
Reklam för Responsiva Webbplatser
En studie i hur reklam bör utformas för internet

Mathias Ljungberg

Institutionen för informatik
Digital Medieproduktion
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp
SPB 2013.20



Abstract
Advertising in responsive websites is  a quite new  phenomenon and has  therefore, 
previously not been a target for any mayor research.  Todays  society,  where new 
technological innovations persistantly supersede others  must be seen as  a possible 
changer for how  companies advertise to this  society.  This paper sheds light on many 
of the  difficulties  connected with advertising for responsive websites, but also 
possibilities  and advices for the future.  Through a litterature review  and a focus 
group with respondents from  a large communication agency in Umeå, insights, 
implications, solutions and thoughts both  connected to specific websites but also 
around advertising for the future as a whole is  presented. This  paper can work  as a 
subject of discussion, when designing responsive websites  with advertising in mind or 
as a starter for future research.

Förord
Jag vill  tacka  min  handledare Johan  Bodén för  det  stöd och  den vägledning jag  fått  i mitt 
arbete med uppsatsen. Dessutom  riktar jag  ett  stort  tack  till Plakat för  att  ni har  ställt  upp 
och velat vara en del av min studie och gjort denna uppsats möjlig. Tack!
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1. Introduktion

1.1 Inledning
The user  is not on  the Web to ”get an  experience” but to get something done. (Jacob 
Nielsen, 1997) 

För  sexton år  sedan skrev  Jakob Nielsen  artikeln  ”Why  advertising  doesn´t work  on the 
web”, om  hur reklam  helt  enkelt  inte lönar  sig. Sett  till citatet   ovan  kan det  konstateras att 
mycket har  hänt på  sexton  år. Idag är  en  stor  del av  webben  fokuserad på  att  låta  användare 
uppleva, engagera, glädjas, chockas och  underhållas.  Internet  har  gått  från  att vara  en  resurs 
som  inte används i onödan  till  att  bli så  mycket  mer.  Det  har  blivit  den  upplevelsen  som 
Nielsen 1997 hävdade att användaren inte var ute efter. 

In  the opportunity  of time, more and more advertisers realize that Internet advertising 
has a good marketing effect. (Lv, 2011)

Den  tjugofemte maj år  2010 myntar  Ethan Marcotte begreppet  responsiv  webbdesign i ett 
inlägg  på  alistapart.com.  Han  skriver att  det mobila  surfandet kommer att  gå  om 
desktopsurfandet inom  tre år  och  menar att det  därför  finns nya  behov  på  den  digitala 
marknaden idag  vilket webbdesigners måste anpassa  sig  efter.  Människan  använder  idag 
internet på  flertalet plattformar,  små  skärmar  och  stora  skärmar. Webbplatsen  behöver 
därför  anpassa  sig för  att  ge en  bra  upplevelse oberoende av  skärmstorlek. Responsiv 
webbdesign  innebär  att webbplatsens innehåll  förändras genom  procentuella värden  istället 
för  fasta,  statiska  värden och  anpassas för  de plattformar  och  skärmstorlekar  den  visas i. 
Marcottes (2010) inlägg  fick stort  genomslag och  idag ökar  spridningen av  responsiva 
webbplatser  lavinartat.  Även  om  svenska  företag var relativt sena  med att  använda sig  av 
responsiv  webbdesign börjar  det  få  stort genomslag även  här.  Exempel  på  sidor  i  Sverige som 
använder  sig  av  responsiv  webbdesign är  sr.se,  radiotjanst.se och  staffanstorp.se.  Adobe har 
släppt  en  betaversion  av  programmet  Edge reflow  där  det  är  möjligt  att designa  responsiva 
webbplatser. Det  finns mycket  som  tyder  på  att responsiv  webbdesign  är  framtiden  för 
webben  men med ny  teknologi krävs det  dock nya  lösningar  och  genom  att fler  och fler 
anammar responsiv webbdesign ställer det krav på innehållet på webbplatsen.

Vad denna  studie därför  kommer  att  fokusera  på  är  hur reklam  bör  utformas för att ge en 
bra  upplevelse i responsiva  webbplatser  över  plattformar. Idag  finns det ingen optimal 
lösning  på  problemet  och  adekvat  forskning i  problemet lyser med sin  frånvaro. Reklam 
online är  ett  väl utforskat  område berörande färger, form, animering,  storlek med mera. 
Däremot haltar  forskning  runt hur  reklam  ska  designas för  mindre skärmar  utifrån  ett 
användarvänligt perspektiv.  Främst  frånvarande är  forskning  rörande reklam  för  responsiv 
webbdesign som berör alla enheter.

Responsiv  webbdesign,  baserat  på  hur väl det tagits emot av  webbdesigners, är  ett  sätt 
som  faktiskt fungerar  för  att  öka  användarvänlighet över  plattformar. Genom  att fler  företag 
börjar  använda  sig  av  tekniken  kommer  det  att  ställa  högre krav  på  användarvänlighet  hos 
användarna.  Detta  sätter  stor  press på  annonsörerna  att inte förstöra  det band som  skapas 
mellan  företag  och  konsument.  Ju  längre tiden  går kommer  responsiva  webbplatser  att  gå 
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mot  standard vilket  höjer  användarnas krav  på  leverans.  Att  då  som  annonsör  leverera 
undermålig  reklam  som  förstör användarens upplevelse på webbplatsen  då  den  visas på 
mindre skärmar  kommer  inte att accepteras i samma utsträckning  som  nu.  Högre krav  på 
kvalité samt  en  ökande grad interaktiva  möjligheter  genom  plattformar  kommer  att  öka 
konkurrensen mellan annonsörer samt kräva skickliga designers.

1.2 Problemformulering och frågeställning
Då reklam  i responsiva  webbplatser  måste anpassas till  övriga innehållet  uppstår  ett  problem 
i hur  den ska  anpassas till mindre skärmar.  Problemet  ligger  i att  mobila  skärmar, främst 
smartphones inte har  lika  stort utrymme för  innehåll som  en  desktop har. Därför  måste man 
tänka  annorlunda  för  att  distribuera  ut  reklamen på  dessa  sidor. En  approach  som 
rekommenderas är  att designa  för  den  minsta  skärmen först och  därefter  planera  för  de 
större skärmarna.  Däremot  blir  det problem  vid en  omdesign  av  en  webbplats då  det  redan 
finns externa samarbetspartners i form  av  annonsörer  som  måste tas hänsyn  till. Oavsett hur 
webbplatser  designas för  att  integrera reklam  är  det  användarens upplevelse av  webbplatsen 
som  är  den viktigaste då det är  just  dem  som  avgör  en  webbplats framgång. Den  febrila 
jakten  efter  en  optimal lösning vittnar  om  att någon sådan  inte finns i nuläget. Därför  behövs 
input, diskussioner och testning i ämnet för att komma närmare lösningen.

Min frågeställning är:

• Hur bör reklam utformas för responsiva webbplatser?

1.3 Syfte
Då responsiv  webbdesign  är  ett nytt  fenomen relaterat  till  webbdesign  har  jag  för  avsikt  att 
studera  vilka  fördelar, nackdelar  och  svårigheter  som  kan  förknippas med implementering  av 
reklam  på  responsiva webbplatser.  Fenomenets outforskade karaktär  belyser  vikten  av  att 
bidra  med insikter  i  området  för  att  kunna utgöra  en  stöttepelare i framtida  forskning.  Jag 
har  också  för  avsikt att  ta  reda på  hur  branschinsatta  i området ställer  sig  till  reklam  på 
webben, både i nuvarande klimat och i framtiden. 

1.4 Avgränsning
Jag har  valt  att  avgränsa mitt  arbete till hur  reklam  bör  utformas för  responsiva  webbplatser 
i avseendet att  främja användarupplevelsen. Jag  kommer  inte att  fokusera  på de tekniska 
aspekterna av problemet. Istället kommer jag att inrikta mig på den visuella helheten.
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2. Litteraturstudie
I detta  kapitel kommer  jag  att  redogöra  för  litteratur som  jag  anser  är  relevant för  att 
åstadkomma ett för  studien bra  och  välformulerat  resultat.  Mycket  finns skrivet  på webben 
om  responsiv  webbdesign  och  hur reklamen  bör  anpassas efter  plattform. Då  responsiv 
webbdesign  grundar  sig i ett  blogginlägg skrivet  av  en  webbdesigner  i syfte att  introducera 
något  nytt  och  bättre till världen är det på liknande ställen  som  diskussionerna  och  förslagen 
på lösningar  just nu befinner  sig.  Diskussionerna  kring  reklam  för  responsiv  webbdesign 
yttrar  sig  ofta  i  form  av  blogginlägg. Fenomenet har  dock enligt  min  granskning  inte 
presenterats och  studerats i form  av  vetenskapliga  artiklar  eller  avhandlingar  ännu. Då det 
finns mycket  kompetens hos webbdesigners som  verkar  utanför  det akademiska  spektret 
anser  jag  att  det  är  befogat  att använda  mig  av  trovärdig information  som  görs tillgänglig  i 
bloggar  som  vill  utveckla responsiv  webbdesign. Den information  jag  tagit från  internet har 
granskats genom  de fyra kriterier  vid  bedömningen  av  ett dokuments kvalitet  som  Bryman 
(2011) anser  är  viktiga  att  ta i  beaktning  då  forskaren  hämtar  information  från  internet. 
Dessa  kriterier  är  autenticitet, trovärdighet, representativitet  och  meningsfullhet. 
Litteraturstudien  har  som  syfte att identifiera  områden i litteratur  som  är relevanta  för  hur 
reklam bör utformas på webben med responsiv webbdesign i åtanke.

