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Förord 
 
Detta är ett examensarbete med anknytning till examen på Butikschefsutbildningen inom 
textil och mode, 180 hp. Uppsatsen avser 15 hp och är avhandlad i Borås av Lisa 
Kjellsson och Charlotte Magnusson. Syftet med denna uppsats har varit att belysa frågor 
kring banner som annonsform. 
 
Uppsatsprocessen har varit en utvecklande och berikande resa för oss. Vi vill tacka 
experimentets deltagare och alla dem som på något sätt har bidragit till att möjliggöra 
denna uppsats samt kommit med kloka ord och synpunkter. Vi vill även tacka 
respondenterna på det webbutvecklande företaget som bidrog med värdefulla synvinklar 
på området. Dessutom vill vi tacka Camilla Carlsson på Handelslabbet i Borås för hennes 
expertis och råd i samband med utförandet av experimentet. 
 
Slutligen ett tack till vår handledare Martin Behre för mycket uppskattad hjälp och 
vägledning under arbetets gång. 
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Abstract 
 
In relation to other forms of ads, banner is one of the most appreciated ones. However, 
phenomena such as banner blindness and ad blocking has evolved, which prevents 
viewers from embracing the advertisement and act on it. The purpose of this study was to 
investigate if Generation Y visually records banners on the Internet and see how this 
generation’s attitudes are towards banners. This was investigated through an eye-tracker 
experiment with a supplementary survey in which the sample was 30 women and 30 men 
who studied in Borås, Sweden. The result found that men and women in Generation Y 
register banners, look similarly at them and their attitudes towards banners are more 
negative than positive. The investigation also found that the content in the form of text, 
located to the right and below the main content of a website is noticed by the highest 
number of observers. This indicates that the design of the content and placement are of 
significance. 
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Sammanfattning  
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Författare: Lisa Kjellsson och Charlotte Magnusson 
Utgivningsår: 2016 
Handledare: Martin Behre 
Uppsatsens språk: Svenska  
 
I relation till andra former är banner en av de mest uppskattade annonsformerna. Dock 
har det utvecklats fenomen så som banner blindness och annonsblockering vilket 
förhindrar att betraktare tar till sig reklamen och agerar. Syftet med denna studie har varit 
att undersöka om generation Y registrerar banners på Internet samt hur deras attityder är 
gentemot banners som annonsform. Detta undersöktes via ett eye-tracker experiment med 
kompletterande enkät där urvalet var 30 kvinnor och 30 män som studerade i Borås, 
Sverige. Resultatet blev att kvinnor och män i generation Y registrerar banners, tittar 
liknande på dem och generellt är attityden mindre positiv mot banners. Undersökningen 
fann även att innehållet i form av text, placerad till höger samt under huvudinnehållet på 
en webbsida uppmärksammades av flest. Detta indikerar att utformning av innehåll och 
placering är av betydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Banner, Banner blindness, Eye-tracker, Annonsblockering, Generation Y, 
Placering, Reklaminnehåll, Genus 
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1.0 Inledning 
 
Då kommunikationsprocessen på Internet är ständigt föränderligt i och med att nya 
plattformar och enheter utvecklas i en snabb takt, så är det svårt att veta hur konsumenter 
interagerar med och reagerar på annonser på Internet. Det gör att många faktorer kan 
påverka hur detta sker. 
 
De senaste 20 åren har det skett en stor ökning av kommunikation och 
informationsteknologi, främst den via Internet (Kumar, Normala, Govindarajo & Harvi, 
2014). Den första formen av annonsering på Internet som gjorde verklighet av idén att 
använda denna plattform som ett marknadsföringsverktyg, var bannerannonsen som kom 
1994 (Lohtia, Donthu & Yaveroglu, 2007). En bannerannons är en reklamruta som 
förekommer runt om huvudinnehållet på en webbsida. När denna blir klickad på 
förflyttas Internetanvändaren till annonsörens webbsida (Pongiannan 2011b; Resnik & 
Albert, 2014). Enligt Lohtia, Donthu & Yaveroglu (2007) så var det efter denna start som 
en explosion av utveckling skedde kring annonsering på Internet. 
 
Denna utveckling har accepterats i olika nivåer av olika generationer. De som främst har 
anammat detta som en stor del av sina liv anser Kumar, Normala, Govindarajo och Harvi 
(2014) är de inom generation Y, då de menar att det är främst dessa som handlar via 
Internet. Detta gör dem till den generation som är mest attraktiv att rikta marknadsföring 
till eftersom det är de som handlar och klickar hem saker på Internet. 
 
Idag exponeras människor för stora mängder reklam. Enligt Armstrong och Kotler (2005) 
exponerades individer redan år 2005 för runt 5000 annonser och budskap om dagen, 
vilket till stor del sker på Internet. Vidare menar författaren Janoschka (2004) att 
människor blir allt bättre på att sålla bort budskap som de dagligen exponeras för och är 
därmed inte är lika mottagliga för denna typ av ofrivillig exponering.  
 
Utifrån all denna exponering så har ett fenomen dykt upp som kallas “banner blindness”. 
Vilket enligt Hsieh och Chen (2011) är när användare av Internet har lärt sig att 
automatiskt förbise annonser genom tidigare erfarenhet och därmed snabbt kan fokusera 
på huvudinnehållet. Detta leder till att konsumenterna troligen inte ens noterar banners då 
de har lärt sig att sålla bort dem ur synfältet och vet vart de kan uppkomma på en 
webbsida. Ytterligare har det även kommit mer medvetna handlingar till att undvika 
dessa banners genom så kallad annonsblockering. I en artikel av Jeremy Kirk (2015) 
säger en VD för en stor marknadsföringskoncern i USA, att bland annat på grund av de 
stora ökningarna i mängden reklam på Internet så har många användare vänt ryggen åt 
banners. Detta menar Kirk är anledningen till att annonsblockering har uppkommit då 
dessa hindrar annonser från kända annonsfirmor att synas. Det styrker han genom att 
belysa den faktorn att förekomsten av annonsblockering ökade mellan år 2014 och 2015 
med 35 %. År 2015 fanns det 77 miljoner människor som använde sig av 
annonsblockering i Europa. 
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1.1 Problematisering 
 
Poängen med marknadsföring på Internet är enligt Dahlén (2002) att fånga användarens 
intresse med hjälp av en annonsform, därefter få konsumenten att klicka på den vilket tar 
dem till annonsörens webbsida. Enligt författaren ska detta förhoppningsvis leda till ett 
köptillfälle. I dagens marknadsföringsvärld avsätts stora summor pengar till annonsering 
via Internet (Resnick & Albert, 2014) med förhoppningen att konsumenter ska upptäcka 
dem. Dock menar Yoo (2009) att antalet klick på en banner inte visar hela bilden av 
effekten en banner kan generera då tillfällig exponering troligen inte kommer leda till ett 
direkt beteende i form av klick på bannerannonsen. Därför visar Dahlén (2002) på att det 
finns ett annat motiv där annonsen endast är till för att exponera konsumenten för 
budskapet, med förhoppningen att de noterar dem och vid en senare tidpunkt engagerar 
sig i en köpsituation.  
 
Banner är även en av de mest uppskattade annonsformerna hos konsument enligt 
Pongiannan (2011b). Detta i förhållande till annonsformer såsom pop-up fönster som 
dyker upp när man klickar på något på en webbsida, mellansido-annonser som dyker upp 
medan att man väntar på att en sida ska laddas, logotyper samt reklam via e-mail. 
Bannerannonser är enligt Pongiannan (2011b) även den form som i deras studie fick 
högst utslag på hur många som kom ihåg den vid ett minnestest. Detta visar att 
bannerannonser är en attraktiv annonsform men trots det krävs det att Internetanvändare 
vill och kan registrera. Yoo (2009) menar att bannerannonsen har gått från att vara hyllad 
till att vara ifrågasatt i sin tillförlitlighet, dels på grund av det låga klick-antal som sker 
idag.  
 
Som tidigare nämnt så exponerades Internetanvändare redan år 2005 för cirka 5000 
annonser och budskap varje dag, varav till stor del på Internet. Då konsumenter utsätts för 
dessa mängder reklam så har det enligt Yoo (2009) dykt upp fenomen så som banner 
blindness. Enligt Giles Goodwin (2015), VD för den kreativa plattformen ”Flite”, så 
ignorerades 80 % av den reklam som visades på Internet 2015. Detta skulle dels kunna 
vara i form av banner blindness men också genom ett aktivt val att stänga ute reklam, i 
form av annonsblockering. Att detta är ett problem i dagens Internetsamhälle visar 
Theresa Cramer (2016) på då annonsblockerare kostade företag globalt 22 biljoner dollar 
år 2015 och idag finns det 198 miljoner användare i världen. Då detta program har 
utvecklats, väcks frågan vad konsumenters attityder är gentemot banner som annonsform, 
då de, utöver banner blindness, medvetet väljer bort att bli exponerade för banners. Det 
uttalas även av ett webbutvecklande företag1 i Borås, som arbetar med marknadsföring på 
Internet, att konsumenter idag är negativt inställda till reklam överlag. Fortsatt menar de, 
att just bannerannonsering är en döende form då det finns många andra sätt att 
marknadsföra sig på Internet idag som är mer aktuella. I och med dessa ovan nämnda 
faktorer så dyker frågan upp, hur ställer sig generation Y, som vuxit upp och med 
teknikens utveckling, till banner som marknadsföringsmetod idag? 
 
Trots att ovan nämnda siffror kan avskräcka en marknadsförare från att använda sig av 
bannerannonsering, så finns det ändå forskning som visar att vissa bannerannonser 
uppmärksammas mer än andra (Hervet, Guérard, Tremblay & Chtourou, 2011). Enligt 
Yoo (2009) så är det oklart vilka faktorer som kan påverka tillfällig exponering av reklam 
på Internet. Trots detta visar forskning på att placering (Resnik & Albert, 2014; Mosconi, 
                                                
1 Intervju med VD och marknadsansvarig den 11 april 2016. Borås.  
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Porta & Ravarelli, 2008), webbsidans innehåll (Hsieh & Chen, 2011), attityder och 
tidigare erfarenheter av bannerannonser (Cho & Cheon, 2004; Ng Ka Po, 2006) samt hur 
annonsinformation är utformad (Yoo, 2009) spelar roll. I avseende av den sist nämnda 
faktorn, anser Yoo (2009), att utformningen av den tillfälliga exponeringen, i form av 
bild alternativt text, påverkas av var betraktare lägger uppmärksamheten. Dock har det 
observerats, att flera studier gällande reklam på Internet, främst har fokuserat på 
annonsernas visuella utformning. Detta i form av bakgrundsfärg, textstorlek och rörlig 
effekt och hur det påverkar användarnas uppmärksamhet enligt Hsieh och Chen (2011). 
Vi vill därför bidra till denna forskning genom att undersöka placering och utformning av 
innehållet med fokus på text och bild i olika kombinationer. Detta för att utröna om 
generation Y:s konsumenter observerar dem, vilket är en förutsättning för att det vidare 
ska leda till ett klick på annonsen samt att de lägger detta på minnet.  
 
 
Vidare har ett gap identifierats, då dagens forskning i ytterst liten utsträckning undersökt 
eventuella skillnader mellan hur män respektive kvinnor förhåller sig till banners som 
annonsform. Då tidigare forskning av Hervet, Guérard, Tremblay och Chtourou (2011) 
visade att respondenterna inte kom ihåg vad banners innehöll, kan det kopplas till att 
konsumenterna inte attraherats av innehållet och på så sätt blev det inte viktigt att lägga 
det på minnet. Därför menar Ng Ka Po (2006) att om det finns en kongruens mellan 
huvudinnehåll och bannerannonserna, så ökar chansen att betraktarna tittar på 
annonserna, minns det och associerar dem med positiva snarare än negativa känslor. Där 
kan en könsfördelning ske och därmed könen ställas i förhållande mot varandra.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka om generation Y registrerar banners på Internet, hur deras 
attityder är gentemot banner som annonsform samt utifrån detta utläsa eventuella 
skillnader mellan män och kvinnor. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

- Registrerar personer i generation Y banners på webbsidor och vad är deras attityd 
till konceptet?  

- Påverkar utformning av innehåll och placering av banner huruvida 
 personer i generation Y registrerar banners på Internet 

 
- Finns det någon skillnad mellan hur män respektive kvinnor i generation Y tittar 

på banners? 
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2.0 Litteraturöversikt 
 
Litteraturöversikten börjar med en begreppsdefinition. Därefter beskrivs faktorer som 
kan påverka huruvida konsumenter ser banners. Vidare presenteras övrig vetenskaplig 
litteratur och avslutas med en teoretisk modell. 
 

