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In this study banner ad’s was compared with
company’s ads published on company Facebook
pages to see how their design may differentiate and
what their design might have in common. This study
also aimed to answer which of these marketing
techniques users prefer. This study focused on ads
containing gaming peripherals and retailers that sold
gaming peripherals Facebook pages. To gather the
data two data collection methods were used, these
methods were a survey and a content analysis.
Regarding the design aspects the result showed that
banner ads usually used more color contrasts and
images containing a lot of effects compared to the
Facebook ad although there were a few similarities
between them. The result showed that the Facebook
ads instead used more subtle images and instead of
focusing more on using text elements. When it came
to the user’s relation to the different ads the result
showed that users generally liked company
Facebook ads better then banners ads result show
that banner ads have their place in the digital
landscape.
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1 Introduktion
Marknadsföring är idag viktigt för att företagsprodukter och tjänster ska synas
för mottagare och potentiella kunder. Det finns flera olika typer av
marknadsföring, exempelvis tryckta annonser i tidningar. I dagens
marknadsföringsklimat har dock digital marknadsföring blivit allt mer viktig
för företag eftersom kunder allt mer konsumerar information digitalt (Leeflang,
Varhoef, Dahlström & Freundt 2014). Mottagare idag är konstant tillgängliga
via enheter såsom smartphones och surfplattor vilka båda är enheter som kan
ha tillgång till internet oavsett vart mottagarna befinner sig (Steven, 2016).
Detta har gjort att sociala plattformar har tagit en väsentlig plats i det digitala
marknadsföringsklimatet, vilket företag tagit vara på (Teixeira, Martins,
Branco, Gonçalves, Au-Yong-Oliveira & Moreira 2017).
Företag använder sig av både webbplatser och sociala plattformar för att
marknadsföra sig på webben. Två annonsformer som är vanligt förekommande
på webben är Facebookannonser och bannerannonser. Bannerannonser är ett
annonseringsformat
som
företag
ofta
använder
sig
av
i
marknadsföringskampanjer på diverse webbplatser. I takt med sociala mediers
popularitet och växande användargrupp har företag även börjat använda sig av
sociala plattformar som ytterligare marknadsföringsplattform utöver
webbplatsannonsering.
Sociala plattformar har växt till att bli en viktig
marknadsföringsform inom digitalmarkandsföring där frågan inte längre är om
företag bör använda sig av sociala medier för att marknadsföra sig, utan vilken
eller vilka socialaplattformar som företag bör använda sig utav (Tiago
& Veríssimo, 2014). I denna studie kommer dessa annonseringsmetoder att
undersökas och jämföras för att ta reda på vilka skillnader och likheter som de
båda har sinsemellan sett till design, formgivning, innehåll och budskap.
Slutligen skall studien undersöka om mottagare föredrar någon av
annonseringsformerna för att ge företag kunskap om vilket annonseringsformat
som passar bäst i dagens digitala marknadsklimat samt hur mottagare förväntas
interagera med respektive annonsform. Studien kommer genomföras med hjälp
en kvantitativ enkät och en kvalitativ innehållsanalys.