2.1 Banner Blindness
Det  är  viktigt att  förstå banner  blindness för  att  kunna  förstå  användarens upplevelser  och 
intryck av  en  webbplats. Banner  blindness innebär  att  användaren  av  internet vänjer  sig  vid 
placeringen av  reklam  relaterat  till huvudinnehåll på en  webbplats.  Innehåll som  inte ligger  i 
linje med huvudinnehållet  på  en  sida  tenderar  att  rensas bort  som  skräp, även om  det som 
visas i periferin kan innehålla artiklar som är en del av huvudinnehållet.

Based on the abundant experience of internet surfing, a  viewer unconsiously  neglects 
banner advertising as he views through sequential webpages. (Hsieh & Chen, 2010)

Banner  blindness är  större på  sidor  med mycket  text och  lite bilder än  på en sida  med 
bildrikt innehåll  (Hsieh, Chen  & Ma, 2012).  Hsieh  et al. (2012) menar  att när  användaren  har 
lärt sig  webbplatsens struktur  kommer  dennes uppmärksamhet  till reklam  på  sidan  att 
minska  då  reklamens positionering  på  sidan  känns igen  och  kan sorteras som  onödig 
information. Hsieh  et al. (2012) föreslår  att  det  går  att  undvika  banner  blindness genom  att 
förändra  webbplatsens struktur efter  första  sidan  så  att  det blir  svårare för  användaren  att 
vänja  sig  vid reklamens placering,  alternativt  att använda sig  av  bildbaserad information för 
att göra  det  svårare för  användaren  att  sortera reklam  från  innehåll.  Forskning  har  gjort 
försök  att  låta  reklam  sticka ut  i  form  av  skrikiga  färger  och  blinkande banners vilket 
genererar  resultat  i motsatt  riktning  då  reklamen  blir  ännu  lättare att  sortera  bort  ifrån 
huvudinnehållet  (Hsieh  et al.,  2012). Hsieh  et  al.  (2012)  nämner  i sin studie att  80% av 
användare i inte noterar  banners alls vilket  styrks av  Nielsens (2007) eye-trackingstudie som 
visar att användare i stort sätt ignorerar allt på en webbplats som ser ut som reklam. 

Annonsörer  försöker  alltså  att hitta sätt  där  risken  för  banner blindness minimeras 
samtidigt  som  intäkterna  ifrån  annonsplatserna  ska  maximeras.  Exempel  på  sådana 
lösningar  är  så  kallade website takeovers som  innebär  att  en  annons ofta  täcker  allt  runt 
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huvudinnehållet.  Website takeovers gör  att  användaren  får  mycket svårt att ignorera 
bannern  samtidigt  som  det finns mycket  utrymme för  interaktivitet och  grafik  som  gör 
reklamen intressant  för  användarens uppmärksamhet.  Nielsen  (2007) anser  att  denna  metod 
är  effektiv  men  att den även  försämrar  helhetsupplevelsen  för  användaren  samtidigt som  den 
förstör själva designen  av  webbplatsen  då  den  istället  för  att upplevas som  luftig  känns 
plottrig  och  utrymmet överanvänt. En annan  metod för att  minska  banner  blindness är  att 
använda  sig  av  reklam  som  ser  ut  som  huvudinnehållet både grafiskt  och  i sin  placering  i 
förhållande till huvudinnehållet  i sidan,  men  som  inte är  ett samarbete med innehavaren av 
webbplatsen. Denna  metod menar  Nielsen (2007) fungerar  och  kommer att  generera  mer 
fixeringar  på  reklamen.  Samtidigt  hävdar  Nielsen  att  metoden är  oetisk och  drar  ned 
användarens upplevelse av  webbplatsen  och  pekar  därför  på  att  ett  etiskt  tillvägagångssätt 
kommer att dra till sig mer lojala kunder vilket är mer lönsamt i längden (Nielsen, 2007).

2.2 Reklam i rätt kontext
Nielsen  (2003) menar  att  nyckeln till  framgångsrik  reklam  online är  att anpassa  reklamen  till 
användarens mål  med sitt besök på  en  specifik sida.  Vidare menar  han  att  annonsören  ska 
försöka  nå  användarna  då  de har  tid och  är  intresserade exempelvis genom  att undvika  pop-
up fönster  eftersom  användaren ofta  har  ett  mål med sitt  besök på  en specifik webbplats.  När 
användaren har genomfört sin ”uppgift” på sidan blir mottagligheten för reklam större.

Reach users when  they are interested and have the time -- don´t bother  them  when 
they’re least likely to attend. (Nielsen, 2003)

Moore,  Stammerjohan  och  Coulters (2005) studie visar  att  kongruent och  medelkongruent 
reklam  genererar  mer  positiva  attityder  till både annonsören  och  till  webbplatsen  som  helhet 
än  sidor  där  reklamen  inte är  relaterad till webbplatsen. Speciellt  relaterad reklam  påverkade 
användarens förmåga att  minnas och  känna  igen reklamen positivt vilket tyder  på  att reklam 
relaterad till  kontext  lättare skapar  uppmärksamhet och  medvetenhet. Zanjani,  Diamond och 
Chan  (2011) delade upp deltagarna  i sin  studie  i kategorierna sökare (seekers) och  surfare 
(surfers).  Studien  visar  att sökare med specifika uppgifter  eller  mål uppmärksammar  och 
minns reklamen  i mindre utsträckning  än surfarna men  att  en  hög grad av  relevans mellan 
reklam  och  innehåll kan  öka  minne och  uppmärksamhet  av  reklamen hos sökarna.  Studien 
visade även att  reklam  intresserade sökaren  i  högre utsträckning då  den var relaterad till 
sökarens uppgift.

Moore,  Stammerjohan  och  Coulter  (2005) kom  i  sin  studie  om  kongruent  reklam  i 
förhållande till webbplatser fram  till  att  annonser  som  inte matchade webbplatsens innehåll 
genererade mer  uppmärksamhet  men  att  annonser  relaterade till  innehållet  genererade mer 
positiva attityder till varumärket och webbplatsen.   

Rayport (2013) menar  att  annonsörer  måste tänka om  i sin  annonsering och  expandera 
sin  definition för  exakt  vad marknadsföring  är. Han  beskriver  att dagens konsumenter 
drunknar  i de irrelevanta meddelanden  som  finns överallt  i  vår närhet. Det finns en 
mediamättnad, ett  brus där  annonsörer försöker  övertala  genom  att  störa, repetera  och 
tränga  sig  på. Hug, Suter, Mekler och  Opwis (2013) beskriver  en  anledning  till  hur  bruset 
blivit störande för konsumenterna.
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Due to relatively low advertising costs and versatile advertising spaces and options, 
advertisers of all  sizes and reputations may  have their  own online platform. This  results 
in  a clutter of online advertising, which  may easily  annoy consumers with unwanted 
information and result in  ineffective advertising not anticipated by  advertisers. (Hug et 
al., 2013)

För  att försöka  förbättra  nuvarande reklamklimat   har  Rayport  (2013) tagit fram  ett  ramverk 
för  olika  typer  av  sfärer  beroende på hur, när  och  var  användaren  är  mottaglig  för  reklamen. 
Rayport (2013) menar att metoden  påminner mycket om  traditionell marknadsföring  men 
att den  är  mer  användarcentrerad än  mediecentrerad.  Att  annonsörer  istället för  att besluta  i 
vilken  eller  vilka  mediekanaler  som  ska  marknadsföras i  tänker  på  hur reklamen  kan 
integreras in  i  konsumenternas vardag för  att  skapa  förtroende och  mervärde vid tillfällen  då 
de är mottagliga för reklam.

2.3 Dåtidens implikationer för framtiden
Drygt  tjugo år  innan Rayports (2013) artikel publicerades skrev  David W.  Stewart  en  kritisk 
artikel om  rådande annonseringsklimat år  1992.  Många  av  de problem  som  identifierades 
och  mycket av  den  kritik som  formulerades av  Stewart (1992) anser  jag  är  applicerbart i tider 
som  dessa  då  ny  teknik ständigt  utvecklas. Stewart  ansåg att  det år  1992  fanns krafter  som 
kan komma  att  forma framtiden, krafter  som  kan komma  att  innebära att själva  definitionen 
annonsering (advertising) måste ändras. Stewart identifierade att det  vid tillfället  inte bara 
fanns fler  annonser  än  tidigare men även mer  ställen  på  vilka  annonser  kunde återfinnas. 
Han  tar  i  artikeln  upp svårigheten i att synas i bruset.  Att  en  annons, även  om  den  är  rätt 
utformad,  försvinner bland all övrig information  som  konsumenten  exponeras för.  Stewart 
(1992) menar  att  mycket av  dåtidens forskning handlade om  att  övertyga  kunden om  sin 
produkt men  mycket  lite om  hur  kundens övertygelse ska  bibehållas.  Vidare menar  Stewart 
att dåtidens mediamiljö blivit  allt  mer  fragmentiserad. Med varje ny  teknologi ökar 
splittringen  vilket skapar  fler  exponeringsmöjligheter  för  företag  att marknadsföra  sitt 
varumärke.  Stewart  (1992) refererar  i  sin  artikel  till ett  uttalande om  att  reklam  ska  vara 
relevant för konsumenterna och berätta för dem vad de vill veta om produkten.