2.1 Begreppsdefinition 
 
Banner: En bannerannons är en reklamruta som förekommer runtom huvudinnehållet på 
en webbsida och när denna blir klickad på förflyttas Internetanvändaren till annonsörens 
webbsida (Adam, Quinn och Edmonds, 2007; K. Pongiannan 2011b; Resnik och Albert, 
2014). I denna uppsats kommer bannerannonser även att benämnas “banner”. 
 
Annonsblockering: Annonsblockering är enligt Theresa Cramer (2016) teknologi som 
hindrar bannerannonser och skärmannonser på Internet från att dyka upp på olika enheter 
som datorer och mobiler. Annonsblockering kommer i denna uppsats även att definieras 
som ”AdBlocker”, vilket är ett av många företag som erbjuder annonsblockering men till 
deltagarna i testet har det definierats som annonsblockering. 
 
Generation Y: Denna generation kallas även ”De Nästkommande” och ”Generation 
Millenium” vilket enligt Clausing, Kurtz, Prendeville och Walt (2003) refererar till de 
som är födda mellan år 1980 och 2000. Denna generation är, enligt Kumar, Normala, 
Govindarajo och Harvi (2014), den som främst anammat dagens teknik. Författarna 
menar, att det är denna generation som handlar mest på Internet och att de därmed blir en 
attraktiv målgrupp för marknadsförare.  
 

2.2 Ögonrörelser 
 
En aspekt att ta hänsyn till när man undersöker ögonrörelser är att dessa sker i form av 
snabba ögonryckningar och inte i en smidig rörelse som man kan tro enligt Mosconi, 
Porta och Ravarelli (2008). Dessa ögonryckningar sker oftast med en fixeringstid på 10 
till 100 millisekunder under vilka ögonen inte visuellt registrerar någon ny information. 
Dessa ögonrörelser följs av fixeringsperioder av ögat som ligger på ungefär 200-600 
millisekunder, vilket är vad som krävs för att ögat ska uppfatta information som hjärnan 
sedan kan bearbeta. Författarna Mosconi, Porta och Ravarelli (2008) menar att det finns 
en korrelation i hur en användare tittar och deras uppmärksamhet. Detta då författarna 
anser att det inte är möjligt att förflytta blicken utan att uppmärksamheten också 
förflyttas. Däremot är det, enligt författarna, möjligt att förflytta uppmärksamheten utan 
att förflytta blicken. 
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2.3 Individanpassat 
 
Vad det är som lockar konsumenter att notera banners, kan enligt Dahlén (2002, ss. 37-
49), bero på olika faktorer. Det kan dels bero på om produkten som exponeras är en hög- 
eller lågengagemangsprodukt, det vill säga om det är ett köpbeslut som måste tänkas 
igenom eller en vardagsprodukt man köper ofta. Produkttypen kan avgöra, lika så om 
varumärket är känt eller inte. Ytterligare kan även faktorer påverka såsom bakgrundsfärg, 
textstorlek och rörlig effekt i annonsen (Hsieh och Chen, 2011). En annan faktor som 
påverkar huruvida en bannerannons blir noterad, är hur väl dess innehåll är 
individanpassat, enligt Luzak (2014) Detta blir möjligt genom att så kallade ”cookies” 
har sparat information om användaren. Från början var denna teknologi tänkt att 
underlätta för användaren genom att till exempel spara lösenord på hemsidor för att 
förenkla för individen vid inloggning. Men även ”cookies” har haft sin utveckling och 
enligt Luzak (2014) ser idag marknadsförare fördelen med att spara och använda denna 
information för att kunna rikta annonseringen på Internet och få mer anpassat innehåll till 
konsumenter.  
 

2.4 Banner som annonsform 
 
Den annonsform som föredras av konsumenter enligt en undersökning av Pongiannan 
(2011b) är bannerannonser, där respondenterna fick välja mellan de ytterligare 
annonsformerna pop-up sidor, mellansidesannonser (annonser som dyker upp medan en 
sida laddas), logotyper och reklam via e-mail. Detta indikerar att även om banners inte 
registreras, så har kunderna en mer fördelaktig bild av banners gentemot de andra 
formerna. Författaren noterade att det finns en betydelsefull relation mellan hur 
personerna har uppfattat reklamen och det köpbeteendet som eventuellt följde. Detta 
berodde bland annat på, enligt författaren, att reklamen var trovärdig, var kopplad till 
något de skulle köpa eller att reklamen var attraktivt utformad och därmed lockade 
blicken. Pongiannan (2011b) fann även att av de undersökta annonsformerna så var 
bannerannonsen den form som flest kom ihåg vid ett minnestest vilket visar på att ett 
fokus hos Internetanvändare ändå läggs på bannerannonser.  
 
Marknadsföring på Internet ses enligt Pongiannan (2011a) ofta som ett 
försäljningsverktyg som möjliggör direktköp av produkten de visar. Författaren menar 
fortsatt att om reklam används som ett försäljningsverktyg på Internet, krävs det att 
reklamen ger en känsla av säkerhet för att användare i sin tur ska våga klicka på den.  
 

2.5 Attityder och tidigare erfarenheter 
 
Faktorer som påverkar attityder gentemot annonsering generellt på Internet, analyseras i 
en artikel av Ng Ka Po (2006). Det framkom ur denna analys att endast två faktorer 
påverkade. Den första faktorn var innehållet i reklamen som i sin tur fördelaktigt kan dra 
nytta av innehållet på webbsidan om de är i korrelation. Den positiva attityden mot 
webbsidan kan till exempel influera attityden mot reklamen positivt. Den andra var 
varumärkesnamn. Om användaren känner igen ett varumärke så ger det en mer positiv 
attityd mot reklamen än om det är ett namnlöst varumärke. Författaren konstaterade att 
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om användaren har en positiv attityd mot reklam på Internet, så genererar det en positiv 
attityd mot avsikten att köpa produkten. (Ng Ka Po, 2006) 
 
Ytterligare en aspekt, som var avgörande för om en annons ignorerades eller inte, var 
enligt Cho och Cheon (2004) tidigare negativa erfarenheter. De menar, att om annonserna 
inte anses ha ett syfte för användarens mål med att besöka en webbsida eller generellt 
tidigare har upplevt otillfredsställdhet av annonser, så undviker användarna att titta på 
dessa då det kan ge negativa känslor. Därför anser författarna, för att uppmuntra till klick 
på en annons, måste det skapas upplevd tillfredsställelse hos användaren gentemot den 
service som annonsen erbjuder§ samt att det måste vara lockande. För att uppnå detta 
menar författarna att man kan försöka kontrollera antalet annonser och förhindra tvingad 
exponering av annonserna. De tycker också att man ska försöka skapa lojalitet och tillit 
hos användarna gentemot annonser. Detta genom att till exempel inte överdriva 
erbjudanden i annonserna som verkar för bra för att vara sanna, vilket de ofta är. Det kan 
istället öka negativa attityder gentemot varumärket som annonsen visar, vilket i sin tur 
kan leda till att användarna inte klickar på annonsen. (Cho och Cheon, 2004) 
 

2.5.1 Minnet 
 
Dahlén och Lange (2009, s. 240) menar, att om reklam kan relateras till en familjär grund 
så är det lättare för människan att ta till sig reklamen för att vidare relatera den till egna 
erfarenheter och kunskaper. Författarna anser att ju fler kopplingar människan kan göra 
med reklamen desto lättare kommer de också ihåg den, vilket också gör dem mer 
mottagliga för den och lägger den på minnet. De menar, att om reklamen upplevs relevant 
för människan blir den därmed viktig att lägga på minnet för dem. Vidare säger Dahlén 
och Lange (2009) att om reklamen däremot inte är av relevans och går emot betraktarens 
åsikter, så läggs denna information inte heller på minnet och går, i marknadsföringsyfte, 
förlorad. 
 

2.6 Orsak att besöka webbsidor 
 
Det kan finnas olika orsaker till varför Internetanvändare besöker en webbsida. Det kan 
till exempel vara för att observera vad som finns eller för att aktivt leta efter något de 
söker (Resnik och Albert, 2014). I en undersökning av Resnik och Albert (2014) visas, att 
beroende på anledning till besök av webbsida, om det var för att hitta något specifikt eller 
för att observera, så påverkade det om banners blev uppmärksammade. När en produkt 
aktivt söktes, så uteslöt konsumenterna att granska områdena kring huvudinnehållet, då 
de av tidigare erfarenheter inte förväntade sig hitta vad de sökte där. Därmed blev inte 
bannern uppmärksammad och banner blindness uppstod. Dock vid den andra situationen, 
när det inte fanns ett mål med att besöka sidan, så fick banners mer uppmärksamhet då 
personerna tittade över hela sidan för att få en överblick alternativt navigera på sidan. 
Författarna menar därför att första sidan av en webbsida är den mest fördelaktiga 
placeringen för att få banners i användarnas synfält eftersom användare navigerar sig 
vidare på denna sida. Oavsett om de hade ett mål med att besöka sidan eller inte, 
bekräftas det av Hsieh & Chen (2011) att uppmärksamheten av banners i deras studie 
sjönk snabbt på de efterföljande sidorna.  
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Att en banner inte uppmärksammas vid en målorienterad situation där en specifik produkt 
eller information söks, kan även bero på att annonsen anses hindra detta mål enligt Cho 
och Cheon (2004). Författarna anser därför att annonsörerna bör se till att delar av en 
annons, som inte har en aktiv funktion och som kan anses störa, tas bort så de inte hindrar 
användarens mål med webbsidan. Ett annat sätt enligt Cho och Cheon (2004) är att 
individualisera, fokusera och skräddarsy innehållet efter användaren och skapa en 
kongruens mellan annons och innehållet av webbsidan genom att profilera användarna. 
Detta menar författarna kan reducera annonsundvikandet då det mindre stör målet de har 
med webbsidan och istället kan bidra till att ge information. Detta styrks av Kitajima, 
Blackmon och Polson (2000) som menar att om informationen inte går att finna i 
huvudinnehållet, vidgas synfältet av sidan och annonsrutorna får uppmärksamhet, vilket 
gör att även vid en målorienterad uppgift så kan banners uppmärksammas. Dessutom 
hävdar Ng Ka Po (2006) att om det finns en kongruens mellan huvudsidans innehåll och 
bannerannonserna så ökar det positiviteten hos Internetanvändaren att även titta på 
annonserna för att få information.  
 

2.7 Innehållet på webbsidan 
 
Utformningen av huvudinnehållet på webbsidan kan ha en påverkan på om betraktaren 
noterar bannerannonser eller inte. Det framkommer i en studie av Hsieh och Chen (2011). 
De fann att om webbsidan var baserad på bilder eller videos så fick banners mer 
uppmärksamhet än om webbsidan var text-baserad eller baserat på kombinerad text och 
bild. Författarna bildade en rangordning där videobaserad webbsida var den där banners 
fick mest uppmärksamhet, därefter bild, text och bild i kombination och sist text-baserad. 
Detta menar författarna beror på att hjärnan har två olika sätt att registrera fakta för olika 
informationssituationer. Den första är när man uppfattar stor kvantitet av information 
samtidigt som man ser det, till exempel vid en bild eller en tavla. Den andra är när man 
successivt uppfattar information i olika sekvenser som till exempel när man lyssnar på 
musik eller läser en artikel. Den förstnämnda blir mer aktuell för observatören då dessa 
mer liknar det som utspelar sig i en persons faktiska levnadsmiljö. Detta gör det lättare att 
ta till sig bilder och liknande än texter och ljud då det krävs mer mentala resurser och tid 
för en person att bearbeta de sistnämnda. (Hsieh och Chen, 2011) 
 
Fortsatt menar Hsieh och Chen (2011) att beroende på om det är en text eller bild, så tittar 
observatörerna av webbsidan olika. Författarna refererar till en eye-tracking 
undersökning av Tang och Jhuang (2005) där de kommit fram till att när det handlar om 
text, så har personer en tendens att titta i en ordnad och linjär form där de läser uppifrån 
vänster till nedre höger. Detta menar Hsieh och Chen (2011) kan hindra observatörerna 
från att se andra delar av en webbsida. I sin tur visar eye-tracker testet att det handlar om 
ett kaos-seende när personer tittar på bilder. Det finns ingen specifik ordning som de tittar 
i och därmed kan det underlätta för personerna att även skanna över bannerannonserna 
med blicken (Tang och Jhuang, 2005).  
 
Hsieh och Chen (2011) nämner även en rapport där de funnit, att när betraktarna 
använder sig av Internet, så skannar de mer av än vad de faktiskt läser, speciellt när det 
handlar om att finna informativ text. Hsieh och Chen menar att på grund av detta är text i 
jämförelse med andra former av information mest trolig att bli uppmärksammad av 
användarna och fånga deras intresse. Därmed är det mindre troligt att de noterar 
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annonserna. Tillskillnad mot en bild-baserad webbsida där bannerannonser smälter in 
med huvudinnehållet och därmed får mer möjligheter att bli uppmärksammade eftersom 
det är svårare att skilja på reklam och information. (Hsieh och Chen, 2011) 
 

2.8 Utformning av banner 
 
Trots att Hsieh och Chen (2011) beskriver ytterligare en eye-tracking studie vars resultat 
visar att betraktarna inte fokuserade på något som liknade banners, oavsett om det var i 
text eller bild-format, så finns det forskning som ändå visar på att utformningen av en 
banner kan påverka om de blir noterade av betraktarna. 
 