1.1 Problembeskrivning
Digital marknadsföring har alltid spelat en stor roll i företagsmarknadsföring
(Leeflang et al., 2014). Bannerannonsering är en annonseringsform som
används frekvent av företag idag på diverse webbplatser. Bannersannonser kan
både vara statiskt designade eller designade med olika av animationer. De kan
också förekomma i olika former och storlekar. Idag har det digitala klimatet
och den digitala marknadsföringen utvecklats till att bli mer individinriktad.
Istället för att som tidigare rikta in sig på att nå ut till den största möjliga
massan har det skiftat till en mer individuell inriktning (Cvijikj & Michahelles
2011). Två av de annonserings former som företag idag använder är sidbanners
samt annonsering på sociala plattformar som Facebook och Instagram (Steven,
2016). Företag spenderar idag mer och resurser på marknadsföring via sociala
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medier då kommunikationsmöjligheterna via sociala plattformar inte bara ger
mottagare nya interaktionsmöjligheter utan det har också skapat en värdefull
kommunikationsplattform för företag att använda sig utav (Roncha &
Radclyffe-Thomas 2017). Däremot kan det vara problematiskt för företag att
veta vilken typ av annonseringsform som passar just deras verksamhet eller
målgrupp då det är inte helt självklart vilken annonseringsmetod som passar
bäst i olika situationer.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra två annonseringsmetoder
som används inom digital marknadsföring idag. Studien kommer undersöka
bannerannonser på webben och jämföra dem med annonser på sociala medier.
Denna studie fokuserar på Facebookannonser som publiceras på företags
Facebook sidor. Syftet och målet med studien är att ta reda på vilken typ av
annonser som mottagare tycker bäst om och på så sätt ge företag en idé om
vilken annonseringsform som är föredra för deras verksamhet. Studien ska
också försöka visa företag vilken metod som lämpar sig bäst för en viss
situation. Syftet är med studien är också att ta reda på vilka eventuella
skillnader och likheter annonseringsformerna har sett till övergripande
annonsdesign och annonsinnehåll. Detta ska i sin tur ge företag en
övergripande bild av hur annonseringsformerna skiljer sig åt och genom detta
ska denna studie ge företag en idé hur de kan utveckla sina egna annonser.
1. Vad finns det för likheter och skillnader mellan annonseringsformerna sett till
designelement och innehåll?
2. Vilken av annonsformerna tycker mottagarna bäst om?

1.3 Avgränsningar
Ett antal avgränsningar har gjorts för att utföra studien. En av dessa var att rikta
in sig på företagsannonsering på deras egna Facebooksidor. Ytterligare en
avgränsning som gjordes var att rikta in sig på teknikåterförsäljares
bannerannonser och Facebookannonser. Detta för att förstärka de skillnader
och likheter som finns mellan annonsformerna genom att ta bort eventuella
branschskillnader.