Somewhere in the years following  Hopkins’ suggestion, advertising came to be viewed as 
a powerful  force that could motivate consumers  to do all  manner  of  things. Context got 
lost in this transition. Consumers have forced context back in to focus. (Stewart, 1992)

Stewart menar att kontexten i vilken annonser  återfinns har  ändrats, reklamen  finns i större 
utsträckning  än tidigare årtionden i konsumenternas omgivning  vilket innebär  att 
konsumenterna  kan välja att  ignorera  reklamen även  då  de blir  direkt  konfronterade med 
den. Därför  menar  Stewart  (1992) att annonsören måste  anpassa  reklamen  för  att 
konsumenterna  ska  kunna  identifiera  sig med den, inte bli störda  av  den  samt  att  visa 
kunderna vad produkten kan göra för dem.

(...) advertising needs to be viewed from different perspectives. The future of advertising 
research  is not past; it is still  ahead, but the past may  not be a useful guide to the future. 
(Stewart, 1992)
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2.4 Reklam idag
Idag  finns enligt  Iab Sverige (2012) över  500  olika displayformat  för  annonsering online 
vilket  innebär  höga kostnader  vid anpassning  av  reklamkampanjer  till  olika  annonsstorlekar. 
Iab Sverige (2012) hävdar  att en  standardisering  av  olika displayformat kommer  att vara  av 
nytta  för  alla  inblandade. Därför  har  de tagit  fram  standarddisplayformat som  enligt  Iab 
Sverige gynnar  både konsumenter  och  producenter.  Konsumenterna gynnas på så vis att 
webbplatser  blir  mindre röriga  och  därför  mer  användarvänliga. Producenterna  gynnas då de 
lättare kan anpassa  och  planera  annonskampanjer  för många  olika  webbplatser. 
Interaktionsdesigner  på  Plakat  (Personlig  kommunikation, 29  april  2013) styrker  problemet 
med de många olika  format  som  finns då  han  menar  att  själva  designen  av  reklam  inte är 
speciellt  tidskrävande. Däremot  uppstår  problem  i att  anpassa  designen  efter olika format 
och storlekar baserat på olika kravspecifikationer från företagen som beställer reklamen.

Microsoft  Advertising (2013)  menar  att konsumenter  är  öppna  för reklam  online. Detta  är 
dock beroende på  hur  och  när den  blir  levererad.  Studien visade att konsumenternas tolerans 
var  lägre på  mobiltelefoner  då  den  kräver  mer personligt  innehåll. Microsoft Advertising 
(2013) menar  att producenter  av  reklam  måste använda  sig av  reklam  som  är  mindre 
störande för  konsumenten  samt att  anpassa  innehållet  till  skärmen samt anledningen  till 
varför  mobilen  används. Rising Tide Co-Op (2013) styrker  argumenten  om  att reklamen 
måste anpassas till mediet. Genom  en  studie om  marknadsföring  i Ipad har  de kommit  fram 
till att den bästa  metoden för  reklam  på  läsplatta  är  en banner  relaterad till  innehållet som 
expanderas till fullskärm  då  man  klickar  på  den. Rising  Tide Co-Op (2013) menar  vidare att 
det  är  viktigt  att  låta  innehållet  i  bannern  vara  relevant  till innehållet på  sidan  och  tydligt  visa 
vad som  händer  då bannern klickas på  samt att man måste tillåta läsplattsvänliga  funktioner 
och  erbjuda  ett  tydligt  alternativ  till  att stänga ned det  expanderade fönstret.  Detta  tillåter 
användaren att  välja  om  hen vill  interagera  med reklamen  eller  ignorera den. Tydlighet är 
nyckeln  till  en  bra  konversation med användarna.  Lv  (2011) menar  dessutom  att interaktiv 
reklam  genererar  mer  uppmärksamhet och  klick än  vad en statisk eller  animerad banner  gör. 
Att låta användaren interagera med produkten gör dem mer positiva till annonsören.

Gupta (2013) hävdar  att  reklam  på  mobilen inte fungerar  då den  tenderar att  bli så  liten 
och  intetsägande att  användare inte motiveras till att klicka på  den. Det  finns för  lite 
utrymme att  förmedla  vad tjänsten  innebär och  för  liten  yta  för  att dra  till sig 
uppmärksamhet.  Hon  menar  vidare att det  som  kallas fat  finger  effect  hämmar  annonsering 
online då  annonserna  är små  och  leder  till  oönskade klick vilket  ger  företagen  felaktig 
information om antalet klick på banners då de inte är medvetet gjorda.

2.5 Nuvarande lösningar för reklam i responsiva webbplatser
Det  bästa sättet  att  designa  reklam  för  responsiva  webbplatser  menar  James Taylor  (2012) är 
genom  att använda  sig  av  HTML5  för  att  kunna  göra  reklamen  lika  responsiv  som 
webbplatsen. Han  menar  att  det finns flera  fördelar  med att  göra  banners i HTML5. Med 
HTML5  är  det  möjligt  att  göra  förändringar  i bannern  efter  leverans då  den  består  av  kod, 
filstorleken  minskar, webbdesigners behöver  inte lära  sig någon  ny  programvara,  samt att 
annonsen  kan  göras responsiv  genom  att  implementera  CSS.  Att HTML5  är  rätt  verktyg  att 
använda  sig  av  styrks av  Adobes senaste programvara Edge Animate som  låter  dig  använda 
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funktioner  liknande de som  återfinns i Flash. Till  skillnad ifrån Flash  genererar  Edge 
Animate kod för allt du  designar och  ger  möjligheten att  designa  responsivt.  Att  Adobe har 
hakat på trenden  med responsiv  webbdesign  i detta  tidiga skede som  det faktiskt  är,  är  en 
stor fingervisning för vilken utformning framtidens webbplatser kommer att ha. 

Responsiveads (2013) har  patenterat två  lösningar  för att  försöka lösa problemet med 
reklam  för  responsiv  webbdesign. Skaparna har själva  erkänt  att lösningen  inte är  den 
optimala  men  att den  är en  bit  på vägen  till nya  lösningar.  Den  ena  varianten  kallas för 
Stretch  och  är  en  lösning  som  innebär  att annonsen  på  en  webbplats är  dynamisk  i 
förhållande till sidans bredd. Detta  möjliggör  skalning  till  responsiva  webbplatser  utan att 
förlora  information  och  utan  större arbete hos designer. Stretch  använder  sig  av  en banner 
som  skalas till  specificerade storlekar  då  skärmstorleken minskar  eller  förstoras. Det  innebär 
att samma  banner  kan  användas oavsett  vilken plattform  man  använder  för  att  visa 
webbplatsen. Marc Thomas (2012)  menar  att en  sådan  banner  kommer  att tappa  många 
annonsörer då  de inser  att  ingen  kommer  att  kunna läsa en miniatyr  av  desktopvarianten 
eftersom  den är  optimerad till att  visas på större skärmar.   Den andra  varianten  kallas för 
Swap och  innebär  att en webbplats visar  en  banner  i  desktopvyn,  en  annan typ av  reklam, 
exempelvis en  rektangel  för läsplatta  och  åter  en  mindre banner  för mobil. Responsiveads 
(2013) menar  att  fördelarna  med swapmetoden är  att  olika  format  av  reklamen kan  användas 
beroende på  plattform.  Exempelvis Flash  för  desktop HTML5  för  läsplatta  och  bildbaserat 
innehåll  för  smartphones. Metoden innebär  dock enligt  Snyder  och  Koren  (2012) att  man  då 
måste flytta  om  reklamen  för att  passa olika  plattformar. Det  innebär  att  reklam  som  ligger 
högt  upp på en  stor  skärm  hamnar  längre ned på mobila  webbplatser  vilket  inte ligger  i 
enlighet  med det som  annonsören  betalat  för.  Snyder  och  Koren (2012)  menar  att  en 
kombination av Stretch och Swap är den bästa lösningen på problemet.

Thomas (2012) bidrar  med en  idé som  går  tillbaks till  traditionella  reklamkampanjer  där 
det  ansågs viktigt  att låta  reklamen  vara  en del  av  innehållet  i  till exempel tidningar.  I 
traditionell reklam  kunde det  exempelvis tillsammans med en bild på  det man vill  sälja 
skrivas en  text i  samma  anda som  tidningen där  annonsen  publicerades för  att  ge mervärde 
till läsarna.  Förslaget går  ut på att implementera  text tillsammans med annonsen för att visa 
läsaren vad som faktiskt marknadsförs.

When you  advertise through  an advertising network, your ads will  get fewer fixations 
than if  you  contact directly with  the publisher for  a specific placement and design your 
creative to fit that spot. (Nielsen, 2007)

Exempel på  en  sida  som  har  anammat detta  är  css-tricks.com. Thomas (2012) förslag tar 
fasta  på  (omedvetet eller  medvetet)  Nielsens (2004) studie om  användares inställning  till 
reklam på webben  och vad de faktiskt tycker är positivt med reklam online.