2.8.1 Text 
 
För att en reklamannons ska bli uppmärksammad på Internet så förväntar sig kunderna att 
det finns produktinformation i innehållet som skapar ett värde för dem (Pongiannan, 
2011a). Författaren föreslår därför att man bör inkludera information så som pris, 
tillgänglighet, erbjudanden, kvalité och garantier i annonsen för att bidra till 
värdeskapandet. Pongiannan (2011a) menar även att säkerhet är en aspekt att ta hänsyn 
till i bannerannonser. Känner inte användaren sig trygg med en banner på grund av att de 
till exempel inte får tillräckligt med information av annonsen eller att den känns dåligt 
utformad, så kommer det heller inte generera i klick. Studien av Adam, Quinn och 
Edmonds (2007) visar på att text hjälper personer att komma ihåg fakta så som datum, 
namn och platser.  
 

2.8.2 Kombination bild och text 
 
Generellt gällande annonsering på Internet, så fann Mosconi, Porta och Ravarelli (2008) 
att text och bild i kombination var det som först drog till sig blicken. De anser att texten i 
bannerannons hjälper till att förklara innehållet och ger då en större chans att personer 
klickar på banners.  
 

2.8.3 Bild 
 
Adam, Quinn och Edmonds (2007) visar i sin studie på att bilder och rörliga animationer 
till skillnad från text, hjälper personer att komma ihåg hela koncept, trots att de inte sedan 
tidigare, är bekanta med innehållet de exponeras för. Även var bilden är placerad bör tas i 
beaktning då det, enligt författarna, påverkar uppmärksamheten mer hos läsaren av en 
webbsida än vad exempelvis färg gör.  
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2.9 Placering 
 
Var en banner är placerad på en webbsida, kan ha betydelse för om konsumenter 
uppmärksammar dem. Annonserna kan förekomma till vänster, över, under och till höger 
om huvudinnehållet på en sida (Adam, Quinn & Edmonds, 2007; Pongiannan 2011b; 
Resnik & Albert, 2014). Resnik och Albert (2014) undersökte banner blindness kopplat 
till placering av banners antingen ovanför eller vid sidorna av huvudinnehållet. 
Författarna fann att banner blindness främst förekom när reklamen låg till höger av 
huvudinnehållet i de situationer då konsumenten hade ett mål med att besöka sidan. Detta 
på grund av, som bland annat Mosconi, Porta och Ravarelli (2008) också noterat, att 
användare, tack vare tidigare erfarenheter, ofta kan förutse var reklam dyker upp på sidan 
och kan därmed undvika att se den. Resnik och Alberts (2014) undersökning visade då att 
användare känner till att reklam dyker upp till höger och där med ökar risken för banner 
blindness. Reklam förekom i deras studie även längst upp på sidan och noterades mer 
utav Internetanvändarna än reklamen som låg till höger. Författarna förklarar dock detta 
utfall med att användarna tittar högst upp på sidan då detta område även är till för, bland 
annat, navigering på webbsidan. I de situationer där respondenterna inte hade ett uttalat 
mål med att besöka webbsidan, så tittade de mer på helheten av sidan och därmed fick 
bannerannonserna mer visuell uppmärksamhet. 
 
Mosconi, Porta och Ravarelli (2008) beskriver en studie av tidigare nämnda Adam, 
Quinn och Edmonds (2007) som påvisar att positionen av banners är en av de främst 
påverkande faktorerna till hur folk tittar på dem. De anser däremot att den bästa 
positionen är till vänster av huvudinnehållet, därefter över, höger och under 
huvudinnehållet.  
 

2.10 Medveten annonsblockering 
 
Annonsblockering är enligt Theresa Cramer (2016) teknologi som hindrar bland annat 
bannerannonser och skärmannonser på Internet från att dyka upp på olika enheter så som 
datorer och mobiler. Hon pekar på att för företag globalt, så kostade annonsblockering 
nästan 22 biljoner dollar år 2015 och antalet personer som använder annonsblockering i 
världen nu är 198 miljoner. Detta indikerar att annonsblockering är ett aktivt problem 
som förhindrar annonser att nå ut till de tänkta målgrupperna. Annonsblockering är ett 
aktivt val då man laddar ner programmet till datorn (AdBlockerPlus, 2016). 
 

2.11 Omedveten annonsblockering- banner blindness 
 
Banner blindness beskrivs av Hsieh och Chen (2011) som när Internetanvändare av 
tidigare erfarenheter har lärt sig att automatiskt ignorera annonser och därmed snabbt kan 
fokusera på huvudinnehållet. Denna blindhet kan förekomma av olika anledningar. Bland 
annat visar forskning av Dreze och Hussherr (2003) att användare från tidigare 
erfarenhet, vet var reklam förekommer på en webbsida och undviker dessa områden då de 
inte förväntar sig att få betydelsefull information från reklamen. Ytterligare forskning 
(Kitajima, Blackmon & Polson, 2000) visar att användare endast tittar på banners om den 
relevanta information de söker inte hittats där de förväntar sig att finna den för det de 
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söker. Fortsatt argumenterar Gillan och Bias (2001) för att Internetanvändare automatiskt 
undviker banners, då de anser att de är distraherande och påträngande. 
 
I en eye-tracking studie som tas upp i Hsieh och Chen (2011) artikel, så kom de fram till 
att användare nästan aldrig observerade på något som liknade reklam, oavsett om det var 
det eller inte, och därmed kunde bekräfta att banner blindness existerar. Studien 
poängterade även att, oavsett vilken form av tittande de gjorde; skannade av, läste delvis 
eller läste allt så fixerade de försumbart lite på reklam. Författaren menar, att om 
användaren endast är ute efter snabb fakta så kommer de inte att lägga någon tid på att se 
banners eftersom det tar ytterligare tid. Handlar det om djupare läsning så kommer 
användaren istället inte se banners då de är fokuserade på att läsa innehållet.  
 
För att kunna göra en uppskattning av annons-undvikandet på Internet, så genomförde 
Cho och Cheon (2004) en studie där de bedömde huruvida tre latenta yttre variabler: 
upplevt hinder, upplevd annonsröra och tidigare negativa erfarenheter, påverkar annons-
undvikande generellt. De använde sig av tre responsvariabler: kognitiva (uppfattningen 
om reklam), emotionella (känslan till reklam) och beteendemässiga (aktivt klickar bort 
reklam). De fann att personer undviker reklam på Internet på grund av en upplevd 
annonsröra, som i sig inte behöver hindra personer från att klicka på dem ifall de är av 
intresse, men förhindrar många att se dem på grund av det stora antalet reklam som de 
utsätts för. Författarna menar att bland annat placering, storleken på annonserna och när 
de visas kan avgöra om det upplevs som rörigt eller inte. Vidare menar de att upplevd 
annonsröra kan leda till mindre effektivt utfall av annonser.  
 

2.12 Modell 
 
Grunden till hur kommunikation fungerar vid marknadsföring på Internet finns beskrivet 
i en bok som heter ”Marknadsföring i nya media - marknadsföring i kubik” av Dahlén 
(2002, ss. 37-49). Han beskriver en hybridmodell som är baserad på två tidigare 
modeller. Den första modellen heter ”transportmodellen” vilken går ut på att attrahera 
användaren genom till exempel en bannerannons, därefter få personen att klicka på 
annonsen och genom detta skicka dem till annonsörens webbsida. Detta menar Dahlén är 
till för att locka användaren att aktivt ta sig till den annonserade webbsidan. Det är utifrån 
detta som man mäter antalet klick en banner får och därigenom dess effektivitet. Dock 
menar författaren, att användarna eventuellt inte vill vara aktiva vilket han anser märks 
genom att antalet klick på banners har minskat, något som även styrks utav Yoo (2009). 
Utifrån detta har den andra modellen uppkommit som heter “exponeringsmodellen”. 
Denna modell handlar om att användarna ska exponeras för annonserna. I detta fall 
handlar det inte om att det ska generera i klick utan att användarna ska se reklam för att 
vid annan tidpunkt engagera sig i en köpsituation.  
 
Utifrån detta och ovan nämnda litteraturöversikt, har följande modell utformats för att 
beskriva flödet över hur exponeringen av en banner kan se ut i teorin vilken sedan 
kommer att sättas i relation till den insamlade empirin.  
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Figur 1. Modell utformad av författarna till denna uppsats med grund i tidigare nämnd forskning 
 
Genomslaget en banner kan få påverkas enligt tidigare nämnd forskning, av faktorer så 
som attityder, tidigare erfarenheter, orsak att besöka och innehåll av webbsidan, placering 
samt utformning av banner. Denna banner exponeras användarna för vilket sedan kan 
leda till att användarna undviker annonsen. Antingen sker det medvetet eller 
undermedvetet. Medvetet sker det genom att de skaffar annonsblockering till sin dator 
vilket gör att de i fortsättningen inte kommer utsättas för lika stor del annonser. 
Undermedvetet sker det då deras blick undviker de områden där reklam kan förekomma. 
Det kan också leda till att användarna finner annonsens faktorer tillräckligt relevanta eller 
intressanta för att klicka på, vilket är en av förhoppningarna med annonser på Internet, 
som tar användaren till annonsörens webbsida. Detta kan i sin tur leda till ett köp. Ett 
tredje utfall av exponeringen kan bli att användaren inte direkt väljer att klicka på 
bannerannonsen utan den hamnar i minnet. Detta kan antingen leda till att användaren, 
vid ett senare tillfälle, besöker annonsörens webbsida och eventuellt genomför ett köp 
eller så väljer de att inte göra något alls med informationen från bannerannonsen. 
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3.0 Metod 
 
Metodavsnittet består av metodval samt motiveringar till dessa val. Därefter följer hur 
resultatet kvalitetssäkras samt vilka avgränsningar som gjorts i denna studie.  
 

3.1 Förstudie- intervju med webbutvecklande företag  
 

Som grund till vår metod har vi valt att genomföra en förstudie, i form av en intervju, 
med ett webbutvecklande företag. Anledningen var för att få en yrkesmässig synvinkel på 
annonsformen banners och få en bredare förståelse än vad enbart tidigare forskning sagt. 
Vi bokade in ett möte med företaget klockan 10 den 11 april 2016. Intervjun bestod av 
förbestämda frågor, vilket enlig Harboe (2013, s. 58), även kallas en frågeguide, där 
respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar och komma med nya infallsvinklar. 
Utifrån deras svar använde vi oss av viss färg och placering i utformning av testsidorna 
(se bilaga 7).  
 

3.2 Urval 
 
Vi har valt att använda oss av deltagare som faller inom ramen för generation Y, då det är 
den generation som vuxit upp med dagens teknik och som, enligt Kumar, Normala, 
Govindarajo och Harvi (2014), mest har anammat tekniken. För att ytterligare smala av 
vår målgrupp har vi valt att avgränsa oss till åldrarna 19-36 år inom generation Y, då 
detta åldersintervall är dem som kan studera på högskola.   
  
För att kunna dra paralleller och öka den externa validiteten, så har vi i likhet med 
tidigare forskning inom detta område, valt att avgränsa oss till enbart studenter och inom 
ett visst geografiskt område, i vårt fall Borås. Vi har valt att ha 30 män och 30 kvinnor 
som deltagare för att det ska finnas möjlighet att göra statistiska analyser och för att få en 
validitet, både i empirin som helhet och för att med viss säkerhet kunna utläsa eventuella 
skillnader mellan könen. Då mycket annonsering på Internet idag sker på en individuell 
nivå efter användarens tidigare sökhistorik kan de kulturella kategorierna, man och 
kvinna, urskiljas. Därmed har vi valt att anpassa testets innehåll efter man och kvinna och 
där med öka möjligheten att deltagarna noterar innehållet som visas då de enligt 
McCracken (1986) kan relatera till en kategori.  
 
Då vi undersöker banners anser vi att det är av hög relevans att deltagarna har en stor 
Internetvana. Detta för att banner blindness uppstår när Internetanvändarna ifrån tidigare 
erfarenheter vet vart banner och annan reklam kan uppkomma. Vilket gör att liten 
erfarenhet av Internet i teorin resulterar i att de har större tendens att inte uppleva banner 
blindness. I likhet med Hsieh och Chen (2011) tidigare forskning, där deltagarna hade 
minst tre års Internetvana, är det en fråga vi ställt till deltagarna i detta test. 
 