2 Tidigare forskning
Underlaget som ligger till grund för studien är flertalet forskningsartiklar och
studier som alla behandlar centrala begrepp gällande studiens kommande
arbete. Artiklarna som ligger till grund för arbetet har delats upp i separata
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avsnitt med hjälp underrubriker. Dessa avsnitt är bannerannonser inom det
digitala landskapet på webben, sociala medier och deras roll i digital
marknadsföring samt färg och formgivnings påverkan på digital
marknadsföring. Den tidigare forskning som ligger till grund för föreliggande
arbetet är tidigare studier som kretsat kring ämnen som alla kan relateras till
denna studies problemformulering, syfte och frågeställning. Artiklarna som
ligger till underlag för studien innehåller flera centrala begrepp som är
förekommande genom artiklarna.
Det som följer är ett antal centrala begrepp som bearbetas inom de olika
artiklarna som används som vetenskapligtunderlag i denna studie. Dessa utryck
var bland annat användardeltagande, annonsbanners, färgkontraster och
användarupplevelse. Samtliga av de studier som ligger till underlag grundar sig
i digital marknadsföring, dock har samtliga artiklarna olika inriktningar och
genomfördes annorlunda från varandra. Huvudsakligen har samtliga artiklar
två separata inriktningar, bannerannonser och marknadsföring på sociala
medier. Dessa ligger som grund till de olika avsnitten i tidigare forskning.
Studiens artiklar har sökts fram med hjälp av ett antal databaser. Databaserna
var Scopus, Sciencedirekt, ACM digital library och Emerald Insight. Samtliga
artiklar som riktar in sig på interaktion och sociala medier finns i avsnittet
sociala mediers och deras roll inom digital marknadsföring. Detsamma gäller
artiklar om webbplatsannonser och digital marknadsföring som hamnar i
avsnittet bannerannonser inom det digitala landskapet på webben. Slutligen har
artiklarna som behandlar design och formgivning placerats i färg och
formgivnings påverkan på digital marknadsföring.
Ett antal avgränsningar gjordes vid datainsamlingen till studien. En av dessa
var att artiklarna och tidigare forskningen inte fick vara för gamla. Artiklarna
skulle inte vara över åtta år gamla eftersom ämnet de behandlar förändras
ständigt och artiklars relevans minskar med tiden. Anledningen till att
avgränsningen drogs vid åtta var att det kan vara bra ta fram data som är lite
äldre för att ta reda på hur utvecklingen sett ut och vad som kan ha förändrats
genom åren. Det gjordes dock ett undantag för Robinson, Wysocka och Hand
(2007) artikel då den lämpades väl till det ämne som denna studie behandlade,
samt att det var begränsat med material som diskuterade bannerannonsers olika
storlekar och deras effekt hos mottagare.
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2.1 Bannerannonser inom det digitala landskapet
på webben
Webben har idag blivit en stor handelsplattform för företag och deras
verksamheter. Detta har lett till att företag använder sig av olika
annonseringsformer för att marknadsföra sig på webben. En av dessa
marknadsföringsmetoder är webbannonser. Webbannonser innefattar flertalet
annonseringsformer, denna studie undersöker bannerannonser. Bannerannonser
används ofta som sidbanners. Sidbanners är rektangelformade annonser som i
regel används liggande högt upp på webbplatser. Dessa används också i ett
stående format och även här i sidmarginaler. Dessa banners kan se olika ut och
innehållet i dem kan variera. Robinson et al. (2007) resultat i sin studie visade
att bannerstorlek hade en effekt på annonsens effektivitet. Robinson et al.
(2007) slogfast i sin studie att större banners överlag generade mer klick än
mindre banners. Robinson et al. (2007) hävdar att större banners inte bara är
effektivare eftersom de är större utan att de är också ofta lokaliserade på platser
på webbplatsen som enklast att se för mottagaren vilket i sin tur också kan
resultera i en effektivare annons.
Statiska och animerade banners är vanligt förekommande på webben. Lee, Ahn
och Park (2015) utförde en studie där de testade effekten som respektive
annonsmetod hade hos mottagarna. Studiens resultat visade att både animerade
annonser och statiska annonser hade en positiv påverkan hos deltagarna. Lee et
al. (2015) fastslog i sin studie att statiska annonsbanner föredrogs till en början
av mottagare. Detta förändrades dock efter ett antal tester där man visade upp
samma annonser för mottagarna ett flertal gånger. Resultatet visade sig att
banners med en animerande och föränderlig design blev mer omtyckta efter en
tid. Animerande banners föredrogs inte bara bättre efter en tid som passerat,
utan studien visade att mottagare också hade lättare att komma ihåg innehållet i
animerade annonser över statiska banners.
Namin, Hamilton och Rohm (2017) styrker Lee et al. (2015) tes att animerade
banners inte tråkar ut mottagare i samma takt som statiska. Namin et al. (2017)
undersökte i sin studie effektiviteten som olika bannerannonser har när
användare utför flertalet saker samtidigt. Det kunde handla om att surfa på
nätet samtidigt som mottagaren använde mobilen. Namin et al. (2017) kom
fram till i sin studie att de aspekter som generade mest klick hos användare
som utförde flertalet uppgifter samtidigt var animation och storleken på
annonsen. Storleken hade störst påverkan på antal klick när de designats efter
det gyllenesnittet, vilket syftar till en proportion mellan bredd och höjd.