Användarna i  Nielsens (2004) studie menade att reklam  som  visar  vad som  händer  om 
man klickar på  reklamen,  som  relaterar  till vad användare gör online,  identifierar  sig själv 
som  reklam,  presenterar vad de marknadsför  samt  visar  ytterligare information utan  att 
besökaren behöver lämna sidan är positivt för användarupplevelsen. 

Martín-Santana  och  Beerli-Palacios (2012) studie visar  även  att  format  som  kombinerar 
text med bilder leder till mer positiva attityder till reklamen och varumärket.
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Using  advertising  formats with  a combination  of text and images is advisable, as these are 
more effective than text only ads. However  images should be limited to images of the 
product, since this  study  confirms that internet users value informative content. (Martín-
Santana & Beerli-Palacios, 2012)
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3. Metod och genomförande

3.1 Val av metod
Jag har  valt att  genomföra  en kvalitativ  studie där  jag  har  använt  mig  av  en  fokusgrupp där 
jag ställer  öppna intervjufrågor. Fokusgruppen består  av  tre respondenter  från 
kommunikationsbyrån  Plakat  i Umeå.  En  fokusgrupp lämpade sig  bäst för min  studie av 
anledningen  att jag  var  ute efter  en  diskussion  runt ämnet  reklam  online snarare än  att jag  
var ute efter specifika svar på specifika frågor. 

Fokusgruppsintervjuer lämpar sig väl  för explorativa studier  på ett nytt  område, eftersom 
den  livliga kollektiva interaktionen kan  frambringa mer spontana expressiva och 
emotionella uppfattningar än  den  individuella, ofta  mer kognitiva intervjun. (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s.166)

3.2 Genomförande
Jag genomförde en  intervju  med öppna  frågor  då  jag  var  ute efter  en  diskussion  som  skulle 
vara  relevant  för  mitt syfte samt min  frågeställning.  Respondenterna  fick först  diskutera 
kring  fyra  olika  webbplatser  som  använder  sig  av  fyra  olika typer  av  lösningar för 
annonsering.  Därefter ville jag  skapa  en diskussion kring ämnet rent  allmänt för  att komma 
djupare in  på  problem  eller möjligheter. Anledningen  till  att jag  började fokusgrupps-
intervjun med att  visa olika webbplatser  och diskutera  åsikter  och  tankar  kring  dessa  var, 
förutom  att  få värdefullt  material  till  studien  även  för  att  webbplatserna  skulle fungera  som 
en öppning  för  djupare diskussioner  längre fram. Genom  detta  upplägg  skapades en  naturlig 
övergång  till andra samtalsämnen  utan  att  jag  som  intervjuare skulle behöva  pusha  intervjun 
framåt.  Jag  ställde öppna frågor  i intervjun  då  de möjliggjorde den fria diskussionen jag  var 
ute efter.  Bryman (2011) beskriver att  öppna frågor  lämpar  sig  bra  då  nya områden 
diskuteras samt  att det ger  respondenterna  möjlighet att  svara  med sina egna  ord utifrån 
sina egna tankar och blir således inte knuten till hur forskaren ställt sin fråga.

Öppna  frågor lämnar  utrymme för  ovanliga eller  oförutsedda svar eller reaktioner - svar 
som  forskaren  kanske inte hade kunnat föreställa  sig vid utformningen av frågorna. 
(Bryman, 2011, s. 244)

Intervjuguiden  jag  använde mig  av  var  tänkt att  fungera som  ett  hjälpmedel om  intervjun 
inte  skulle flyta  på  i den  mån  jag  hoppades eller  om  frågorna  jag  ville få  svar  på  inte skulle 
beröras.  Då  jag  använde mig av  öppna  frågor visste jag  att  det  skulle generera  i  långa  svar 
som  är  en av  de nackdelar  i  kodning  av  öppna  frågor  som  Bryman  (2011) påvisar.  Jag 
behövde långa  och  uttömmande svar  samtidigt  som  jag  genomförde en  intervju  och  inte flera 
och  såg  därför  de långa  svaren  som  en  fördel för  min studie. Bryman  (2011) kriterier  för  en 
framgångsrik intervjuare fungerade som  en vägledning  i förberedelsen  till fokusgrupps-
intervjun.

9



3.3 Urval
För  min  fokusgrupp använde jag mig  av  ett  målstyrt  urval.  Bryman  (2011) menar att 
målstyrda  urval är  vanligast  i kvalitativ  forskning  då forskaren själv  kan  välja individer  som 
är  relevanta  för  forskningsområdet. Fokusgruppen  utgjordes av  tre personer,  interaktions-
designer,  produktionsledare samt  webbutvecklare på Plakat i Umeå.  Medlemmarna  i 
fokusgruppen  har jag  valt  att  referera  till i form  av  deras yrkesroller,  snarare än  deras namn 
då yrkesrollerna  är  mer relevanta och  ger  en  bättre och  mer  överskådlig  bild av  resultatet. 
Respondenterna  gav  sitt  godkännande till  jag  kunde använda  mig  av  deras yrkesroller  samt 
nämna organisationen  vid namn.  Plakat arbetar med reklam  för  webbplatser men  har   inte 
arbetat  specifikt med reklam  som  anpassas responsivt  för  responsiva webbplatser  tidigare 
vilket  jag  såg som  en  fördel i studien   då  de inte skapat en  egen  bild av  vad som  är rätt  enligt 
dem  utan  kan  istället  vara  öppna  för  diskussion.  Då  Plakat utformar  webbplatser  kommer  de 
inom  en snar  framtid att  stöta  på problem  i hur  de ska  använda  sin  reklam  till dessa  vilket 
leder till att även respondenterna tjänar på en diskussion i ämnet.

(...) eftersom  fokusgruppsledaren  måste lämna en viss del  av  kontrollen  till  deltagarna 
kan frågor som är betydelsefulla för dem komma upp till ytan.  (Bryman, 2011, s. 449)

Urvalet är  rimligt  då  respondenternas titlar  sträcker  sig  över  ett  visst spann. Att  hålla  en 
fokusgrupp med anställda  i  branschen innebär  att jag  som  forskare har möjlighet  att  ta  reda 
på inställningar, attityder  och åsikter  från  de som  är  insatta  i  området och som  samtidigt  är 
användare av  webben.  Att  då  bara intervjua användare av  internet  hade troligtvis inte skapat 
ett  lika  rikt,  konkret material då  yrkesverksamma  inom  området jag  studerar  troligtvis 
besitter en bredare kompetens i ämnet.

3.4 Val av webbplatser
Här  redovisar  jag  de webbplatser  som  jag använde mig  av  i min  fokusgruppsintervju,  samt 
anledningen  till varför  jag  valde just  dessa  produktioner. Alla  webbplatser  är  responsiva  samt 
använder sig av reklam i olika utsträckning och format.

3.4.1 Mashable
Mashable är  en  nyhetssida  som  räknas till en  av  världens största webbplatser.  Mashable är 
främst  inriktad på  nyheter  rörande sociala medier  men  rör  även  nyheter  i andra  genrer. 
Mashable fick agera testsida då  de använder  sig  av  annonser  som  inte ändrar storlek  i 
förhållande till  övriga  innehållet då  den visas i olika  skärmstorlekar.  Annonserna ser  alltså 
identiska ut oberoende av plattform.

3.4.2 The Onion
The Onion  är  en  webbplats som  rapporterar  satiriska  nyheter. The Onion  sponsrades vid 
tillfället  av  ett företag  som  tog  upp alla  annonsplatser. The Onion  använder  sig av 
swapmetoden  där  reklamen  byts ut  baserat  på  skärmstorlek.  The Onion  använde sig  även  vid 
tillfället för fokusgruppsintervjun av en website-takeover.
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3.4.3 Css-Tricks
Css-Tricks är  en  webbplats utvecklad främst för  webbdesigners.  Sidan  använder sig  av 
kontextrelaterad reklam  samt  sponsrade annonser  som  knyter  an  till sidans innehåll.  Här 
används en  variant   av  Thomas (2012) förslag  om  att  addera  information  om  annonsen  under 
det bildbaserade innehållet.  Annonserna  är  responsiva  och  skalas för  att  passa 
skärmstorleken.  Den  sponsrade reklamen  är  större än  den  övriga reklamen  vilket blir  extra 
tydligt i mobilläget då den tar upp nästan hela skärmen. 

3.4.4 Feber
Feber är  en svensk webbplats som  sträcker sig  över genrerna  spel, video, pryl och  bil. 
Webbplatsen  använder  sig  av  responsiv  reklam  som  sträcker  sig  från  sida  till  sida och  skalas 
ned enhetligt  med sidans bredd. Feber  fick agera testsida  då den  använder  sig av  stretch-
metoden vilket innebär att innehållet skalas ned för att passa skärmstorleken.

3.5 Bearbetning av datamaterial
Fokusgruppsintervjun  genomfördes i ett  av  Plakats mötesrum  avskiljt  ifrån  övriga anställda  i 
lokalen. Jag  spelade in  samtalet med min  iPhone och programmet iTalk.  Längden  på 
inspelningen blev  en  timma och  sex  minuter,  exkluderat information  som  inte rörde 
fokusgruppsintervjun  (så  som  att  jag presenterade syftet med intervjun och  uppmanade dem 
till att  tänka  fritt) samt avslutet på intervjun då  jag  tackade dem  för  deras medverkan  i 
studien. För  att  visa  de tre olika visningslägen  (desktop,  läsplatta  och  mobil)  skalade jag ned 
fönstret på  skärmen till  de olika brytpunkterna  som  var  definierade för  respektive 
skärmstorlek för att på så vis simulera hur webbplatserna visades på de olika skärmarna.