 



 13 

3.3 Experimentell metod- Eye-tracker 
 
Vi har valt att använda oss av en eye-tracker för att se hur deltagarna fixerat blicken på 
testsidorna. En eye-tracker fungerar som ett komplement till minnesstudier för att bland 
annat undersöka banners. Utrustningen fungerar på så sätt att den fångar upp deltagarens 
ögon för att få en korrekt bild av vad ögat ser, vilket med andra ord kallas att ögonen 
kalibreras. För att finna mer specifik information kring eye-tracker, se bilaga 2. 
 
Anledningen till att en eye-tracker är det bästa verktyget för vår experimentella metod, är 
för att vi med hjälp av den, kan utläsa om det finns några varma respektive kalla zoner 
(Mosconi, Porta & Ravarelli, 2008). Med det menas om deltagarna tittar mer eller mindre 
på vissa delar av sidan. Utifrån det kan vi utläsa om de fixerar blicken längre på någon 
placering alternativt innehåll. Mosconi, Porta och Ravarelli (2008) menar, att fördelen 
med att använda eye-tracking utrustning är att man kan utläsa sådant som annars endast 
går att gissa sig till. Författarna menar även att tillsammans med ett väl etablerat test i 
form av till exempel en enkät kan mycket värdefull och meningsfull data utläsas. Hervet, 
Guérard, Tremblay och Chtourou (2011) anser även dem att med hjälp av eye-tracking så 
kan man se ifall deltagarna noterar bannern och hur länge de fokuserar på den, vilket ger 
en god bild av hur mycket uppmärksamhet en banner får. Även om det handlar om en 
kort notering så menar författarna att fokus har skiftat från en punkt till en annan. Det 
indikerar att bannern fått uppmärksamhet av den som observerar, oavsett om innehållet 
sedan är ihågkommit.  
 

3.3.1 Utformning av testsidor 
 
Vi har använt tre webbsidor i eye-tracking testet. Anledningen är att tre placeringar skulle 
testas och samtliga placeringar skulle ha ett innehåll av endast bild, bild och text i 
kombination samt endast text. Vi anser att det var tillräckligt med tre sidor för att få svar 
på våra frågor och att uppbyggnaden av sidan minimerar igenkänningsfaktorn. Valet av 
innehållet i de undersökta annonserna kommer från en tidigare undersökning gjord av 
Hsieh och Chen (2011), där huvudinnehållet ändrats för att observera om det påverkar 
hur betraktare ser banners. I denna undersökning hade huvudinnehållet en fast struktur, 
bestående av bild och text i kombination, medan annonsernas innehåll på webbsidorna 
varierades.  
 
På testsidorna finns en kongruens mellan innehållet på banners och det huvudsakliga 
innehållet på sidan, i detta fall av kläder anpassade efter kön. Kongruens avser den grad 
av relevans annonsens innehåll har i förhållande till huvudinnehållet på den sida där 
annonsen är belägen. (Yoo, 2009).  
 
Testsidorna bestod av två delar, dels det huvudsakliga innehållet som ligger rakt fram i 
betraktarens synfält och dels bannerannonseringen som ligger runt om det huvudsakliga 
innehållet. På testsidorna var banners placerade ovanför huvudrubrik i mitten högst upp 
på sidan, till höger samt i mitten längst ner på sidan. Storleken på bannerannonserna var 
framtagna i procentuell riktlinje med Adword (2016) standardstorlek på banners. Då 
skärmen testet utfördes på var större än vad tidigare forskning använt sig av, valde vi att 
förstora våra banners i förhållande till skärmen.  
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Figur 2. Testsida tjej       Figur 3. Layout av testsida         Figur 4. Testsida kille 
 
För att innehållet skulle efterlikna en mode- och livsstilstidning på Internet placerades en 
menyrad till vänster på sidan där rubriker som stil, nöje och reportage fanns med. Vidare 
var sociala medier symboler även placerade i menyraden samt språkalternativ i form av 
flaggor i högra hörnet. För mer detaljerad information kring utformning se bilaga 5. 
  

3.4 Kvantitativ metod- enkät 
 
Som kompletterande material valdes en kvantitativ metod i form av en enkät. Detta för att 
kunna ställa samtliga deltagares svar i enkäten i förhållande till hur de har tittat. Det gör 
att risken för mätfel är liten i och med att vi inte förlitar oss på enbart en metod utan 
kompletterar det digitala med en enkät, se bilaga 6. 
 

3.5 Utförande av undersökning 
 
Experimentet utfördes under perioden 2016-04-18 till 2016-04-21, på dagtid mellan 
klockan 08-17. Innan själva eye-tracker testet fick deltagarna svara på några frågor om 
bland annat deras Internetvanor, hur intresserade de var av kläder och hur stor del de 
ansåg sig spendera på Internet vid en dator. Anledningen till detta var så vi kunde se om 
innehållet i testet var av relevans för dem.   
 
Efter det fick deltagarna en förklaring av vad en eye-tracker var och hur de tekniska 
delarna så som kalibrering skulle gå till väga innan själva testet startade. I samband med 
detta fick de kryssa i om de var man eller kvinna, födda i åldersspann 1980-1985, 1986-
1991 eller 1992-1997, hur ofta de besökte klädsidor på Internet samt om det var 
studerande i Borås. Därefter fick de veta att de skulle bli exponerade för en 
instruktionssida som de skulle läsa. När det var gjort skulle de trycka mellanslag och 
testet startade. Allt de skulle göra var att titta på sidorna som visades under en utsatt tid 
på 15 sekunder per sida. Därefter fick de fortsätta fylla i enkäten med följdfrågor om 
testsidorna de fått se. 
 

3.6 Kvalitetssäkrande av resultaten  
 
Eye-tracker testet kompletteras av en enkät efter genomfört test i avseende att ta reda på 
vad deltagarna minns, vilket styrks i tidigare forskning av Hervet, Guérard, Tremblay och 
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Chtourou (2011). Fastän en skiftning i fokus av deltagarnas ögon kan observeras genom 
eye-tracker och därmed se att de fixerar blicken på banner, innebär det inte att de 
automatiskt är medvetna om att det sett den. För att en banner ska vara effektiv krävs det 
att de lämnar ett avtryck och minne hos betraktaren så att det kan leda till ett agerande 
(Yoo, 2009). Genom att ställa kompletterande frågor efter testet, ges en högre 
trovärdighet i svaren då det även kan vara så att deltagaren har noterat något i periferin 
men som eye-tracker testet inte har uppfattat, vilket då framkommer genom deltagarnas 
svar i enkäten. Utöver detta har vi även gjort testet anonymt för att testpersonerna skulle 
känna sig bekväma i att ge ärliga svar. Denna anonymitet har säkerställts genom att 
deltagarna har fått ett nummer på enkäten som kopplades till ett nummer i eye-tracker 
testet.  
 
I likhet med vad Harboe (2013, ss. 66-76) säger så är det viktigt att man utformar en 
strategi för analysen innan frågeformulär formuleras. Därför har vi valt att använda oss av 
standardavvikelse och konfidensintervall, vilket beskrivs av Bryman och Bell (2013, ss. 
199-200). För att kunna statistisk säkerställa resultaten har ett spridningsmått, även kallat 
standardavvikelse, tagits fram för att se hur mätdata avviker från medelvärdet bland 
deltagarna. Är standardavvikelsen låg innebär det att deltagarnas svar är samlade medan 
om den är hög är svaren utspridda. För att kunna säga att svaren med 95 % säkerhet är 
“sanna” används +/- 1,96 standardfel, utifrån det kan man få fram ett 95 % 
konfidensintervall som innefattar att 95 % av deltagarnas svar ligger inom detta intervall.  
 
Nedan är de två formler vi har använt oss av för att beräkna ett 95 % 
konfidensintervall: 

Figur 5. Formel för konfidensintervall            Figur 6. Formel för konfidensintervall procent  
 
Reliabiliteten i denna undersökning kan till viss del anses vara labil då undersökningen 
har undersökt banners utifrån en datorskärm, en enhet som har frångåtts mer och mer då 
nya former av enheter uppkommit. Därför skulle det kunna ifrågasättas om samma 
resultat skulle bli om testet utfördes igen. Eventuellt skulle det kunna visa på minskad 
effekt av banner blindness men även attityderna till fenomenet skulle kunna förändras, då 
deltagarna inte utsätts för dem till lika stor del då som idag. Harboe (2013) poängterar 
även att när en undersökning gjorts kring attityder bör den upprepas inom en kortare 
tidsperiod då attityder anses vara mer labila och kan förändras. Stabiliteten i den data som 
framtagits sker i och med att deltagarna består av studenter som studerar olika 
utbildningar vilket ger mer generaliserad data som går att applicera på individer inom 
generation Y. Stabiliteten kan dock ifrågasättas då många studenter, under den tiden 
undersökningen skedde, skrev arbeten vid en dator och spenderade därmed mer tid vid en 
dator än vad de egentligen kanske gör när de inte skriver arbeten. Därför skulle det kunna 
vara av intresse att utföra denna undersökning under en annan del av året för att se om det 
är en påverkande faktor till resultatet.  

Instrumentkongruensen i undersökningen kan anses vara låg då enkäten och eye-trackern 
mäter olika saker. Enkäten mäter minnet medan eye-trackern mäter ögonrörelser. 
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Däremot kompletterar instrumenten varandra då det utifrån enkäten inte går att utläsa vad 
deltagarnas ögon har fokuserat på, samtidigt som det inte går att utläsa ifrån eye-trackern 
vad deltagarna minns. Därför anser författarna av denna uppsats, trots att 
instrumentkongruensen är låg så återfinns en hög reliabilitet i instrumenten då de 
kompletterar varandra. 
 

3.7 Avgränsning 
 
I denna undersökning har vi endast fokuserat på ett fåtal av de olika aspekterna som det 
finns att ta hänsyn till, vilket är placering och utformning av innehåll. Därmed har vi valt 
att inte ha med pris som en aspekt. Vi har heller inte valt att se hur antal 
exponeringstillfällen påverkar hur de ser en banner utan endast om de fixerar blicken på 
dem och ställa det i förhållande till vad de minns. Vidare har andra faktorer som 
exempelvis färg, animation och produktinnehåll inte heller undersökts.  
 
I och med att den eye-tracker som användes i testet är monterad på en datorskärm valde 
vi att fokusera på hur banners på Internet genom en datorskärm noteras. Därmed har vi 
medvetet beslutat att inte undersöka hur banners observeras genom applikationer, 
mobilformat eller andra enheter där banners är anpassade efter dessa format.  
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4.0 Resultat 
 
Nedan kommer en sammanställning av resultatet från undersökningen att presenteras. 
Först presenteras deltagarnas svar gällande de generella frågorna, så som hur stor del 
av deras tid på Internet som spenderas vid dator, generella attityder till banners som 
annonsform. Vidare mynnar det ut i vad deltagarna minns och kommer ihåg att de sett.  
 
Utifrån sammanställningen av eye-tracker testet kunde ingen betydande skillnad mellan 
hur åldersgrupperna födda år 1980-1985, 1986-1991 samt 1992-1997 tittade på banners 
utläsas, varken bland de kvinnliga eller manliga deltagarna. Därför har ingen vidare 
uppdelning mellan dessa åldersspann gjorts.  
 

4.1 Internettid spenderas på dator 
 
I enkätformuläret framgick det att samtliga 60 deltagare hade över tre års Internetvana, 
vilket resulterar i att inget bortfall skett.   
 

Figur 7. Hur stor Internettid sker vid datorn? 
 
I ovanstående diagram har deltagarnas Internettid som spenderas vid en dator 
sammanställts. Det som går att utläsa är att flest antal män spenderar 70 % av sin totala 
Internettid vid en dator, medan medelvärdet ligger på 57 % Internettid som spenderas vid 
en dator bland samtliga män. Till skillnad mot de kvinnliga deltagarna, där flest antal 
spenderar 40 % av sin Internettid vid en dator, med ett medelvärde på 42 %. 
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4.2 Attityder till banners som annonsform 
 
Deltagarnas åsikter kring banners och tillhörande kommentarer 
 

 
Figur 8. Vad tycker du om banners generellt som annonsform? 
 
Ovan diagram visar på deltagarnas attityder gentemot banner som annonsform på en 
skala från 1 till 8. Männens medelvärde ligger på 3,5 med ett konfidensintervall på +/- 
0,13 respektive ett medelvärde på 3,13 för kvinnor där konfidensintervallet ligger på +/- 
0,15. Dock skiljer det sig något åt mellan könen på spridningen av svaren. De kvinnliga 
deltagarna har sin högsta stapel vid tre vilket resulterar i något under medelvärdet medan 
de manliga deltagarna har sin högsta stapel vid 6, vilket är över medelvärdet. Bland de 
manliga deltagarna är det 7 % som inte har haft någon åsikt medan det bland de kvinnliga 
deltagarna är 17 % som valt att neutralisera svaret till ingen åsikt.  
 