2.2 Sociala medier och deras funktion i dagens
digitala marknadsföring klimat
I dag har digital marknadsföring på webben förändrats från ett marknadsförings
format där individer betraktades som åskådare till att spela en stor del i digital
marknadsföring (Roncha & Radclyffe-Thomas, 2017). Detta har gjorts möjligt
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med hjälp av sociala plattformar såsom Facebook och Instagram. Sociala
medier har idag blivit en väsentlig plattform för företags marknadsföring där de
på ett enkelt och snabbt sätt kan marknadsföra deras produkter och tjänster
(Roncha & Radclyffe-Thomas, 2017). Två begrepp som det talats om i tidigare
studier som utförts på sociala mediers påverkan på marknadsföring är
deltagande och användarinteraktion. Roncha och Radclyffe-Thomas (2017)
använde sig av Instagram som plattform när de utförde sin studie. De hävdar att
om företag låter sina kunder vara delaktiga på något plan i utvecklingen av
företagets produkter eller tjänster, det kan handla om att ge deltagarna
möjligheten att ge feedback eller möjligheten att uttrycka sina åsikter. Detta i
sin tur skapar en känsla av delägande och stärker relationen till kunderna.
Detta skapar inte bara en bra relation till företags mottagare och kunder, utan
det ger också mottagare och kunder känslan att deras röst spelar roll och att
företaget bryr sig. I Roncha och Radclyffe-Thomas (2017) studie undersökte
man skoföretaget Tom’s kommunikation med sina kunder på sociala
plattformar. Här slog man också fast att sociala plattformar i detta avseende
inte bara var till en fördel för kunder och mottagare. Utan att det också var ett
kraftfullt kommunikationsverktyg. Tiago et al. (2014) hävdade precis som
Roncha och Radclyffe-Thomas (2017) att sociala medier idag är väsentligt
inom digital marknadsföring och något som samtliga företag bör överväga att
använda sig utav när de utvecklar marknadsföringskampanjer. Tiago et al.
(2014) styrker Roncha och Radclyffe-Thomas (2017) påståendet om värdet
som finns i kommunikationen mellan kunder och företag. Men hävdar också att
företag genom denna kommunikation kan få nya idéer till produkter. Denna
Kommunikation med kunderna ger också företag möjligheten att rekrytera
mottagare som kan ha eventuell kompetens som företaget behöver (Roncha &
Radclyffe-Thomas (2017)
Detta påstående styrks ytterligare av Cvijkj och Michahelles (2011) som likt
Roncha och Radclyffe-Thomas (2017) hävdar att sociala plattformar gett
mottagare och kunder en röst och möjligheten att kommunicera med företag på
ett enklare sätt. Sociala medier har idag givit kunder möjligheten att ställa
frågor direkt till företag via dessa plattformar. Cvijkj och Michahelles (2011)
menar att det är denna förändring i marknadsföringssättet som gjort att sociala
medier blivit väldigt etablerade som marknadsföring plattform. Cvijkj och
Michahelles (2011) hävdar också att företag har gått ifrån att kommunicera till
den stora massan till att kommunicera med den enskilda individen genom
chattar och kommentarer, vilket resulterat i att mottagare känner sig delaktiga i
företagsverksamhet. Konstmarknaden är en marknad som har påverkats av den
stigande populariteten av sociala medier. I Kang och Chen (2017) studie som
undersökte hur konstmarknaden anammat sociala medier som plattform för
både direktförsäljning och marknadsföring. Konstnärer använde sig i större
grad av sociala medier för att nå ut till sina potentiella kunder.
Kang och Chen (2017) hävdar vidare att användningen av interaktiva medel
blivit en viktig del för både konstnärer och deras följare. Interaktion mellan
potentiella följare och konstnär skapar även tillit. Det är inte endast de som
väljer att aktivt delta med konstnären som uppskattar denna känsla av
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delaktighet utan bara att användare vet att de har denna möjlighet skapar ett
positivt resultat i deras mottagares syn.