Jag analyserade fokusgruppsstudien  genom  öppen  kodning.  I denna  metod gick jag först 
igenom transkriberingen för att hitta material som var relevant för forskningsfrågan.

Allt eftersom koder grupperas ihop till  nya och allt mer abstrakta  koder  utvecklas de så 
småningom till kategorier. (Fejes & Thornberg (2009)

Kategorierna  arbetades fram  genom  att  läsa  texten  ett  flertal  gånger,  ge  förslag på möjliga 
kategorier  och  därefter  besluta mig  om  vilka  kategorier  som  var mest  relevanta  för  mitt 
forskningsområde.  Därefter  använde jag  mig  av  överstrykningspennor  i fyra  färger  för  att 
markera de delar  av  intervjun  som  hörde till vilken  kategori för  att ge en  bättre överblick av 
kodningen.

3.6 Kritik av metod och urval
Att använda  mig  av  fler  än  en  fokusgrupp, där  den andra  fokusgruppen  hade bestått  av  andra 
typer  av  kompetenser  hade möjligtvis kunnat  ge mig  mer  underlag.  Som  Bryman  (2011) 
beskriver  så  är  det en av  svårigheterna  med fokusgrupper. Just  att  få  tillgång  till  personer 
inom  ett  visst  område. I mitt fall  hade det troligtvis varit svårt  att  göra  fler  grupper 
tillgängliga. Dessutom  anser  jag  att kompetenserna  i  fokusgruppen speglar  en  stor  del av 
branschen  och  att just de personer  som  närvarade, baserat  på  mitt  resultat visade sig  vara 
mycket insatta i området. 
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Med facit  i hand hade ytterligare ett  möte med fokusgruppen  gett  mig  möjlighet  att följa 
upp intressanta ämnen  som  diskuterades på mötet för  att kunna  få  vissa  svar  utvecklade som 
inte följdes upp där och då.

Öppen  kodning  samt  det  faktum  att  jag  är  ensam  forskare innebär  att  jag  som  intervjuare 
har  en  subjektiv  bild av  vad som  är  viktigt  samt  i tolkningen  av  den  insamlade datan. Det  kan 
tänkas att  både fokusgruppen samt  kodningen av  den  hade gynnats av  två  närvarande 
forskare för att  ge ytterligare djup i  diskussionen  samt för  att  ge kodningen  av  materialet och 
hur det tolkas ytterligare dimensioner.
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4. Resultat
I mitt  resultat kommer jag  i de första  fyra avsnitten  gå  in  på diskussionen  rörande det som 
nämndes i specifik  relation till de enskilda  webbplatserna.  Därefter  kommer jag  att  redovisa 
den  övriga  diskussionen  utifrån  de kategorier  jag  fick  fram  genom  min  kodning. Resultatet  är 
en produkt  av  fokusintervjun. För  att  återge resultatet på  ett bra och  greppbart  sätt har  jag 
utformat resultatet med hänsyn till  de riktlinjer  för  rapportering  av  intervjucitat  som  Kvale 
och Brinkmann (2009)  föreslår.

4.1 Testade webbplatser

4.1.1 Mashable
De allmänna  tankarna  om  Mashables lösning  var  att  de hade gjort  det  lätt  för  sig 
annonsmässigt. Att  det var  den enklast tänkbara  lösningen för  producenterna.  Gruppen 
noterade även  att  reklamen var  mindre än spaltbredderna  och  på så  vis inte anpassad efter 
innehållet  men att det  var  bra  att  de hade lyckats komma  på  en  lösning  med ett format  som 
fungerar i alla  lägen.  Respondenterna  diskuterade även  att  det kändes som  en rimlig  lösning 
för  en  sida  som  är  strukturerad som  Mashable,  att  reklamen  inte påverkar  själva  designen  av 
sidan  anmärkningsvärt  mycket.  Det  diskuterades även  om  det  var  positivt eller  negativt  att 
annonsen sticker ut i förhållande till övriga materialet då den har en annan storlek. 

(...) om  man skulle paketera dem  mer som  riktiga inlägg så  tror jag att de skulle få  högre 
status. Det skulle bli  som att de samarbetar med dem som gjort bannern. Det blir som att 
redaktionen tipsar om den här tjänsten. 

(Interaktionsdesigner)

Det känns som att det kräver att man har annonser som speglar verksamheten eller siten.
(Interaktionsdesigner)

Och  det kan ju  förstöra  för Mashable nu  i det här fallet  om  de har annonser som verkar se 
ut som att de ligger i flödet, men att Mashable inte har något med dem att göra. 

(Produktionsledare)

Att använda  sig  av  enbart  ett  format  är  alltså att  föredra  om  man  är  ute efter  en  enkel och 
kostnadseffektiv  lösning. Däremot måste man vara selektiv  med vilket  varumärke man 
marknadsför  om  annonserna  ligger  inbäddat i  övriga  innehållet då  risken  finns att 
användaren uppfattar reklamen som en del av sidan.

4.1.2 The Onion
Sidan var  vid tillfället för  fokusgruppen  sponsrad av  företaget Icktionary. Detta yttrade sig 
igenom  en website-take over  för  visning  på större skärmar  och  mindre banners anpassade till 
de mobila  visningslägena.  vilket gav  lite olika  reaktioner. Respondenterna  menade först  att 
det  var  bra att  använda  sig  av  olika  annonstorlekar  för  olika  lägen. Att  det var  ett  sätt  att  ta 
det  vidare.  I det  här  fallet  med en  helt  sponsrad webbplats diskuterade de att  det  kan  vara 
svårt för  minde sidor  att få  en  stor  sponsor  som  står  för alla  intäkter  till sidan,  att  det  inte 
fungerar för  alla.  Jag frågade om  en  sponsrad webbplats kan  ge en  bättre användar-
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upplevelse då  besökaren  inte får  intryck  av  många olika  annonsörer  och  om  en  sponsrad 
webbplats var att föredra?

Jag tolkar  det mer som  att det är dem  som ligger bakom sidan  (Icktionary). Att dem  är 
delfinansiärer. Som äger sidan.

(Interaktionsdesigner)

Ja det känns mer som att man är inne på Icktionary!
(Webbutvecklare)

Om man bara ser till användaren kan det ju bli missvisande.
(Produktionsledare)

Man kanske kan  presentera det på ett  annat sätt. Den här veckan presenteras vi  av  dom 
här. Så  att det blir  tydligt att  de är  sponsorer. Här  känns det ju  faktiskt  som att The Onion 
är en tjänst från Icktionary.

(Interaktionsdesigner)

Något  som  vi också  diskuterade var  att  desktopvarianten  inte översätter  tillräckligt  till  mobil 
och  läsplatta. Respondenterna  menade att  det  ger  en bättre bild  av  vilka  som  är  innehavare 
till webbplatsen men  att den  inte ger  en  enhetlig  bild.  Anledningarna  kanske kunde vara  att 
The Onion  har  specificerat  fasta  positioner  för  olika  webbplatser  vilket  ger  annonsören 
mindre spelrum, men att det ändå är relativt konstigt att sidorna skiljer sig så åt. 

En  website-takeover kan  alltså  hämma  en  sidas identitet  då användaren  riskerar  att 
förvirras över  vem  som  egentligen står  bakom  innehållet.  Reklam  som  tar upp en  stor  del av 
sidan  riskerar  även  att  försämra användarens upplevelse och  helhetsbild.  Swapmetoden 
verkade annars vara  en bra lösning  för  responsiv  webbdesign  bortsett  från  att  webbplatsen 
inte översatte så bra till de mindre formaten.

4.1.3 Css-Tricks
Det  första  som  gruppen  reagerade på var  att  annonserna  förflyttades till  botten  på  sidan i 
mobil och  läsplatta.  Jag  undrade om  detta  är  något  annonsören  kanske får räkna med i 
responsiv webbdesign.

Det tror jag är något som kommer att ändras. Jag menar, köper man en 
toppexponeringsyta så vill man ha det i alla lägen.

(Interaktionsdesigner)

Gruppen  diskuterade möjligheten  att  själva  designen  av  webbplatsen  fått styra  hur 
annonserna  placerades i förhållande till  innehållet  på  sidan. Att annonserna  fått  följa  med 
det flöde som tidigare bestämts baserat på vilka ytor som fanns tillgängliga i respektive läge.

(...) det kommer säkert att förändras utifrån annonsörernas krav och önskemål.
(Produktionsledare)

Svårigheterna med en toppexponering i mobila lägen diskuterades.
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Man kanske köper en  banner  i  desktopläget. Sen frågar  man ”vill  du ha  den i  mobilen 
också? Då blir det tio kronor till”.

(Webbutvecklare)

Man får inte lova  för mycket heller  så  att man  inte möts av  fem annonser innan  första 
artikeln kommer.

(Interaktionsdesigner)

 (...) man vill ha  samma upplevelse överallt, det vill  ju  alla  ha. Det är  ju  få som  vill  ha  olika 
upplevelser  för varje enhet, oavsett om det  är en mobil  eller smart  TV men  det kräver ju 
en  del tricks och det är inte så  lätt. Krävs en  del jobb. De som gjorde responsiva siter 
tidigt. Då fanns det ju ingen best practice eller  nåt. Så  dom har  ju bara kört på enklast 
möjligt ”vi lägger spalterna under varandra.”