Delas skalan upp i två delar, där 1-4 innefattar mer negativa än positiva associationer till 
banners så är det 50 % av männen och 47 % av de kvinnliga deltagarna, som associerar 
till negativa snarare än positiva känslor kring banners.  
 
Den andra delen i skalan, 5-8, visar på att inställningen till banners genererar mer positivt 
än negativt, vilket är 43 % av männen och 36 % är kvinnorna som svarat inom detta 
spann. 
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4.2.1 Kommentarer kring konceptet banners 
 

Figur 9. Kommentarer gällande banners som annonsform 
 
För att få en tydlig överblick över hur deltagarna ställer sig till banners som annonsform 
delades svaren upp i positiva och negativa attityder gentemot banners som annonsform. 
Utöver dessa kategorier infördes även kategorin “faktorer påverkar”, då flera av 
deltagarna gav kommentarer så som: 
 

- ”De stör, speciellt om de blinkar, rör på sig eller ändrar färg exempelvis”- 
Deltagare 29  
 

- ”De är ofta mer irriterande än intressanta, speciellt om de blinkar eller rör på 
sig. Kan vara intressanta om de ser stilrena ut, annars tycker jag att det är svårt 
att våga lita på annonsen”- Deltagare 9 

 
- ”Stör inte så mycket så länge de inte tar för mycket plats”- Deltagare 21 

 
- ”Ibland är det bra att bli påmind om att man besökt för sidor, men ofta upplever 

jag det störande”- Deltagare 44 
-  
- ”Det kan vara bra för man får info (typ på sådan man sökt tidigare) men kan 

också vara störande”- Deltagare 46 
-  
- ”De kan få min uppmärksamhet om innehållet är relevant och då är de bra, 

annars jobbiga”- Deltagare 48 
 
Dessa svar har resulterat i att en deltagare kan finnas med i mer än en spalt av 
alternativen i diagrammet. I likhet med resultaten från tidigare diagram väger de 
deltagare med negativa associationer till banners över något, hos båda könen om än mer 
bland de kvinnliga deltagarna i förhållande till de positiva staplarna. Männen hade 38 % 
som var positiva till banners med ett konfidensintervall på +/- 17,37 % medan det var 44 
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% med ett konfidensintervall på +/- 17,76 % som var negativa. På faktorer som 
påverkade var det 18 % som valt detta alternativ där konfidensintervallet ligger på +/- 
13,75 %.   
 
Av kvinnorna var det 26 % med ett konfidensintervall på +/- 15,7 % som var positiva 
medan 43 % +/- 17,72 % var negativa. Kvinnorna hade även 14 % som varit likgiltiga 
med ett konfidensintervall på +/- 12,42 % medan 17 %, +/- 13,44 %, ansåg att faktorer 
påverkar. 
 

4.2.2 Klick på banner och användning av AdBlocker  
 
Vid frågan om de någon gång klickat på en banner går det att utifrån sammanställningen 
av undersökningen utläsa att cirka 53 % av de kvinnliga deltagarna någon gång klickat på 
en banner. Av dessa har 46,5 % medvetet klickat på en banner om det varit relevant och 
av intresse för deltagaren och de resterande 6,5 % har klickat av misstag. Av de deltagare 
som har klickat på en banner är det 31 % som i dagsläget använder sig av AdBlocker på 
deras privata datorer. 37 % har aldrig klickat på en banner medan 10 % inte minns om de 
klickat eller inte. Av de som aldrig har klickat på en banner använder sig 55 % i dagsläget 
sig av AdBlocker. Även här framgår det att om inte reklamen är av relevans för 
deltagarna uppfattas den som “störande” och “irriterande” snarare än fångande.  
 
Bland de manliga deltagarna var det fler som någon gång klickat på en banner, närmare 
bestämt 77 %, varav 30 % av dessa klickat av misstag. I likhet med de kvinnliga 
deltagarna så rörde sig anledningar om lockande och relevant innehåll. Av de deltagare 
som har klickat på en banner använder 78 % AdBlocker på deras privata datorer och 57 
% av de som klickat av misstag använder AdBlocker. 13 % uppger att de aldrig klickat på 
en banner varav hälften av dessa använder AdBlocker på sina privata datorer medan 10 % 
är osäkra huruvida de klickat eller inte.  
 
Det går inte att utläsa någon tydlig relation i hur deltagarna registrerat banners eller inte i 
förhållande till de som använder AdBlocker och de som inte använder sig av AdBlocker.  
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4.3 Eye-trackerdata i relation till enkät 
 

 
Figur 10. Banner nämnda vid minnestest 
 
Diagrammet visar hur deltagarna i testet observerat den reklam i form av banners de 
blivit exponerade för. 53 % av de manliga deltagarna nämner att de sett reklam men inte 
var den var placerad medan 7 % inte nämner någon form av reklam alls. Resterande 40 % 
av svaren är definierade vid placering. Vid de fallen flera placeringar nämnts på samma 
rad har de båda hamnat på samma siffra. Ett exempel är att en utav testdeltagarna har 
skrivit: 
 

- “produkten i mitten med beskrivning”  
- “annonsen till höger”  
- “annonsen under och ovanför...” 

 
I detta fall hamnar annons till höger i stapel “Höger 1”, då det är denna annonsplacering 
som nämns först. Annons placerad under och ovanför hamnar på “under 2” och “över 2”, 
då de är nämnda på samma rad och efter annonsplacering höger. Skulle fallet i stället vara 
så att endast en eller två av placeringarna nämns så placeras de uteblivna placeringarna på 
“under, över eller höger 0”.  
 
Av de kvinnliga deltagarna var det 43 % som nämnde att de sett reklam men inte 
specificerat placering. 13 % uppger inte att de sett någon form av reklam medan de 
resterande 44 % specificerar placering av reklam, på ett eller flera av de tre möjliga 
positionerna vid minnestestet. 
 
Utifrån de deltagare som specificerat placeringen av banners så framgår det att den 
banner som är placerad till höger om huvudinnehållet blivit mest observerad bland båda 
könen.  
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Av de deltagare som inte nämnde någon reklam alls vid minnestest eller vid andra frågor 
i enkäten är 3 % män och 7 % kvinnor. Däremot fångade eye-tracker testet upp att 
samtliga av dessa deltagare fixerade blicken på banners.  
 
Då denna studie inte kunnat utläsa vad deltagarna specifikt minns av innehållet på 
bannerannonserna så kan det från minnestestet utläsas huruvida de minns innehållet eller 
inte. Av de deltagare som nämnt att de sett reklam, 93 % av männen och 87 % av 
kvinnorna, så är det 7 % av männen som nämnt någon typ av innehåll medan det är 35 % 
av kvinnorna som nämnt innehåll.  
 

4.4 Mest tilltalande annonsinnehåll 
 

Figur 11. Vilket innehåll är mest tilltalande i en banner annons? 
 
Ingen av deltagarna, oavsett kön valde endast text-innehåll som mest tilltalande och 
därmed uteblev denna stapel helt från diagrammet.  
 
Av de deltagare som valt endast bild bestod 7 % av män och 17 % av kvinnor.  På 
deltagarnas svar ville de att bilden skulle kunna tala för sig själv och därmed krävas en 
tydlig bild. De ville inte störas av text utan skulle hellre söka upp innehållet för mer 
information om det var av intresse.  
 
Resterande 93 % av de manliga deltagarna och 83 % av de kvinnliga valde kombination 
av text och bild som mest tilltalande. Anledningarna de uppgav var att det ger mer 
information, känns säkrare och får dem att stanna längre med blicken då de läser texten. 
Vidare nämnde de att det väcker större intresse och känns tillförlitligt med kombination 
då de anser sig få en bild av hur produkten ser ut och en förklarande text som 
kompletterar för att få ett helhetsintryck.  
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4.4.1 Bild och text i kombination som mest tilltalande 
 

Figur 12. Andel i % som tilltalas främst av en kombination av bild och text 

Figur 13. Tid i sekunder för de som tilltalas främst av en kombination av bild och text 
 
De 93 % respektive 83 % som valde kombination av text och bild som mest tilltalande är 
i ovan tabeller ställda i förhållande till övrigt innehåll och placeringar. Det framgår att 
båda könen fokuserade något längre på kombinationen då den var placerad över 
huvudinnehållet.  
 
I tabellen ovan visas den tid samtliga banners fått i förhållande till placering och innehåll 
av de deltagare som valt detta alternativ som mest tilltalande. Utifrån detta var det inte 
den banner som innehöll en kombination av text och bild den banner som de fokuserade 
längst tid på i majoriteten av fallen. Vad man istället kan se är att de manliga respektive 
kvinnliga deltagarna i två utav tre fall fixerat längst tid vid textannonsen, utom när den 
var placerad över då istället text och bild i kombination fick längst fixeringstid. 
 

4.4.2 Enbart bild som mest tilltalande 

Figur 14. Andel i % som tilltalas främst av endast bild 
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Figur 15. Tid i sekunder för de som tilltalas främst av endast bild 
 
Av de deltagare som främst tilltalas av endast bild är det allt färre, som nämnt ovan, 
endast 7 % av männen och 17 % av kvinnorna. Här går det att urskilja att de kvinnliga 
deltagarna generellt fixerar blicken under en längre tid än vad männen gjort på 
bildannonserna. Däremot är det inte heller bland dessa deltagare det mest tilltalande 
innehållet som de fixerat blicken mest på. Det resulterar i att de inte följt de innehåll de 
ansett mest tilltalande och det går inte heller att utläsa någon annan röd tråd i hur det 
fixerat blicken. 
 

4.5 Placeringar i förhållande till varandra 
 
Utifrån eye-tracker testet kunde det utläsas hur många som fixerat blicken, samt hur länge 
de fixerat blicken på respektive placering av de banners de blivit exponerade för.  
 

4.5.1 Andel i procent som noterat respektive placering 

 
  Figur 16. Andel i % som noterat banners placering  
 
Diagrammen ovan innefattar samtliga män respektive kvinnor som deltagit i testet. Ställer 
man placeringarna i förhållande varandra oavsett innehåll blir utfallet att 57 % av de 
manliga deltagarna, med ett konfidensintervall på +/- 17,72 %, har tittat på banner över 
huvudinnehåll medan det är 60 % av kvinnorna, med ett konfidensintervall på +/- 17,53 
%, som sett dessa. De banners som varit placerade till höger om huvudinnehållet är det 
68 % av männen och 64 % av kvinnorna som sett dem med konfidensintervall på +/- 
16,69 % respektive 17,18 %. Placeringen som varit nedanför huvudinnehållet har haft 68 
% män som noterat dem samt 68 % kvinnor, båda med konfidensintervallet 16,69 %.  
 
Utifrån detta går det att utläsa att männen haft lika stor andel som tittat på placeringarna 
höger om och under huvudinnehåll medan placeringen över huvudinnehåll haft drygt 10 
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% mindre fixeringar än de andra. Bland de kvinnliga deltagarna ligger även där placering 
nedanför huvudinnehåll i topp, följt av högerplacering på 4 % färre fixeringar som 
ytterligare följs av placering ovanför huvudinnehåll på 8 % färre fixeringar jämfört med 
placering nedanför.  
 

4.5.2 Tid fixerad vid respektive placering 
 
Tabellen visar på den snitt-tid respektive banner har fått i förhållande till placering, 
oberoende innehåll.  
 
 

  Figur 17. Tid i sekunder vid respektive placering 
 
Banner placerad högst upp på sidan fick en fixeringstid på 0,46 sekunder hos männen och 
0,42 hos de kvinnliga deltagarna med ett konfidensintervall på +/- 0,13 respektive 0,11 
sekunder. Höger placering om huvudinnehållet fick en fixeringstid på 0,64 sekunder +/- 
0,13 sekunder bland männen och 0,65 sekunder bland kvinnorna, där med ett 
konfidensintervall på +/- 0,17 sekunder. Utfallet på placeringen längst ner på sidan 
hamnade på fixeringstid 0,65 sekunder av männen och 0,57 sekunder av kvinnorna, då 
med konfidensintervall på +/- 0,16 respektive 0,14 sekunder.  
 
När placeringar ställts mot varandra i förhållande till hur många som noterat dem samt 
hur länge de tittat kan inga tydliga paralleller dras i att den placering som setts av flest 
deltagare varit den som fått längst fixeringstid. Bland de manliga deltagarna är det flest 
som noterat placeringarna under och till höger om huvudinnehållet, vilket även är dessa 
placeringar som fått längst fixeringstid på 0,65 samt 0,64. 
 
De kvinnliga deltagarna var det placeringen under som flest antal noterade. Däremot är 
det inte denna banner som fått längst fixeringstid utan det är banner-placeringen till höger 
om huvudinnehåll, på 0,65 sekunder.  
 

