tror ni att är mest effektiv på er? 
• Vilken typ utav Internetmarknadsföring tror ni att är mest effektiv på andra? 
• Några frågor? 

 
 
Slutligen vill vi bara tacka er för att ni ställde upp på denna diskussion, det har stor betydelse 
för vår uppsats! 
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Bilaga 3, korrelationsberäkningar 
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Bilaga 4, kostnadsuppgifter 
Källa 1 

• Traditionell Internetmarknadsföring 
 Produktionskostnad från 10 000 till 1 000 000 kr 
 Mediaplats från 50 000 kr till hur mycket som helst 
• Sökmotorsmarknadsföring 
 Ingen produktionskostnad 
 Mediaplats, från 10 kr till hur-mycket-pengar-du-är-redo-att-satsa. 
• Bloggar och Communities 
 Produktionskostnad om en byrå gör den, ungefär 70 000kr 
 Mediaplats, från ingenting och uppåt 
• Virtuell marknadsföring 
 Produktionskostnad 50 000 kr till 300 000kr 
 Mediaplats från 0 kr och uppåt 

 
Källa 2 

• Traditionell Internetmarknadsföring 
 CPT 10-300, dvs 10-300 kr/tusen klick, beroende på vilken sajt. 
• Sökmotorsmarknadsföring 

 Generellt 5-6 kr per klick. 
• Bloggar och Communities 
 CPT 50-70, dvs 50-70 kr per tusen klick. 
• Virtuell marknadsföring 
 Ungefär 1000 CPT, dvs 1 kr per kontakt. 

 
Övriga sekundära kostnadskällor: 
 
Sökmotorsmarknadsföring 
Enligt Yahoo så kostar marknadsföring via sökmotorer från 1,35 kr/klick och uppåt.  
Källa: http://www.sponsrade.se/ 
 
Prislista höst 2006 för Feber-bloggar 
 

Avdelning Unika 
besök / 
vecka 

Exp./vecka Unika besök 
/mån 

Exp./mån Banner 
980*120 

Dubbel 
widescreen 
250*240 

½ Widescreen 
250*60 

Sponsring 

Prylfeber 22 000 70 000 70 000 300 000 28 500 kr 21 000 kr 12 000 kr 49 000 kr 
Macfeber 14 000 65 000 40 000 290 000 21 750 kr 14 500 kr 10 150 kr 28 000 kr 
iPodfeber 6 000  13 000 20 000 85 000 8 500 kr 5 950 kr 3 400 kr 14 000 kr 
Spelfeber 10 000 50 000 45 000 230 000 17 250 kr 11 500 kr 9 200 kr 31 500 kr 
Reklamfeber 10 000 30 000 30 000 120 000 9 000 kr 8 400 kr 4 800 kr 21 000 kr 
Bilfeber 10 000 40 000 31 000 160 000 12 000 kr 9 600 kr 6 400 kr 21 700 kr 
Videofeber 42 000 130 000 150 000 620 000 37 200 kr 24 800 kr 15 500 kr 60 000 kr 
TV-feber 10 000 30 000 30 000 75 000 7 500 kr 4 500 kr 3 000 kr 21 000 kr 
Hemfeber 7 000 20 000 20 000 85 000 8 500 kr 5 100 kr 3 400 kr 14 000 kr 
Tjuvlyssnat 45 000 250 000 135 000 1 250 000 31 250 kr 25 000 kr 18 750 kr 33 750 kr 

Källa: http://annons.feber.se/priser/prislista_host2006.pdf 
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Prislista traditionell marknadsföring Expressen höst 2006 

Avdelning Unika besök/vecka Exp/vecka Banner 
765*90 

Rektangel 
375-250 

Stortavla 
140*350 

Skyskrapa 
120-200*600 

Startsida 25 
% 

460 000 2 000 000 * 84 000 60 000 * 

Startsida 50 
% 

690 000 4 000 000 108 000 108 000 84 000 * 

Startsida 75 
% 

920 000 6 000 000 * 156 000 114 000 * 

Startsida 
100 % 

1 150 000 8 000 000 200 000 200 000 136 000 168 000 

Start 
skyskrapa 

350 000/dag 1 300 000/dag * * * 31 200kr/dag 

Nyheter 800 000 3 000 000 93 000 93 000 69 0000 87 000 
Nöje 470 000 1 400 000 60 200 60 200 44 800 54 600 
Sport 350 000 1 800 000 61 200 61 200 45 000 55 800 
Motor 75 000 220 000 36 080 36 080 27 000 27 060 
Resor 90 000 220 000 36 080 36 080 27 000 27 060 
Webb TV Enl. offert CPT 450kr * * * * 
Hälsa & 
skönhet 

190 000 800 000 48 000 48 000 36 000 44 000 

Leva & bo 75 000 220 000 36 080 36 080 27 060 33 000 
Sex & 
kärlek 

150 000 500 000 40 500 40 500 31 500 38 500 

Mat & 
dryck 

70 000 200 000 20 000 20 000 14 400 17 600 

Mobil 20 000 80 000 11 520 11 520 9 040 11 040 
Kultur 12 000 25 000 6 000 6 000 4 500 5 000 
GT.se 150 000 300 000 24 300 24 300 18 000 21 900 
KvP.se 150 000 300 000 24 300  24 300 18 000 21 900 
Tävla o vinn 15 000 50 000 6 000 6 000 4 500 5 500 

 
 Prislista traditionell marknadsföring Expressen höst 2006 

Avdelning Nedre rekt. 
375*400 

Stripe 
369*30 

Knapp 
140*140 

Trippelknapp 
140*350-420 

Startsida 25 % * * * * 
Startsida 50 % * * * * 
Startsida 75 % * * * * 
Startsida 100 % 32 000 56 000 32 000 96 000 
Start skyskrapa * * * * 
Nyheter 21 000 39 000 24 000 72 000 
Nöje 12 600 25 200 15 400 46 200 
Sport 12 600 25 200 14 400 43 200 
Motor 7 480 14 960 9 020 27 060 
Resor 7 480 14 960 9 020 27 060 
Webb TV * * * * 
Hälsa & skönhet 10 400 20 000 12 000 36 000 
Leva & bo 7 480 14 960 9 020 27 060 
Sex & kärlek 9 000 17 500 10 500 31 500 
Mat & dryck 4 000 8 000 4 800 14 400 
Mobil 2 480 5 040 3 040 9 120 
Kultur 1 250 2 500 1 500 4 500 
GT.se 5 100 9 900 6 000 18 000 
KvP.se 5 100 9 900 6 000 18 000 
Tävla o vinn 1 250 7 500 1 500 4 500 

Källa: http://annonswebb.expressen.se/pdf/Prislista_Expressen_host06.pdf 