(Interaktionsdesigner)

Annars så  tycker jag  att upplägget är  jättebra! Med sponsrade inlägg. Sponsorerna eller 
annonserna handlar  om  exakt det som siten handlar om. De skriver om  CSS och ett antal 
webbutvecklingstips. Och så  har dom företag  som jobbar med liknande saker  eller 
tjänster som kan  underlätta  för  designers eller utvecklare. Och det liknar  reklam på TV. 
Tittar du på till exempel  Äntligen  Hemma så kommer det upp reklam  från Beijers 
byggmaterial och dom är ju lite målgruppsanpassade.

(Interaktionsdesigner)

En  av  respondenterna  uttryckte en fördel  att  reklamen  var utformad på  detta  sätt.  Att  det  ser 
ut som att webbplatsen rekommenderar annonsen.

Det är  inte bara  en  banner som  dom  har köpt, det  kanske inte är så, men  det känns som 
en banner som de har valt  och att de godkänner att dem är med.

(Interaktionsdesigner)

Respondenterna  menade att  denna  variant av  annonsering  fungerar bättre  för  sidor  med 
mindre mer definierad målgrupp.  Där  det är  möjligt  att anpassa annonserna  för  att gå  i 
samma  stil som  övriga  sidan. Att annonsen  blir  en  förlängning  av  webbplatsen  som  vilken 
annan  artikel  som  helst.  Gruppen  var  eniga  om  att  en  webbplats med annonser  utformade 
för  att passa in  i  sin  kontext upplevdes som  mer seriöst och  gör  att  besökare får  ett  större 
förtroende för innehavaren av sidan.

I det stora hela  menade respondenterna  att  annonserna  antydde att  sidan  var  stor  och 
etablerad och  att  det gjorde den  mer  trovärdig  i det här  fallet.  Diskussionen  tar  upp 
problemet med att  allt  innehåll inte kan  struktureras på  samma  sätt  i  de mobila  formaten 
som  på  en  större skärm.   En  toppexponeringsyta   i mobil  eller  läsplatta  är  inte lika  stor  och 
rymmer  inte lika  många  annonsörer.  Positiva faktorer  var  själva  utformningen av 
annonserna  där  webbplatsen hade tagit hänsyn  till sina  användares preferenser  och 
samarbetat  med annonsörerna. Problemet är  dock  att  större webbplatser  med ett  antal olika 
genrer  inte har  samma möjlighet  att  målgruppsanpassa.  I situationer  som  kräver  snabba 
leveranser  till flertalet olika  webbplatser  finns dock  inte tiden  för  att  kunna  anpassa sig  till 
varje site vilket sågs som ett problem i det fallet.
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4.1.4 Feber
På  Feber.se som  använder  sig av  stora responsiva  annonsplatser diskuterades själva 
innehållet  i bannern.  Då den  skalas ner  till läsplatta  och mobil skalas den  enhetligt vilket 
innebär  att  det blir  svårare att  läsa  och  ta  in  innehållet ju  mindre skärmstorlek  som  används. 
Gruppen  ansåg att annonsören, för  att  ge användaren  rätt innehåll  i  alla  enheter, måste 
ändra  textstorleken  i bannern så  att  den ger ungefär  samma  upplevelse genom  olika 
displaystorlekar. Gruppen upplevde att  sidan  var  bra  utformad då  den  gav  i stort  sett  en 
identisk upplevelse oberoende av  skärmstorlek. Positivt med dessa  faktorer  var  att  det blir 
tydligt   hur man  navigerar,  besökaren känner  sig  hemma. En  enda  spalt gör  att användaren 
inte  behöver  engagera  sig  speciellt  mycket  för  att  hitta  och  gör  den  enkel  att  använda. 
Däremot ansåg gruppen att antalet annonser var alldeles för mycket.

Gruppen  diskuterade även hur den regelbundna användaren  navigerar  på  sidan. Att 
denne då bara hoppar mellan de vita artikelytorna och inte ser de mörka blocken.

(...) visst är det varannan men man vet ju att det kommer en ny artikel.
(Produktionsledare)

Det är ju också ett problem när det blir så många annonser att man  i  muskelminnet 
börjar hoppa  över dom utan att ens reagera på dem, istället för att de har en  annons per 
sida eller slumpvis. Då hade man noterat dem på ett annat sätt.

(Interaktionsdesigner)

Sidor  med en  spalt  som  använder  sig  av  annonser  som  ligger  inbäddade i övriga  innehållet 
kan enligt  respondenterna  alltså  leda till att den  regelbundna  användarna  snabbt  lär  sig 
strukturen  på  sidan  och  därför  sorterar  bort  reklamen. Positivt  med denna  variant  ansåg 
respondenterna  var  att användaren  ges samma upplevelse oberoende av  skärmstorlek 
Däremot ansågs att reklamens innehåll behövde anpassas för att vara läsbart oavsett storlek.

4.2 Användarens perspektiv
I diskussionen  står  det  allt  mer  klart  att  det är  svårt  att  ta  ut någonting som  är  ett  bättre eller 
sämre alternativ  utan  det  beror  helt  på användarens preferenser.  Det finns fördelar  och 
nackdelar  men  det  beror helt  på  vem  användaren  är  samt vilken  aktören  är.  Respondenterna 
menar att vissa aktörer:

(...) har  tid och ork att anpassa sin  annonsering till  siter  som  skriver om det dom  själva 
jobbar  med. Men  företag som vid en kampanjannonsering som  snabbt ska  ut på  många 
ställen, kan ju inte anpassa sina annonser till tusen varianter.

(Produktionsledare)

Samtidigt  är  användarupplevelsen,  baserat  på hur  reklamen är  utformad och  placerad svår 
att definiera. En  optimal lösning  för  användaren  hade troligtvis varit  en sida  helt  utan 
reklam. En  av  respondenterna  menade att  en  regelbunden  användare av  en webbplats 
tröttnar  väldigt  snabbt  på  reklam  som  tar  över  sidan, exempelvis i fallet  Feber.se  där 
reklamen utgör  nästan  hälften  av  innehållet.  Att besökaren  på  webbplatser  med stor  mängd 
reklam måste:
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(...) jobba mycket för att få in det innehåll jag vill  läsa. Hittar  jag då någon  likvärdig som 
har bättre utförd annonsering. Då kommer det bli  så att jag  väljer  den  istället. (...) Man 
går ju inte till en site för att kolla på annonserna. Det är få som gör det.

(Produktionsledare)

Samma  sak gäller  för  TheOnion.com  i  fallet  då  de låter  sig sponsras av  Icktionary. 
produktionsledaren  menade att  det  blir  missvisande för  användaren  och  att  det  istället borde 
presenteras mer tydligt att webbplatsen är sponsrad.

Enhetligheten  är  också  en  del som  diskuterades. Att användaren bör  få  samma upplevelse 
i alla  format oberoende av  vem  och  när  man  är  inne på webbplatsen  besöks möjliggör  word-
to-mouth. För  att lösa  placeringen  av  reklam  på  responsiva webbplatser  menade 
produktionsledaren att:

Det är  ingen som söker något riktigt innehåll  i en  tredje spalt. Man vet att det bara är 
annonserna som ligger där. Annonserna ska ligga i informationen jag är ute efter.

(Produktionsledare)

Därefter  tar  han  upp ett  exempel på  en  fastighetssida  där  reklamen  ligger  inbäddad i ett 
bildflöde då  besökaren  tittar på olika  objekt och  menar  att  en  sådan  lösning  inte är  störande 
för  användaren  då  han har  fokus på  bildmaterialet  samtidigt  som  det  inte finns någon  väg 
förbi den. En annan  sida som  diskuteras är  Blocket.se (en  köp och  säljsida  för  privatpersoner 
och  företag) där  annonsörerna  kommer  åt  innehållet  i annonserna  på sidan. Detta  innebär 
att till exempel banker kan annonsera inuti en bilannons.

(..) så  fyller du  i beloppet som  man ska låna  för att köpa  den här  artikeln, så kan  man 
räkna ut lånebeloppet per månad direkt i bannern

(Interaktionsdesigner)

Ger mervärde. Det är  ju  de bästa annonserna. Och då  kan du  ju direkt få köp. Istället för 
att försöka locka  besökaren  dit  för att sedan  visa vad de ska  göra  där. (...) De vet redan 
vad de ska göra där (...) och det är ju jättebra.

(Produktionsledare)

Facebook har  helt  andra  förutsättningar  för  marknadsföring  på  nätet då de kan  anpassa 
reklamen specifikt till vissa målgrupper:

Man hittar  exakt de som är  20 år i  Umeå som har en  häst och  spelar datorspel på 
nätterna. Exakt dem kan man hitta.

(Interaktionsdesigner)

Det är inte bara  bra för de som annonserar utan  även bra  för  dig just för  att du  får  de 
relaterade.

(Produktionsledare)

Att personlighetsanpassa  reklam  online är  definitivt  rätt väg  att gå. Dock  så  besitter 
Facebook en  möjlighet  att göra  detta  utan  att trampa någon  på tårna. Är du med i ett  socialt 
nätverk tvingas du  ställa  upp på de regler  som  råder  just  där.  Därför ställer  jag  frågan  om 
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huruvida  det  är  applicerbart  på  övriga  webben.  Om  det skulle vara  kränkande för  dig  som 
privatperson att din sökhistorik spåras för att kunna förmedla rätt typ av annons.