4.6 Innehåll i bannerannonser i förhållande till varandra 
 
Utifrån eye-tracker testet kunde det utläsas hur många som fixerat blicken, samt hur länge 
de fixerat blicken vid respektive innehåll. 
 
 



 26 

4.6.1 Andel i procent som noterat respektive innehåll i bannerannonser 
 

 
  Figur 18. Andel i % som noterat respektive innehåll 
 
Ställs innehållet i bannerannonserna mot varandra framgår det att 58 % av männen med 
ett konfidensintervall på +/-17,66 % har noterat banner innehållande kombination av text 
och bild och 61 % av de kvinnliga deltagarna likaså, där med konfidensintervall på +/-
17,45 %. När det kommer till de banners som innehåller endast bild är det 62 % +/-17,37 
% av de manliga deltagarna som noterat dessa och 57 % +/-17,72 % av kvinnorna. En 
högre procentsats framkommer när det gäller banners innehållande text, då 72 % av 
männen och 74 % av kvinnorna noterat dessa med konfidensintervall på +/-16,07 % 
respektive 15,70 %. Det framgår att trots ingen av deltagarna ansett att text-banner är det 
mest tilltalande innehållet så är det ändå det detta innehåll som de fixerat blicken mest på.  
 

4.6.2 Tid fixerad vid respektive innehåll i bannerannonser 
 

 
  Figur 19. Tid i sekunder vid respektive innehåll 
 
Den fixeringstid respektive innehåll i snitt har fått av deltagarna har tagits fram för att se 
vilket innehåll som generellt fått mest fokus av deltagarna. Banner innehållande text fick 
längst fixeringstid, både bland män och kvinnor, på 0,73 respektive 0,8 sekunder, båda 
med ett konfidensintervall på +/- 0,17 sekunder. Kombinationen av bild och text har fått i 
snitt 0,5 sekunder fixerad blick bland männen och 0,44 sekunder av de kvinnliga 
deltagarna, med konfidensintervall på +/- 0,13 sekunder respektive 0,11 sekunder. Medan 
bildinnehållet fick en tid på 0,51 sekunder +/- 0,13 sekunder av männen och 0,4 sekunder 
+/- 0,12 sekunder av kvinnorna. 
 
Vad som utifrån detta kan utläsas är att det bannerinnehåll som blivit noterat av flest 
deltagare, textbanner, har också fått längst fixeringstid av deltagarna. Detta gäller för 
både de manliga och kvinnliga deltagarna.  
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4.7 Sammanställning av placering och innehåll i förhållande till 
varandra 
 

Figur 20. Andel i % som noterat de olika placeringarna i förhållande till respektive innehåll 
 
Tabellen ovan visar hur många procent av männen samt kvinnorna som noterat respektive 
banner de blivit exponerade för. 
 
Utifrån tabellen kan det utläsas att flest män, 90 % med ett konfidensintervall på +/- 
10,74 %, noterade bannerannonsen till höger innehållande text, följt av banner under 
huvudinnehåll innehållandes text. Den enda annonsen bland männen som färre än hälften 
av deltagarna noterade var placerad längst upp på sidan och innehöll text, vilket ligger på 
47 % med ett konfidensintervall på +/- 17,86 %. 
  
Bland de kvinnliga deltagarna var det även där textinnehållet, i kombination med under- 
samt högerplacering som flest noterade, på 83 % respektive 83 % med konfidensintervall 
på +/- 13,44 %. Vilket är i likhet med vad även männen främst noterat. De banners som 
blivit noterade av minst antal, 53 %, med ett konfidensintervall på +/- 17,86 %, ligger i 
placering över samt till höger om huvudinnehållet och innehåller bild.  
 

         
  Figur 21. Tid i sekunder för de olika placeringarna med respektive innehåll 
 
I denna tabell framgår det hur lång fixeringstiden i snitt är för samtliga placeringar med 
de olika innehållen. 
 
Längst tid av fixering bland männen fick bannerannonsen innehållande endast text 
placerad till höger om huvudinnehållet på 0,89 sekunder med ett konfidensintervall på +/- 
0,22 sekunder, vilket även var den placering med innehåll som fick flest noteringar i eye-
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tracker testet. Minst fixerad tid, 0,42 sekunder och med ett konfidensintervall på +/- 0,15 
sekunder, fick den banner som var placerad högst upp på sidan innehållandes endast bild. 
 
Bland de kvinnliga deltagarna var det bannerannonsen med text-innehåll placerad till 
höger som fick längst fixerad snitt-tid på 1,05 sekunder med ett konfidensintervall på +/- 
0,34 sekunder. Däremot var det placeringen under huvudinnehåll bestående av endast 
bild som fick lägst fixeringstid på 0,36 sekunder och då med ett konfidensintervall på +/- 
0,15 sekunder.  
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5.0 Diskussion 
 

5.1 Attityder och tidigare erfarenheter 
 
Utifrån figur 8 kan det utläsas, att när det kommer till deltagarnas attityder gentemot 
banner som annonsform, så har männen ett medelvärde på 3,5, utav en skala från 1 till 8 
med ett konfidensintervall på 3,37- 3,63. Detta skiljer sig från kvinnorna, då deras 
medelvärde ligger på 3,13, med ett konfidensintervall på 2,98- 3,28, vilket inte 
överlappas med männens konfidensintervall. Därmed ges ett statistiskt säkerställt svar, att 
det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns attityder gentemot banner som 
annonsform. Dock var det 54 % av alla deltagare, oavsett kön, som var mer negativa 
emot banners då de hamnade på den lägre delen av skalan. Detta resulterar i att, även om 
båda könen ligger på den lägre delen av skalan, även var för sig, där 1-4 är en mindre 
positiv syn till banners, så är männen i en högre grad positivare än kvinnorna. Trots detta, 
så landar som tidigare nämnt båda könens medelvärde och konfidensintervall på skalans 
lägre del, vilket tyder på att de har en generell negativ attityd till banner som annonsform. 
Det som skulle kunna bidra till en positivare attityd gentemot banners, visas i tidigare 
forskning av Ng Ka Po (2006). Författaren menar, att om det finns en positiv känsla 
gentemot webbsidan som helhet och dess innehåll så kan det generera i en positiv känsla 
mot banners. Dessa känslor kan således ha en inverkan på betraktarens attityd gentemot 
banner som annonsform.  
 
Utifrån några av de kommentarer som lämnats av deltagarna, styrks bilden av den 
negativa attityden då de är kommentarer såsom till exempel “De (banners) kan få min 
uppmärksamhet om innehållet är relevant och då är de bra, annars jobbiga”- deltagare 
48. Detta går i linje med vad Cho och Cheon (2004) sagt, gällande användare som inte 
anser att annonsen har ett syfte som stämmer överens med deras mål med att besöka 
sidan, de kommer då att undvika dessa banners och istället associera det med negativa 
känslor.  
 
Fortsatt visar dock kommentarer av deltagarna, precis som Cho och Cheon (2004) säger, 
att om innehållet i bannern är av relevans för betraktaren så kan attityden till banners 
förändras i en positiv riktning. Denna riktning skulle, enligt Ng Ka Po (2006), även 
kunna framkomma genom att ha kongruens mellan webbsidans och bannerannonsernas 
innehåll, då det även där kan finnas relevant information i förhållande till vad betraktaren 
söker.  
 
Viktigt att poängtera är att i denna uppsats så har deltagarna, trots den generellt negativa 
attityden till banners, kommenterat att faktorer kan påverka deras attityder i en positiv 
alternativ negativ riktning, då främst i form av innehållets relevans för betraktarna. För 
att utforma annonser av relevans för individer så används så kallade “cookies” (Luzak, 
2014) som har sparat tidigare information om användare och på så sätt kan relevant och 
intressant annonsinnehåll tas fram. 
 
Då Mosconi, Porta och Ravarelli (2008) säger att det inte går att skifta ögats fokus utan 
att också skifta uppmärksamheten så, menar de, att om en banner blir uppmärksammad 
mellan 200 till 600 millisekunder så hinner ögat ta till sig ny information som hjärnan 
bearbetar. Det som med hjälp av de två metoderna, eye-tracker och enkät, går att utläsa ur 
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empirin till denna uppsats, är att samtliga deltagare har registrerat minst en banner. Detta 
antingen genom att deras ögon har registrerats av eye-trackern, där männen i snitt har 
registrerat banners mellan 420-890 millisekunder, medan kvinnorna i snitt registrerade 
dem mellan 370- 1050 millisekunder. Alternativt att de har återgett i enkäten att de 
registrerat banners, där 100 % av respektive kön har angett att de sett minst en. Detta gör 
att inget samband mellan banner blindness och detta test går att utläsa, just för att alla 
deltagare i enkäten har återgett att de har sett bannerannonser. Det kan i sin tur bero på att 
deltagarna i testet inte fick en konkret uppgift att utföra och visste således inte vad som 
väntade dem på sidorna, mer än att de skulle titta på innehållet. Detta minskade troligen 
banner blindness, då Resnik och Albert (2014) menar, att vid en icke målorienterad 
uppgift så tittar användare över hela sidan för att få en överblick och för att navigera sig. 
Det till skillnad från när det finns ett mål med att besöka sidan, vilket gör att användarna 
lägger fokus där de förväntar sig att finna informationen, vilken oftast inte återfinns i 
reklamen. 
 
Tidigare erfarenheter kan, enligt Cho och Cheon (2004), påverka hur annonser upplevs, 
då om det till exempel haft en tidigare negativ upplevelse, så undviker betraktarna att 
klicka på och ta del av dem. Då denna uppsats inte har undersökt tidigare erfarenheter hos 
deltagarna, kan det vara svårt att ta denna aspekt i beaktning. Dock kan det genomgående 
i enkätens resultat utläsas att innehållet är av relevans för om deltagarna väljer att ta del 
av annonserna, antingen endast genom att registrera dem eller att de tidigare har klicka på 
dem. 53 % kvinnliga respektive 77 % manliga deltagare har i kommentarerna nämnt, att 
de någon gång har klickat på en banner där 46,5 % kvinnor respektive 47 % män har gjort 
det för att innehållet har lockat, att det har varit av relevans för deltagarna. Detta styrker 
det som Cho och Cheon (2004) tidigare sagt kring attityder, att innehållet är av relevans.  
 
Dock kan det i denna uppsats inte utläsas något samband mellan de som aktivt väljer att 
blockera banners via annonsblockering och dem som har klickat på banners. Detta då 37 
% av kvinnorna, som inte har klickat på en banner är det 55 % som i dagsläget använder 
sig av denna blockering. Av de deltagare som har klickat på banners är det 31 % som 
använder AdBlocker. 13 % av männen har aldrig klickat på en banner, varav 50 % 
använder sig av det. Av de män som har klickat på en banner så har 78 % AdBlocker. Vi 
kan därför inte utläsa något samband mellan andelen deltagare som någon gång har 
klickat på en banner och andelen deltagare som använder sig av annonsblockering. 
 

5.2 Utformning och Placering 

 
5.2.1 Utformning  
 
I frågan där vilken av formerna som männen fann mest tilltalande, så svarade majoriteten 
kombinationen text och bild. Dock har detta innehåll, varken fått flest antal som 
registrerat dem eller längst fixeringstid av dem som har fixerat blicken på dem. Formen 
endast text fick både längst tid och flest antal som sett den. Däremot var det ingen av 
männen som uppgett att de ansåg att endast text var den mest attraktiva, vilket då blir 
motsägelsefullt när denna form fick mest uppmärksamhet. Kombinationen text och bild 
fick minst antal som registrerat den men hade en längre fixeringstid av dem som 
registrerat den än formen endast bild. Detta kan indikera att kombinationen fick mer 
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uppmärksamhet av färre deltagare, vilket kan bero på att text kan ta längre tid att läsa än 
vad det gör för att uppfatta en bild. Det ligger i linje med det som Hsieh och Chen (2011) 
säger, då de menar att man uppfattar information på olika sätt beroende på 
informationssituationen. En bild kan man uppfatta samtidigt som man ser den, medan en 
text tas upp i sekvenser för att reda ut informationen, vilket kräver mer mentala resurser 
och tid än för en bild. 
 
Det går därför inte att utläsa utifrån tiden, vilken respektive utformning som till störst del 
har blivit registrerad då text kräver längre tid än bild. Däremot är det färre antal deltagare 
som har registrerat kombinationen än text och bild för sig, vilket indikerar att trots att de 
anser att text och bild i kombination är att föredra, så har de i denna studie mer visuellt 
dragit blicken till endast text. Detta utfall har blivit liknande för kvinnor, då det även där 
var majoriteten som ansåg att kombinationen text och bild var den mest tilltalande 
formen, men störst andel av dessa registrerade endast text. Skillnaden i kvinnornas utfall 
blir däremot att kombinationen har fler antal som sett den än vad bild har.   
 