2.3 Färg, språk och bilders påverkan på
digitalmarknadsföring
Färger och formgivning är en del av människors vardag och deras omgivning.
Dessa har även en roll och funktion i marknadsföring både på och utanför
webben. Färg i annonser är relevant att tänka på för annonserarare då olika
färger har olika effekter hos mottagare. Shen, Shi och Gao (2018) utförde en
studie där man undersökte vilken påverkan som färgerna röd och blå hade på
matprodukters etiketter. Resultatet som Shen et al. (2018) fastslog var att färger
kan påverka mottagares beslut att köpa en vara eller inte. I deras resultat slogs
det fast att röda märkningar fångade kunders uppmärksamhet lättare än blå
märkningar. Förutom att fånga mottagares uppmärksamhet effektivare
påverkade också röda märkningars kunders uppmärksamhet gällande
produktdetaljer. Shen et al. (2018) hävdar också i sitt studieresultat att
färganvändning i märkningar kan påverka mottagares beslut att köpa eller inte
produkter och varor. Utöver färg används symboler i marknadsföring och
annonser. Symboler kan används individuellt eller tillsammans med andra
designelement. Karrmann och Shears (2018) utförde en undersökning där
effektiviteten i kartor testades med hjälp och olika designelement. Resultatet
visade att antingen använda färger eller symboler i kartorna istället för
originalkartan som saknade båda påverkade mottagares uppmärksamhet
positivt (Karman & Shears, 2018). Detta styrker Shen et al. (2018) tes om att
rätt färganvändning kan förbättra mottagares uppmärksamhet. När det kommer
till bilder finns det flertalet val som annonsörer behöver göra. Ett av dessa val
är att välja storlek på bilderna som ska skyltas i annonsen. Tidigare forskning
visar att större bilder är ett effektivt sätt att fånga uppmärksamhet (Bakar, Desa
& Mustafa, 2015). Bakar et al. (2015) hävdar också i sin studie att bilder med
en mindre komplex bakgrund, exempelvis en enfärgad bakgrund, hade en
positiv effekt på mottagares uppmärksamhet.
Texter har också betydande roll i marknadsföring då text är en av flera aspekter
där informationen i annonsen förmedlas. Hur text formuleras och skrivs kan
påverka annonsens effektivitet samt hur mottagare tar emot information.
Haung, Ha och Kim (2018) fastslog i sin studie att användningen av ett narrativ
i text eller bild ledde till en positiv effekt hos studiedeltagarna. Vilket språk
som används i annonserna är också en relevant aspekt för annonsörer att ta i
beaktning när de utvecklar och formger annonser. Flores, Chen och Ross
(2014) utförde en studie på tvåspråkiga studenter där resultaten visade att
deltagarna till viss del föredrog att företag och märken använde annonser på det
lokala språket, vilket i denna studie var spanska.
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3 Metod
För att utföra studien användes två datainsamlingsmetoder. Ena metoden var en
innehållsanalys som tog fram den kvalitativa och djupgående data om
annonsernas design och utformning. Utöver innehållsanalys utfördes en
kvantitativ enkätundersökning för att samla in den breda data som studien
behöver. Innehållsanalysen användes för att undersöka skillnader och likheter
mellan de två digitala annonseringsformerna. Med hjälp av innehållsanalysen
jämfördes ett antal bannerannonser och produktannonser från Facebook. För att
genomföra detta togs ett antal kategorier fram. Samtliga kategorier baserades
efter ett antal visuella- och informationsgrundande designaspekter. I följande
steg jämfördes samtliga annonser mot varandra efter de visuella kategorier som
förbestämts i föregående steg. Detta var lämpligt i förhållande till
frågeställningen vars mål var att ta reda på vilka likheter och skillnader som
fanns mellan de båda annonseringsformerna.
Den andra datainsamlingsmetoden som användes var digitala enkäter med en
kvantitativ inriktning. Enkäter användes för att ta reda på vilken av
annonseringsmetoderna som föredras av deltagarna i studien. Deltagarna
ombads fylla i en Googleenkät med ett antal flersvarsfrågor om de båda
annonseringsformerna som undersöks i studien. Frågorna fokuserade på
annonsers innehåll och deras design. Enkäten inleddes med ett antal frågor
rörande deltagarnas dator- och internetvanor. Anledningen till detta var att ta
reda om det fanns något samband mellan ålder samt datorvanor- och/eller
internetvanor, samt om detta hade någon påverkan på slutresultatet.
Enkätfrågorna bestod till största delen av textfrågor med ett antal förbestämda
svar. Ett fåtal frågor innehöll bilder som deltagarna skulle analysera. Enkäterna
lägger grunden för den första frågeställningen som undersöker vilken
digitalannonseringsform som deltagarna föredrar.