Det känns som  att det  blir  sånt liv  vid varje nytt  förslag till  EU att man  kan tracka folk. 
(...) Det kommer nog att fortsätta. Att man kan  göra det målgruppsanpassat. All  kritik 
kommer nog att fortsätta men jag tror inte att det kommer att ge så stort gehör.

(Interaktionsdesigner)

Och  jag menar  att sen är det ju  inte en person  som  sitter  och  ”jag  såg att du var inne på 
den  sidan! Då ska du  få den här annonsen” utan  allt är  ju bara automatiskt. Ingen  har  koll 
på  just dig ändå  utan  det handlar mer  om  att folk kommer att lära  sig  det längre fram 
också. Dagens yngre generation känns mer transparent än de äldre.

(Produktionsledare)

4.3 Begränsningar för reklam i responsiva webbplatser
Med ny  teknik  kommer  även  vissa  begränsningar  vid implementeringen  av  dessa. En  del  i 
diskussionen  rörde begränsningar hos företagen bakom  sidan  och  även begränsningar som 
låg  hos de externa  leverantörerna  av  annonser  som  inte vill anpassa  sig  efter  specifika 
webbplatsers egendesignade annonsplatser. De som  vill fasa  in  den nya tekniken  måste 
anpassa sig efter  externa  leverantörer.  Att  webbplatsen  själv  bestämmer  storlekarna  utifrån 
en mediebyrås krav  och låter  annonsörerna  anpassa  sig  efter  dessa hämmar enligt 
respondenterna  utvecklingen  av  responsiva  webbplatser  gällande snygg implementering  av 
reklam. Att reklamen då istället sticker ut eftersom den inte följer designen av webbplatsen:

För annonsören är det nog positivt, medan de som äger siten vill ha ett enhetligare flöde.
(Produktionsledare)

Baserat  på  det  som  sades tidigare är  det  om  webbplatsen använder sig  av  reklam  som  ser  ut 
att vara  en del  av  innehållet  viktigt  att  sidan  står  bakom  det som  annonseras för  att  verka 
trovärdiga. Det  innebär  också  att  det måste kommuniceras mer mellan  alla  parter  vilket 
genererar  i en  tröghet. Dels en  tröghet för  att  kunna hantera  annonserna men  också  en 
tröghet för företag att använda sig av responsiv webbdesign.

Exempelvis  Feber  då som  hade responsiva  banners, men alla har ju  inte det och då  måste 
man  vända sig  direkt till  dem. (...) Mediebyråerna som har kontakt med tusentals siter. 
Dom  har  väl  inte den tiden heller, att skicka olika  material  till  olika sidor. Det blir ju 
väldigt stort merjobb för dem. Så det tar  ett tag innan alla  siter  börjar, eller kan  hantera 
det. Det är ju  steg ett att hantera det. Stödja  deras system för  att kunna hantera olika 
annonsering eller göra om siten så att den stödjer mediabyråerna.

(Interaktionsdesigner)

Sen är det ju stora sidor och  siter som byggt in sig i något cms och  jobbat länge med det 
och inte vill lägga massa pengar bara för att göra om. Det är en tröghet där också.

(Webbutvecklare)
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Många flaskhalsar.
(Interaktionsdesigner)

Ja det  är  ju enorma kostnader  för att  bygga om  alla  system  bara  rakt av så det blir en 
naturlig tröghet som du säger.

(Produktionsledare)

4.4 Hot emot implementering av reklam i responsiva 
webbplatser
I diskussioner  runt  reklam  för responsiva  webbplatser  framkom  även faktorer  som  påverkar 
reklamen negativt  i  större utsträckning  än att  bara  innebära begränsningar. Tjänster  så  som 
Adblock och  RSS-läsare så  som  Flipboard innebär  att  användare får  alternativ  till  det 
”vanliga”  surfandet  som  möjliggör  surfande utan  att  bli  exponerad av  reklam. I diskussionen 
runt sponsrade inlägg  på  Feber.com  nämnde en  av  respondenterna fördelen  med sådana 
typer av annonser.

Jag använder Adblock hemma så jag  ser  inte allt detta men  de sponsrade inläggen kan 
man  inte få bort. Alla som  jag  känner (...). De har  ju  Adblock. Det känns som  att det 
nästan  kommer  att bli  standard nu och  vanliga  annonser försvinner. (...) Hela Adblock är 
en  gemensam  bas. Om  jag  säger att det är  en  annons så kommer det att försvinna  även 
för andra användare. Alla som har Adblock har samma arkiv.

(Interaktionsdesigner)

RSS-läsare (readers) innebär  att  användare kan  skapa sitt egna digitala magasin  genom  att 
följa  nyheter  i  specifika kategorier  samt integrera ditt  Facebook  eller  Twitterflöde i 
applikationen. Flipboard är den största aktören på marknaden just nu.

(...) och  så har  man mycket readers eller andra  tjänster som hämtar  bara  rådata  och 
presenterar det. Det tror jag kommer att öka. Det tror  jag  kommer att bli  standard på 
många andra enheter. Och  det  finns ju  många olika program som Flipboard där man  bara 
” Jag vill  följa  allt från  Mashable och  Feber och allt  som handlar om  mellanöstern och 
sport” och så hämtar den från allt möjligt och det är ju inga annonser där nånstans.

(Interaktionsdesigner)

4.5 Framtiden för reklam i responsiva webbplatser
I fokusgruppen diskuterades olika lösningar för responsiv webbdesign i framtiden. Att vi 
kanske måste tänka om runt reklamen. Traditionell onlinemarknadsföring kanske inte 
fungerar i framtiden. Så som en av respondenterna beskriver vad som inträffar då 
användaren är inne på Feber.se regelbundet:

Och  det är ju  också ett problem när det blir så många annonser att man börjar  nästan  i 
muskelminnet att hoppa  över dom utan  att ens  reagera på dom istället  för  att  de har 
kanske en  annons per sida  eller slumpvis. då hade man kanske noterat dom på  ett annat 
sätt.

(Interaktionsdesigner)
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Samma  respondent  tar  även  upp ett  exempel på marknadsföring  där  webbplatsen  låter 
annonsören skapa  ett  inlägg  som  ser  precis ut  som  huvudinnehållet  på sidan,  som  ett  inlägg 
gjort av  innehavaren till sidan.  Till  exempel  kan  då  annonsören  lägga upp en film  i  det 
vanliga flödet. Då  hoppar  användaren  mellan  det innehåll som  sorteras bort  i  muskelminnet 
och  hamnar  på  vad som  uppfattas är innehåll  på  sidan.  Detta  menar  respondenten  är  väldigt 
effektivt  om  det  hanteras på  rätt  sätt och  är  skrivet  i  samma  stil  och  med samma språkbruk 
som  används på  webbplatsen. Fokusgrupperna menar  även att det  i  framtiden kommer vara 
allt  viktigare att  integrera  reklamen  i innehållet  istället för  att  finnas som  en  separat del av 
sidan.

Det enda som  jag tror kommer  att funka  i  framtiden är att få in annonserna i det vanliga 
innehållet. Som  alla bloggar  gör. Att dom  bloggar om  den  här produkten. (...) Att man  får 
någon annan att prata om  en  tjänst och  så  blir det den  typen  av  kommunikations-
spridning  att det sprids genom  människor  och sociala  medier  istället för att det är en stor 
banner som  det står  ”klicka  här” och så klickar man  där. Det kommer säkert  finnas kvar i 
viss utsträckning men jag tror att det kommer att bli  mindre effektivt när  allt annat som 
dyker  upp kommer att bli mer effektivt och så kommer  man  att vilja lägga  pengarna  på 
det som  funkar  bättre. (...) Det kommer ju så mycket olika  enheter som man  inte kan 
anpassa över. (...) Som till  exempel Google Glasses där du  har en liten  skärm framför ögat 
som  bara  ”pluppar” upp. Där  kan  du  inte avgöra någon design utan  måste göra  som 
Google säger att det ska  se. (...) Men hur  det presenteras det tror jag  kommer att flyttas 
från något man  kontrollerar själv till  att  standardiseras och kontrolleras av den enheten 
eller den tjänst som man använder.

(Interaktionsdesigner)

Gruppen  tror  generellt att  mycket  på  webben kommer  att  bli standardiserat  i  och  med att  fler 
responsiva  webbplatser  ser  dagen ljus och  att  det medför  att det  kommer  att  vara  mer  fokus 
på innehåll vilket  innebär  att nya  sätt  för  att  presentera  varumärken  online kommer  att 
utvecklas. Respondenterna  tror  på  en förenkling  av  design  och  utseende i och  med nya 
enheter. Det som är nu kommer inte att vara för alltid.