Anledningen till varför kombinationen ansågs mest tilltalande var inte en del av denna 
undersökning, men skulle kunna sättas i förhållande till det som Mosconi, Porta och 
Ravarelli (2008) säger, om att text hjälper till att förklara bild och annonsinnehåll, vilket 
skulle kunna vara anledningen till att denna form anses mest tilltalande. Text och bild 
kompletterar även varandra, då Adam, Quinn och Edmonds (2007) menar, att text gör att 
användaren kommer ihåg information, så som datum och namn, medan bilden gör det 
lättare att förstå hela konceptet då det visualiseras för dem. Vilket i sin tur också kan 
förklara varför bild fick få observationer gentemot de andra formerna, då det inte finns en 
text som förklarar innehållet eller som kan ge relevant information för att förstå 
webbsidan. 
 
Generellt gällande utformning, oavsett vad som ansågs mest tilltalande eller inte, så har 
formen endast text haft störst andel som registrerat den, med 72 % av männen och 74 % 
av kvinnorna. Därefter kommer bild och kombinationen på en likvärdig procentsats, 
skillnaden här är att fler män, 61 %, har registrerat kombinationen än kvinnor, 57 %, 
medan endast bild har fler kvinnor registrerat, 62 %, än män, 58 %. Detta indikerar att i 
förhållande till varandra så är endast text den form som flest tittat på. Ingen av deltagarna 
ansåg att endast text var den mest tilltalande formen, vilket gör att deras åsikter kring 
mest tilltalande innehåll skiljer sig mot vad de främst har observerat.  
 

5.2.2 Placering 
 
Genom data från eye-tracker testet kan det utläsas, att gällande placering har det bland 
männen varit höger samt under som flest fixerat blicken på, medan det bland de kvinnliga 
deltagarna varit banner placerad under som blivit noterad av flest antal. Däremot är det 
placeringen till höger som fått längst fixeringstid av kvinnorna, vilket i sin tur säger emot 
Resnik och Albert (2014). De menar, att då användare av tidigare erfarenheter känner till 
att reklam kan dyka upp till höger om huvudinnehåll så ökar banner blindness, något som 
i denna studie inte går att utläsa då det är höger placering som fått mest uppmärksamhet. 
Männen har till skillnad från kvinnorna, haft längst fixeringstid på banner placerad under 
huvudinnehållet. Vidare skiljer sig denna studie från Resnik och Alberts (2014) 
undersökning, då reklamen som förekom längst upp på deras sida blev mest 
uppmärksammad till skillnad från denna studie där banner över blev minst noterad. 
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Anledningen kan vara, som författarna själva säger, att då deras navigering var placerad 
över huvudinnehållet på webbsidan så drog det fler blickar, medan navigeringen i denna 
undersökning låg till vänster om huvudinnehåll.  
 
Ett samband mellan hur de manliga respektive kvinnliga deltagarna har tittat går att 
utläsa, då de båda könen haft lika stor andel i procent som registrerat banner placerad 
under huvudinnehållet. Däremot har de manliga deltagarna haft längst fixeringstid på 
banner placerad under huvudinnehåll, medan de kvinnliga haft längst fixering på banner 
placerad till höger. Enligt Adam, Quinn och Edmonds (2007), är däremot den bästa 
placeringen till vänster, vilket i denna studie inte är undersökt, och därefter följer 
ordningen över, höger och under huvudinnehållet. Deras forskning styrks inte av denna 
studie, då placering under och till höger är de som blivit noterade av flest antal deltagare, 
både bland män och kvinnor.  
 

5.2.3 Utformning och placering i förhållande till varandra 
 
I utfallet av placering och utformning tillsammans, blev resultatet att de manliga 
deltagarna visuellt registrerat både flest antal och längst fixeringstid på banner som låg 
till höger och innehöll endast text. För kvinnorna var antalet lika många som hade sett 
under och höger placering, men båda med innehållet endast text. I relation till de testade 
kombinationerna, så kan det utifrån detta resultat utläsas, att text-banner placerad till 
höger om huvudinnehållet ger störst visuell registrering och kan därför vara den mest 
fördelaktiga att använda sig av i förhållande till de övriga. 
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6.0 Slutsats 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om generation Y registrerar banners på 
Internet, hur deras attityder är gentemot banner som annonsform samt utifrån detta 
utläsa eventuella skillnader mellan män och kvinnor. 
 
Vi har i denna studie funnit att generation Y, trots faktorer så som banner blindness och 
annonsblockering, registrerar banners på webbsidor. Vidare är denna generation negativt 
inställda till banner som annonsform, på grund av att de kan anses störande och 
irrelevanta. Dock kan innehållet i bannerannonsen bidra till en mer positiv inställning 
genom att annonsen anpassas efter vad individen anser är relevant och intressant.  
 
Vi kan med 95 procent säkerhet säga att det inte finns någon skillnad mellan hur män och 
kvinnor i generation Y tittar på banners, utifrån respektive köns konfidensintervall, då 
dessa överlappar varandra.  
 
Utformning av innehållet och placering av banner påverkar huruvida personer i 
generation Y registrerar banners på Internet. Detta bland annat genom att text kräver 
längre fixeringstid för att uppfatta budskapet i en banner än vad bild gör, så är innehållets 
utformning av relevans för hur länge betraktaren stannar vid annonsen. Innehållet har en 
tydligare skillnad i påverkan än vad placering har, men det kan ändå utläsas en skillnad, 
där under och höger placering är de som har blivit mest visuellt registrerade. 
 
Slutligen framgår det i denna studie, att innehåll och placering av banner påverkar 
generation Ys attityder gentemot banner som annonsform. 
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7.0 Avslutning 
 
Som avslutande del i denna studie kommer nedan en metodreflektion där aspekter som 
eventuellt kunnat bidra till ett annat utfall diskuteras. Denna del avrundas därefter med 
förslag på vidare forskning. 
 

7.1 Metodreflektion 
Att undersöka marknadsföring via en datorskärm skulle kunna anses föråldrat, då den 
undersökta generationen vuxit upp med teknologins utveckling. Enheter så som mobiler 
och surfplattor har utvecklats, där banners förekommer i anpassade format. Det har dock i 
denna studie framkommit, att kvinnorna spenderar i snitt 42 % av sin tid på Internet, vid 
en dator, medan männen spenderar 57 % av sin Internettid, vid en dator. Detta indikerar 
att banners anpassade efter en datorskärm fortfarande är av relevans, då en betydande del 
av Internettiden spenderas där och har på så sätt möjligheten att bli exponerade för 
konsumenter. 
 
Yoo (2009) argumenterar, att idag sker mycket av den marknadsföring som finns på 
Internet till viss del på individanpassad nivå. Reklamen är anpassad efter det som 
användaren tidigare sökt på och kan på så sätt falla inom individens intresse, som därmed 
väcker uppmärksamhet. Han poängterar även att nivån av kongruens har en 
grundläggande effekt på hur reklam uppfattas: ju högre relation mellan innehåll och 
annons, desto troligare är det att betraktaren uppfattar reklamen. Då vi inte har undersökt 
deltagarnas intressen i en förstudie, har vi inte kunnat göra en djupare relation mellan 
huvudinnehåll och annonser än att dela in efter kön och konfektion. Detta kan därför ha 
en effekt på utfallet, om deltagarna notera banners eller inte. Dock anser vi att då vi 
använt oss av konfektion i form av baskläder (till exempel vit t-shirt) som finns 
återkommande i de flesta konfektionsbutiker, så är det en produktkategori som kan tilltala 
ett stort antal deltagare. Utifrån detta ställdes även frågan i enkäten om deras relation till 
baskläder, för att se nivån av relevans av banner-innehållet till hur de observerade 
banners i testet.  
 
För att kunna skapa en kongruens mellan huvudinnehåll och bannerinnehåll krävdes det 
att vi delade upp de kvinnliga och manliga deltagarna, vilket medförde ytterligare en 
faktor att ta hänsyn till vid analysen. Vi är därför medvetna om vår undersöknings bredd, 
då vi har fem forskningsområden. Dock anser vi att alla områden är av relevans då de 
olika delarna ställts i förhållande till varandra.  
 
En eye-tracker fungerar på så vis att den registrerar ögats rörelse rakt framifrån. På så sätt 
ser vi inte vad deltagarna ser i det som kallas periferiseende. De kan alltså ha sett banners 
under testet, i ögonvrån, som utrustningen inte har registrerat och det är av den 
anledningen som vi kompletterat med en enkät, för att ta reda på vad de sett och ställt det 
mot hur det tittat. Dock har vi under resultat i diagram och tabeller använt oss av data 
som eye-trackern gett oss i form av tid och antal deltagare som registrerat 
bannerannonser på sidorna. Detta för att vi inte med säkerhet kan mäta hur många eller 
hur länge deltagare tittat i periferiseendet. De konfidensintervall som framgick ur denna 
undersökning var relativt stora, då spridningen mellan svararen var stor, vilket kan ha 
påverkat resultatet angående skillnad mellan män och kvinnor. Ett utfall som hade kunnat 
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se annorlunda ut med en större mängd deltagare, vilket i sin tur hade kunnat generera en 
större mängd samlad data. 
 
Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 67-69), sker en klassisk experimentell design mellan 
två grupper. Den ena är en experimentgrupp som utsätts för själva testet och som sedan 
jämförs med en så kallad kontrollgrupp, där de inte utsätts för själva variabeln. Syftet 
med detta är, enligt författarna, att kunna kontrollera, alternativt utesluta, att det är 
någonting utöver den undersökta variabeln, i detta fall banners, som påverkar utfallet. 
Detta betyder att om vi i denna uppsats hade haft en kontrollgrupp, så hade vi haft större 
kontroll och med större sannolikhet, kunnat utläsa hur denna testade variabeln påverkat 
deltagarna. Detta genom att till exempel utsätta några för banners och några inte, 
alternativt haft ytterligare ett eye-tracker test efter enkäten. Dock anser vi, trots avsaknad 
av kontrollgrupp, ändå att denna undersökning har en hög sannolikhet, då de två grupper 
vi använt oss av visar på ett liknande mönster i hur de tittat.  
 

7.1.1  Reflektion kring enkätens innehåll 
 
Vi har inte kunnat säkerställa vilket innehåll, som till störst del lades på minnet hos 
deltagarna, då ingen specificerad fråga ställdes kring detta. Deltagarna specificerade inte 
heller innehåll i form av: endast bild, bild och text eller endast text vid minnestest. Men 
trots det, kan vi se vilket innehåll de fixerat blicken på längst tid och ställa det i 
förhållande till varandra, vilket på så sätt ger en uppskattning av vilket innehåll som till 
störst del visuellt registreras av deltagarna.  
 
Vidare ställdes även frågan vad deltagarna studerade, för att vid eventuella avvikelser 
kunna utläsa om programmets inriktning haft en påverkan. Någon sådan avvikelse 
uppkom inte och därmed togs inte denna fråga i beaktning.  
 

7.1.2 Reflektion kring webbsidornas utformning 
 
Testsidorna som utformades hade ett huvudinnehåll bestående av bild och text i 
kombination. Hsieh och Chen (2011) menar, att när huvudinnehållet är av denna sort så 
får banners mindre uppmärksamhet, än om webbsidan består av bild eller videos. Detta 
på grund av att text uppfattas i sekvenser och tar därmed längre tid, medan bild går att 
uppfatta i samma ögonblick som ögat ser dem (Hsieh och Chen, 2011). Hade vi anpassat 
innehållet på webbsidan efter bara bild, så hade utfallet kunnat bli att annonserna 
uppmärksammades mer av deltagarna. Detta då bilder även underlättar vid skanning, det 
blir svårare att skilja på fakta och reklam vilket, enligt Hsieh och Chen (2011), hade gjort 
att informationen i banners hade uppmärksammats mer. Dock anser vi att i denna studie 
så var det bra att både ha text och bild i huvudinnehållet, för att inte låta denna aspekt 
påverka utfallet för mycket, åt antingen det ena eller andra hållet. Vi ville hålla det så 
neutralt vi kunde, genom att både skapa skanning och läsning för deltagarna. 
 
Hade vi utformat testsidor på så sätt att de fått interagera med sidan, exempelvis kunnat 
klicka sig vidare på både banners och huvudinnehåll, hade utfallet möjligtvis blivit 
annorlunda, då det i större utsträckning efterliknat hur de agerar på Internet i vanliga fall, 
vilket styrks av Hsieh & Chen (2011). 
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7.2 Vidare forskning 
 
I denna studie har det kunnat uttydas att innehållets relevans, är av betydelse för att 
individen ska notera och agera utifrån bannerannonser på Internet. Då marknadsföring på 
Internet idag blir mer och mer individanpassat genom att information samlas in om 
användarna via så kallades “cookies”, så påverkas användares attityder. Därför anser vi, 
att det kan vara av relevans att vidare forskning djupare undersöker användares attityder 
till individanpassade banners och tar reda på följderna av detta.  
 