3.1 Kvantitativa enkäter
Kvantitativa enkäter användes för att utföra en av två datainsamlingar som
genomfördes under studien. Enkäterna användes för att ta reda på vilken av de
annonseringsformer som undersöktes i studien deltagare tyckte bäst om.
Eftersom syftet med studien var att undersöka annonser på sociala medier med
företags egna Facebook-annonser som avgränsning, ansågs det lämpligt att
sprida enkäterna på Facebook. Detta innebar att samtliga deltagare hade någon
form av erfarenhet av Facebook som social plattform. Då syftet med studien
var att ta reda på om deltagarna föredrog någon av annonseringsformerna
behövdes ett stort urval av deltagare för att kunna få fram ett tydligt resultat.
Enkäter lämpades därför väl som datainsamlingsmetod då enkäterna var enkla
att sprida till studiedeltagarna (Bryman, 2011, s228). Det ansågs även
fördelaktigt att kunna nå ut till ett större antal eventuella studiedeltagare då ett
större dataunderlag kan underlätta studiens generaliserbarhet. En kvantitativ
metod valdes och ansågs fördelaktig jämfört med en kvalitativ metod då
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enkätstudien ger ett tydligt och jämförbart resultat på frågeställningen i och
med de färdiga svarsalternativen. Enkätundersökning är vidare en datametod
som möjliggör för deltagarna att besvara enkäten på distans, anonymt samt när
deltagaren önskar vilket ökar chanserna för en större urvalsgrupp – något som
var relevant i den här studien. Vidare kräver inte frågeställningen rörande
vilken annonseringsform deltagarna tyckte bäst om någon mer individinriktad
data som skulle kunna fås genom exempelvis intervjuer.

3.1.1 Deltagare

Deltagarna som deltog i enkätstudien kontaktades aldrig personligen. Enkäten,
som endast fanns i digital form, skapades i Google Forms och publicerades
sedan på min personliga Facebooksida. Google Forms användes då detta är ett
enkelt verktyg för att utforma enkäterna till studien. Förutom detta underlättade
Googleforms den statistiska hanteringen av resultaten från enkätstudien,
eftersom Google Forms automatiskt skapade de diagram som användes i denna
studie. Detta var tidssparade eftersom att inget eget analytiskt verktyg behövde
skapas.

3.1.2 Etiska förhållanden

De ställningstagande som behövde göras innan enkäterna skapades var att
bestämma om enkäterna skulle vara anonyma eller inte. Enkäterna hanterades
anonymt eftersom insamling av eventuella personuppgifter kan vara
avskräckande för vissa individer som inte vill lämna ifrån sig personuppgifter.