Att leverera  reklam  baserat på individer  och  målgruppsanpassad reklam  är  också  något 
som  respondenterna  tror  kommer  att komma allt  mer.  I och  med Facebooks effektiva 
annonsering  där  det  är  möjligt  att  träffa  av  specifika  målgrupper  är  detta  enligt 
respondenterna  något  som  kommer  att  tas vidare.  Att  en  person  intresserad av  en viss typ av 
nyheter  eller  webbplatser  får  anpassad reklam  baserat  på  sina egna  preferenser  istället  för  att 
annonsörerna får hoppas att rätt person ser rätt annons vid rätt tillfälle.
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5. Diskussion
Resultatet  av  min  studie har gett  många  insikter  i hur webbdesigners och  övriga  aktörer  i 
branschen  bör  förhålla  sig  till annonsering  i responsiva  webbplatser.  Att  designa  utifrån  det 
som  fungerar  rent tekniskt  istället för  att ta  hänsyn  till vad som  fungerar för  att behålla  din 
webbplats identitet  är  i  längden  fel väg  att gå. Det  finns många olika  vägar  men det är  viktigt 
att förstå att  det optimala för  användaren  är  en  webbplats helt utan annonser. Därför  kan  det 
vara  värt att designa  utifrån  de preferenserna,  att  designa för  att  minska  risken  att 
användarens upplevelse av  webbplatsen  upplevs som  dålig på  grund av  ett  brus av 
undermåligt utformad reklam i förhållande till övrigt material. 

Responsiva  webbplatser  är av  allt  att  döma på  god väg mot att  bli standard. Därav 
involverar  en  del av  mitt  studieresultat  möjligheter,  problem  och  insikter  som  rör  webben 
som  helhet. Detta  ser  jag som  en stor  fördel.  Att  förstå  området,  vilka  implikationer 
framtiden  för  med sig och  vilka begränsningar  som  finns,  vilka  fallgropar  som  ska undvikas. 
Undviker  man  snedsteg  ökar  chanserna  att kunna designa  responsivt  utan  att  behöva  oroa 
sig för att göra stora ändringar i efterhand.

Jag anser  att resultatet av  min  fokusgruppsintervju  har tydliga  beröringspunkter  med min 
litteraturstudie.  Kontext  spelar  en  viktig roll för  reklam  online och  bör  vara  något  som  visas 
stor hänsyn till  i  utformandet  av  reklam  för responsiva webbplatser.  Det  finns en  stor 
möjlighet  i de responsiva webbplatsernas spaltstruktur  vid implementering  av  annonser  då 
det  blir  lättare att få  in  reklamen  i  det vanliga  innehållet. Hänsyn  skall  dock  tas åt vilka 
varumärken  som  exponeras på  webbplatsen  för  att  undvika  att  förknippas med ”fel” 
produkter.

Resultatet  visar  även  på hot  mot annonsering  online. Dessa  hot finns dels i  och  med att 
responsiv  webbdesign  innebär  begränsningar för  antalet  annonsörer  på en  sida  och  hur  de 
presenteras i  olika  plattformar  men  framför  allt  i  form  av  RSS-läsare och Adblockers som  tar 
bort  reklam  från  webbplatsen. Dessa  hot  kan  istället  ses som  möjligheter.  Detta  gör  att 
kartan för  hur reklam  på webben  kan  förändras i och  med att  webbdesigners då  ”tvingas”  att 
integrera  reklam  i själva innehållet  på  sidan.  Detta  ställer  höga krav  både på  annonsören och 
innehavaren av  webbplatsen  att  från  innehavarens sida vara  specifik  i hur varumärket skall 
framställas i förhållande till webbplatsens språkbruk och  från  designerns sida  att  respektera 
de riktlinjer  som  har  satts upp och  finna  en  lösning  som  håller.  Integrering  i webbplatsens 
innehåll  kan  även  betyda  att  annonsören  köper  in  sig  i specifika  tester  eller  att  innehavaren 
av  webbplatsen  säljer  platser  till tester  eller  låter  annonsören  utforma  ett inlägg  i  stil  med 
webbplatsen. En sådan  lösning hade varit optimal  sett  till  att  webbdesignern som 
litteraturstudien  och  fokusgruppsstudien  säger  bör  anpassa  innehållet  i annonsen till 
webbplatsens kontext  samt relatera  till vad besökare gör  på  webbplatsen.  Att anpassa 
innehåll  till  användaren  är  något  som  återkommer ständigt i litteraturen och  i fokusgruppen. 
Bevis på  att  webbplatser  bortser  ifrån  den  faktorn går  att återfinna  på  många ställen  online. I 
och  med responsiv  webbdesign,  som  är  ett  stort steg  mot  en  mer  användarvänlig  webb 
kommer  användarnas selektivitet  att  öka, och  med den  deras förmåga  att  sortera  bra ifrån 
dåligt innehåll och dåliga utföranden.

Personlighetsanpassning  går  hand i  hand med kongruent  reklam  i förhållande till 
webbplats. Användaren  besöker  en specifik webbplats för  att  hitta  specifikt  innehåll.  Det 
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innehållet  kopplar  till individens intressen  och  mål med sitt  surfande. Därför  är  det  viktigt 
att synas där  som  varumärke för  att  eventuellt  kunna skapa  det  mervärdet  hos besökaren 
som  är  så  eftertraktat  hos annonsörerna. Som  Nielsen  (2003) förespråkar borde det  strävas 
efter att nå användaren då den har tid och är intresserad.

Annonser  i  nuvarande form  kommer troligtvis att  fortsätta  att  existera  många år 
framöver.  Därför  kommer  jag att baserat på  min litteraturstudie samt resultatet  av  min 
fokusgruppsstudie att  presentera riktlinjer  för  vad som  bör  tänkas på vid annonsering på 
responsiva webbplatser.

• Anpassa reklamen för att passa användarens mål med sitt besök.

• Anpassa  reklam  efter  kontext.  Annonsering  i  linje med innehåll på en  sida  genererar  större 
förtroende, mer lojala kunder samt en positivare bild av varumärket.

• Undvik pop-up´s och website take-over.

• Välj var du vill synas istället för var du kan synas.

• Innehållet i annonsen bör vara konsekvent oavsett skärmstorlek.

• En större annonsplats bör innebära en större annonsplats oavsett plattform.

• Satsa  på  en  annonslösning  som  håller  i längden istället  för  en lösning  som  fungerar 
tekniskt.

• Integrera annonser som innehåll om annonserna speglar webbplatsen.

• Skilj annonser från innehåll om de inte speglar webbplatsen.

• Stora annonser bör tydligt visa att de är reklam, inte innehåll i webbplatsen.

• Begränsa antalet  annonsplatser  för  att  passa  alla format.  Färre annonser ger  en  bättre 
upplevelse.
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6. Slutsats
Kanske är  det så  att framtiden  innebär  ytterligare förändringar.  I och  med förenklade 
gränssnitt,  fokus på användare,  ett  annonsklimat  som  användare har  lärt  sig  att se igenom 
för  längesedan kommer vi  kanske att gå  mer  mot traditionella, hantverksbetonade lösningar 
där  innehåll är  viktigare än  kvantitet, där  samarbete är  en nyckel  och  där  användaren  står  i 
fokus. Min  studie har  fokuserat på  reklam  för  responsiv  webbdesign. Reklam  är  reklam.  Det 
kommer  den alltid att  vara.  Det  är  den  bra  reklamen  som  sätter  sig. Det  är  den  som  fungerar. 
I responsiv  webbdesign  måste innehållet  gå först. Bli en  del av  innehållet  så  har  du  vunnit 
mycket.

Banner  blindness är  ett resultat av  att  vi  människor  har  tröttnat  på den ständigt 
närvarande reklamen  i onlinemiljöer.  Vi har  lärt oss att sortera  bort  vad som  antas vara 
reklam  för  att  kunna  fokusera  på  anledningen  till varför  vi  besöker  webbplatser. I och  med 
det  kanske vi måste  börja  tänka  om.  Börja  relatera produkter  till användare, skapa  ett 
intresse, igenkänning.  Kanske måste man  i framtiden  precis som  min  fokusgruppsstudie 
visar  tänka annorlunda,  integrera  produkter  i  artiklar  eller  andra  tjänster  istället  för  att 
trycka in säljslogans och blinkande banners i besökarens redan upptagna sinnen.

Resultatet  av  denna  studie kan fungera  som  diskussionsunderlag  kring  design  av 
responsiva  webbplatser  då  den  belyser vissa  av  de problem  förknippade med sådan design. 
Vidare har  arbetet  berikats med insiktsfulla  åsikter  och  tankar  av  människor  i  branschen 
reklam  och  webbdesign, vilket ger  en  ytterligare dimension  till  arbetet. Vidare forskning  kan 
fokusera på  mätningar  av  olika typer  av  annonser  i responsiva webbplatser som  fokuserar  på 
användares inställningar  till  olika  format.  Det  krävs enligt  mig  forskning  om  i vilken 
utsträckning  format  som  banners bör  fortsätta  att  användas i  sin  nuvarande form  då  de 
tenderar  att  bli mycket  små och  ofta oläsliga  på  mobila  enheter.  Vidare forskning  kan också 
fokusera på  eye-tracking  på smartphones och  läsplattor  för  att  lära  sig  mer om  hur 
människan upplever reklam på mindre skärmar.

Jag är  övertygad om  att reklam  för  responsiva  webbplatser  inte kommer  att  kunna 
optimeras till perfektion på många år och därför behövs utforskning och testning.

På  samma  sätt  som  Stewart  (1992) menade att nya  krafter  leder  forskning  in i  nya 
riktningar  som  kommer att kräva  ett  annat  fokus än  tidigare är  det  kanske dags för  ny 
förändring. En  förändring av  det  traditionella sättet  att marknadsföra sig online. Problemet 
är inte att ingen gör det rätt idag. Problemet är att allt för många gör det fel.
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