Ytterligare har vi även kunnat utläsa, att den upplevda säkerheten är en påverkande faktor 
till huruvida en banner får klick eller inte, något som framkommer ur både teori och 
empiri i denna uppsats. Därför anser vi, att vidare forskning kan belysa detta område i 
större utsträckning än vad som idag finns, speciellt med tanke på att allt blir mer 
individanpassat.  
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9.0 Bilagor 
 

9.1 Bilaga- Inför Eye-tracking test 
 
Inbjudan: 
Hej! Vi söker frivilliga studenter i åldrarna 19-36 för att delta i ett experiment till en 
kandidatuppsats, där vi vill undersöka hur ni tittar på webbsidor med hjälp av en eye-
tracker! Testet kommer ta ca 15 min och som tack för hjälpen bjuder vi på fika! 
Nedan finns en länk som tar dig direkt till tidsbokningssidan, skriv ditt förnamn vid den 
tid som passar dig bäst!  
Hoppas vi ses! :) 
 
Frågor innan testet börjar: 
Är du studerande i Borås 

-       Ja 
-       Nej 

  
Inom vilket ålderspann är du född? 

-       1980 -1985 
-    1986 -1991 
-    1992 - 1997 

  
Är du 

-       Man 
-       Kvinna 

  
Hur ofta besöker du webbsidor för kläder? 

-        Dagligen 
-       1-2 dagar/vecka 
-       3-4 dagar/vecka 
-       5-6 dagar/vecka 
-       mer sällan 
 
 

Instruktion 
Du kommer nu att få se totalt 3 sidor av en webbtidning där de har listat saker du behöver 
för att bygga din basgarderob. Du kommer att få se sidorna en i taget och efter en utsatt 
tid kommer sidan att bytas till nästa. Vi vill att du tittar på sidornas innehåll under denna 
tid. 
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9.2 Bilaga- Teknisk information om Eye-tracker  
 
Modell: Tobii Pro X2-60 
  
Avstånd till skärmen: 60-70 cm, detta för att eye-trackern ska fånga upp betraktarens 
ögonrörelse över skärmen. 
  
Skärmen testet utfördes på: 24”, 1920x1080 pixlar 
  
Banner är i storleken 612x103 pixlar, vilket i sig är 3,8 % av sidans hela innehåll. När vi 
tittat på tidigare forskning som utformat banners har storleken varit 468x60, vilket är en 
banners standardstorlek enligt Adword (2016). Vad vi räknat ut är att de testsidor vi sett 
utformade i tidigare forskning, med denna standardstorlek på banners, varit 3,6 % av hela 
sidans innehåll. Vi har valt att förstora våra banners i förhållande till standardbanners 
med andledning av att skärmen som testen utförs på är 24” (1920x1080 pixlar), vilket är 
större än den tidigare forskningen använt sig av.  
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9.3 Bilaga - Utformning av banner och huvudsakligt innehåll 
 
Utformning av huvudsakligt innehåll 
Två uppsättningar av testet har tagits fram, det ena testet är framtaget för de kvinnliga 
deltagarna och dess innehåll består av dammodeller på de baskläder de blir exponerade 
för. Det andra testet är framtaget för de manliga deltagarna och består istället av 
herrmodeller av baskläderna. Det som skiljer testen åt är alltså endast om det är en 
dammodell respektive herrmodell av produkten. Gemensamt är att respektive test är att 
de exponerar deltagarna för en vit t-shirt, ett par svarta jeans samt en vit skjorta. 
Tillhörande bildtext är även den densamma för respektive test och oberoende om det är 
för man eller kvinna.  
 
Utformning av banner 
Gemensamt för banners i denna forskning är att en grön ruta ramar in samtliga banners, 
vilket är en färg som associeras med “godkänt”. Vidare är innehållet likvärdig mellan de 
uppsättningarna då det enda som skiljer dem åt är om produkten tillhör herr- respektive 
damsortiment. Som nämnt ovan så kommer innehållet på banners rotera på sidans 
samtliga tre valda placeringar. Detta för att se om placering av banners samt dess 
innehåll, fångar betraktarens uppmärksamhet på olika sätt. En studie har gjorts om 
kunderna ser banners på Internet, dock endast i textform och det är av den anledningen 
denna forskning tittar på om bild, bild och text samt enbart bild spelar in (Hervet, 
Guérard, Tremblay & Chtourou, 2011).  
 
För att kunna undersöka huruvida ett visst innehåll; enbart bild, bild och text eller enbart 
text, spelar in i kombination med en specifik placering; över huvudinnehåll, till höger om 
det eller under, så roterar de tre förstnämnda innehållen på de tre olika placeringarna. På 
så sätt ger det en möjlighet att se om en viss placering med ett visst innehåller ges ett 
större fokus än en annan kombination av placering och innehåll.  
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9.4 Bilaga- Tabeller från Eye-trackerdata 
 
Kille sida 1: 

Kille sida 2: 
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Kille Sida 3: 

 
 
Tjej sida 1: 
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Tjej sida 2: 

Tjej sida 3. 
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9.5 Bilaga- Undersökningens testsidorna 
 
Kille sida 1: 

 
Kille sida 2: 
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Kille sida 3: 

 
 
Tjej sida 1: 
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Tjej sida 2: 

 
Tjej sida 3: 
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9.6 Bilaga- Enkät 
 

 

 
 

 
 

Experiment: Eye-tracker 
⁃ Hur ser konsumenter på webbsidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testansvariga: 
Lisa Kjellsson – s132866@studednt.hb.se 
Charlotte Magnusson – s132580@student.hb.se 
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Innan testet börjar kommer vi att ställa några frågor om dig och vad du tycker om kläder. 
Vid skala 1-8, ringa in den siffra du tycker stämmer mest i graderingen. Vid skrivsvar, 
svara gärna så utförlig du kan. 
 
 

1. Vad studerar du? 
___________________________________________ 

 
 
2. Jobbar du vid sidan av studierna?  
 
 JA   NEJ 
  
Om ja, inom vilket område? (Till exempel kläder, industri, mat) 
 
_______________________________________________________ 
 
3. Hur stor Internetvana har du? (ringa in ett svar) 
  

• Ingen, jag använder inte Internet 
• 1 år eller mindre 
• 1-3 år 
• 3 år eller mer 

 
 
 
4. Uppskattningsvis, hur stor del av din Internettid sker vid datorn?  
(I förhållande till exempelvis surfplatta, mobil och andra enheter) 

 
5. Hur intresserad är du av kläder? (Ringa in på skalan) 

 
 
 
6. Hur viktig är basgarderoben för dig? (Ringa in på skalan) 
Med basgarderob menar vi enkla, klassiska plagg så som en svart t-shirt eller blåa jeans 
som inte går ur tiden. 
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7. Använder du dig av baskläder?  
 
 JA   NEJ 
 
 
8. Hur ofta använder du baskläder? (Ringa in det svar som stämmer mest) 
 
Aldrig      1-2 gånger/veckan      3-4 gånger/veckan      Oftare än 4 gånger/veckan 
 

 
 
 
 

Innan du vänder blad ber vi dig att gå bort till Eye-tracken för att utföra testet! 

 
 
 
Bildkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Stoppskylt 
 
Nu följer ett antal frågor som kompletterar testet du precis gjorde. Vi skulle uppskatta om 
du tog dig några minuter att besvara detta. Ta gärna lite fika under tiden! Uppstår det 
några frågor, tveka då inte att ställa dem! Vid skala 1-8, ringa in den siffra du tycker 
stämmer mest i graderingen. Vid skrivsvar, svara gärna så utförlig du kan. 
 
  
1, Hur trovärdiga tyckte du att webbsidorna såg ut?  (Ringa in ett svar) 
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2. Hur kändes strukturen på webbsidorna du fick se?  
(Hur uppfattade du utformningen?) 

  

 
 

3. Lista de första sakerna du kommer ihåg från sidorna du fick se 
  1.______________________________________________________ 
  2. ______________________________________________________ 
  3. ______________________________________________________ 
  4. ______________________________________________________ 
  5. ______________________________________________________ 
  6. ______________________________________________________ 
  7. ______________________________________________________ 
  8. ______________________________________________________ 
  9. ______________________________________________________ 
 10._______________________________________________   

 
 
 

4. Observerade du något runtomkring texten och bilden av t-shirten, byxan eller skjortan?  
 
JA  NEJ 
 

Om ja, vad? 
_______________________________________________________ 
Vad fick dig att notera det? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
5. Kunde du se någon likhet mellan sidorna? 

 
JA  NEJ 

 
Om ja, vad? 
________________________________________________________________________ 
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6. Vad tycker du om banners generellt som annonsform? (Ringa in en siffra) 
 

 
 Utveckla gärna ditt svar: 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
7. Har du någon gång klickat på en banner? 
 JA   NEJ   Vet ej 
  
 Om ja, vad fick dig att klicka på den/dem? 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 
 
 

8. Såg du någon/några bannerannonser på sidorna du fick se? 
JA   NEJ    

 
Om ja, kommer du ihåg vad dessa innehöll? I sådant fall, vad? Var det något som stack 
ut? 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
9. Vad tycker du om utformningen på de banners du sett på sidorna? 
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Varför/varför inte? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

10. Brukar du titta på reklam på Internet överlag? 
JA   NEJ 

 
Om ja, vilken typ av reklam (banners, sponsrade inlägg på bloggar och liknande) är det 
och har innehållet betydelse? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 

11. Hur ofta besöker du webbsidor där reklam visas? (Ringa in en) 
 

• Aldrig 
• 1-3 gånger i månaden 
• En gång i veckan  
• Några gånger i veckan 
• En gång om dagen   
• Flera gånger om dagen 

  
 Ge gärna exempel på vilka webbsidor 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 
12. Hur ofta besöker du webbtidningar? (Ringa in ett alternativ) 

 
• Aldrig  
• 1-3 gånger i månaden 
• En gång i veckan 
• Några gånger i veckan 
• En gång om dagen     
• Flera gånger om dagen 
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13. Har du tillgång till en privat dator? 
 
 JA   NEJ 

 
Om ja, använder du dig av Adblocker på den?  

 
JA   NEJ   Har gjort 
 
Om du har gjort, varför tog du bort den? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
14. Brukar du söka information om ett klädesplagg innan du köper det? 

 
Aldrig  Ibland  Ofta   Alltid 

 
 
15. Vet du vad en bomberjacka är? 
 
JA   NEJ 
 
Om ja, vad är din inställning till det? 
  

 
 
Varför/Varför inte? Utveckla gärna 
_______________________________________________________ 
16. Vad är din inställning till baskläderna som visades på sidorna?  
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Varför/Varför inte? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
17. Hur ofta handlar du baskläder på Internet? 
  

• Aldrig  
• 1-3 gånger i månaden 
• En gång i veckan 
• Några gånger i veckan 
• En gång om dagen     
• Flera gånger om dagen 

 
18. Hur ofta besöker du webbtidningar innehållande mode för att få inspiration till 
klädköp? 
 

• Aldrig  
• 1-3 gånger i månaden 
• En gång i veckan 
• Några gånger i veckan 
• En gång om dagen     
• Flera gånger om dagen 

 
19. Vilken form på bannerannonserna tycker du är mest tilltalande? (Ringa in) 

 
Endast bild  Endast text  Både bild och text i kombination 

 
Varför? Utveckla gärna 
_________________________________________________      
 

  
Tack för din tid! 
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9.7 Bilaga- Intervjufrågor 
 

1. Finns det någon censur när det gäller produkter som man inte tar upp i 
individanpassade banners? 
 

2. Vad för projekt har ni gjort gällande banners? 
 
3. Har det varit bara bild, text eller blandat? 
  
4. Har ni sett något resultat av det? 
 
5. Spelar placeringen någon roll? Hur mkt tror ni att det spelar in? 
 
6. Tror ni att banners är något som ligger i tiden? 
  
7. Innan projekten gjordes, har ni observerat kunders beteende sedan tidigare eller 

vad har ni baserat utformningen på? Måfå eller undersökning? 
 
8. Har igenkänningsfaktorn av varumärke en betydelse om kunden ser banners eller 

inte? 
 
9. Har ni någon uppfattning om konsumenters attityder till konceptet banners? Får ni 

bra resultat av det? 
  
10. Vad är er åsikt av Ad blockers?  
 
11. Vilken typ av banner och vart den har varit placerad har ni sett har gett bäst utfall? 
 
12. Vilken form av reklam tycker ni är den mest aktuella idag (når ut bäst idag) och 

vad tror ni kommer att öka i framtiden med tanke på att allt fler använder Ad 
Blockers? 

 
13. Tror ni Ad Blockers kommer att ”frysa ut” banners i framtiden helt? 
 
14. Hur tycker ni att man ska utforma sin reklam för att utmärka sig på marknaden 

idag? 
 
  
           
    
            
     
      
       
        
       
  
     
    