3.1.3 Utveckling av kvantitativa enkäter

Enkätfrågorna som togs fram för att utföra studien grundades alla i studiens
syfte samt frågeställningar. Samtliga enkätfrågor utformades för att ta reda på
olika aspekter gällande deltagarnas internetvanor och deras erfarenheter när det
kommer till Facebook användande (se Bilaga A). Enkätfrågorna var utformade
med en hierarkisk struktur och skulle besvaras i den ordning som de ställdes.
Majoriteten av frågorna i enkäten var textfrågor med två undantag. Fråga 11 i
enkäten bestod endast av ett antal bilder utan textbeskrivning. Frågan
utvecklades medvetet utan text eller någon information som sade vilken bild
som tillhörde till vilken annonseringsform, eftersom deltagaren endast skulle
bedöma och välja ett svarsalternativ endast efter annonsbildens design och
formgivning. Den andra frågan som skiljde sig från de resterande frågorna var
fråga 14 där deltagare som svarat att de slutat följa ett företags Facebooksida
skulle förklara varför. För att besvara detta fick deltagarna möjligheten att
skriva en kort mening gällande anledningen till att de slutat följa ett företag.
Tidigare forskning som togs fram för att kunna utföra studien låg till grund för
många av de frågor som ställdes i enkäten. Fråga 10 i enkäten (se Bilaga A) tog
upp vilken annonseringsdesign som deltagarna tyckte bäst om. I denna studie
skulle deltagarna svara om de tyckte bättre om animerande annonser i rörelser
eller statiska stillastående annonser. Detta gjordes för att undersöka om denna
studies resultat skulle skilja sig emot Lee et al. (2015) resultat. Ett
återkommande tema i den tidigare forskningen har kretsat kring användares
deltagande och delaktighet på sociala plattformar. Enkätfrågorna utformades
med detta i beaktning. Exempelvis ställs frågan om deltagare valt att följa ett
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företag på något socialt media. Denna fråga grundade sig i tidigare forskning
som Cvijkj & Michahelles (2011) som hävdade att deltagare idag tycker om
möjligheten att göra utrycka möjligheten till att kommunicera med företag.
Målet var se om deltagandeeffekten även stämde in på denna studie.
Följdfrågan ställer istället frågan om deltagarna sluta följa ett företag på
Facebook och varför de valt att sluta följa företaget. Eftersom tidigare
forskning inte jämförde de olika annonsformerna gentemot varandra saknades
tidigare information om vilken av annonseringsformerna som mottagare
föredrar. Därför utformades ett antal frågor för att fylla det hål som tidigare
forskning inte uppfyllt. Detta grundar sig också i en av de frågeställningar som
studien byggts upp kring och skall försöka besvara.
Samtliga frågorna utformades så att så många deltagare som möjligt skulle
kunna besvara frågorna oavsett vilken praktisk erfarenhet de hade i ämnet
(Denscombe, 2016, s241). För göra det enklare för deltagarna att förstå
enkätfrågorna utformades varje fråga med ett enkelt och tydligt för att
minimera risken att någon av deltagarna skulle missuppfatta eller inte förstå en
fråga eller ett utryck (Denscombe, 2016, s245).
I frågor som innehöll specifika uttryck skrevs dessa in i ett scenario för att
underlätta deltagarnas förståelse. Om det fanns ett eller flera ord som kunde
tolkas som svåra gavs deltagarna en lättare beskrivning för att kunna förstå
frågan. Det fanns också ett alternativ som gav deltagarna möjligheten att svara
”jag vet inte”, detta svar anpassades dock beroende på vilken utformning eller
syftet frågan hade.

3.1.4 Genomförande

Samtliga enkäter fylldes i via Facebook. För att sprida enkäten på Facebook
lades ett inlägg ut på mitt personliga Facebook-konto, där inlägget innehöll
information om vad för studie som genomfördes och varför. Inlägget som
gjordes innehöll också en förfrågan om de som läst inlägget kunde dela
inlägget vidare för nå fram till fler potentiella deltagare. Enkäten delades sedan
vidare av ett antal individer på deras egna Facebook-sidor. Enkäten var
tillgänglig för deltagarna under en period på sex dagar för att sedan stängas ner.
När enkäten stängdes ner hade totalt 80 deltagare deltagit i undersökningen.

3.1.5 Urval

Ett bekvämlighets utfördes för att välja ut deltagarna till enkätstudien. Bryman
(2011, s194) beskriver ett bekvämlighetsurval som ett urval där forskaren gör
ett urval beroende på vart deltagare är tillgängliga. Eftersom att mitt personliga
Facebook-konto har många kopplade användare till sig lämpades denna
urvalsprocess sig bra för att nå ut till deltagare då inga nya kontakter eller nya
konton behövde kopplas eller skapas.
Ett snöbollsurval gjordes i nästa skede. Bryman (2011, s194) beskriver ett
snöbollsurval som en typ av bekvämlighetsurval där forskaren tar kontakt med
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ytterligare potentiella studiedeltagare med hjälp av de deltagare som redan
deltagit i studien. I denna studies fall ombads deltagarna som redan var
kopplade till mitt egna Facebookkonto att sprida enkäten vidare via sina egna
Facebooksidor. Detta ansågs fördelaktigt eftersom snöbollsurvalet kunde öka
antalet deltagare i studien samtidigt som det garanterades att dessa deltagare
hade ett eget Facebook-konto, något som studien krävde.
Åldersgruppen som undersökningens urval riktades mot var individer över 18
år, detta eftersom målet med undersökningen var att undersöka vuxna
individers internetvanor och relation till olika annonseringsformer på internet.
Utöver ett Facebook-konto krävdes inget från deltagarnas sida i studien.
Enkäten krävde därför ingen inloggning via Googlekonto då detta kan vara
krävande och ta tid. vilket i sin tur skulle kunna öka risken att förlora
potentiella deltagare som inte vill behöva använda sig av sitt personliga
Googlekonto för att ha möjligheten att delta i undersökningen.

3.1.6 Bearbetning och analys av enkätstudie

För att bearbeta den svarsdata som samlades in i enkätstudien skapades ett
antal kategorier som delade upp frågorna efter vilket innehåll som de
behandlade. Denscombe (2016, s392) menar att det är viktigt för forskaren att
ha relevanta kategorier när denne utför en studie och förklarar vilka typer av
kategorier som ska tas med. Relevanta kategorier togs fram genom att gruppera
frågor som behandlade svar som kunde sammankopplas. Exempelvis
placerades alla frågor som behandlade Facebook- och internetvanor ihop för att
underlätta svarshanteringen. Kategoriseringen av enkätsvaren syftade även till
att tydliggöra tolkningen av enkätresultaten för att enklare kunna svara på
frågeställningen ” Vilken av annonsformerna tycker mottagarna bäst om?”
Frågorna 1 till 5 av enkäten behandlade demografisk målgrupp samt
deltagarnas internet- och Facebookvanor. Den andra kategorin var deltagarnas
preferenser på annonser och innefattade frågorna 6 till 11. Denna kategori
utvecklades för att samla in deltagarnas preferenser gällande
annonseringsformerna som studien jämförde. Här fick deltagarna yttra sig om
vilken annonseringsform som de tyckte bäst om samt välja vilken av
annonserna som deltagarna tyckte var bäst sett till dess estetik och design.
Användarnas syn på annonsfilter placerades också in i denna kategori då de
relaterar till deltagarnas åsikter och syn på annonser.
De avslutande frågorna 12 till 14 placerades in i kategorin ”annonsrelevans”.
Dessa frågor ämnade ta reda på om deltagarna någon gång börjat följa eller
slutat följa ett företag på Facebook. Här fick deltagarna som svarat att de slutat
följa ett företag möjligheten att svara på frågan med hjälp av en kort förklaring
om varför de valt att göra som de gjort. Kvalitativa data ansågs lämplig här då
ett ”ja” eller ”nej” inte ansågs tillräckligt uttömmande som svar. I frågan om en
deltagare börjat följa ett företag var det ett medvetet val att inte samla in några
kvalitativa data då detta inte ansågs lika relevant som varför de slutat följa. För
att analysera dessa kvalitativa svar på frågan varför deltagarna slutat följa ett
företag på Facebook gjordes en separat tematisk innehållsanalys. I denna
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separata innehållsanalys analyserades de fullständiga svaren, där både språk
och ordval analyserades och jämfördes för att sedan placeras in i en lämplig
kategori. Dessa kategorier togs fram och grundade sig i de mest frekventa av
deltagarnas anledningar till att sluta följa ett företag på Facebook.

3.2 Innehållsanalys
Den andra datainsamlingsmetoden som användes för att utföra undersökningen
var en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av innehållsanalysen undersöktes
ett flertal Facebookannonser och bannerannonser. Totalt analyserades sex
annonser, tre från varje annonseringsform, med syftet att svara på den andra
frågeställningen vars mål var att ta reda vilka skillnader och likheter som
annonseringsformerna i studien hade mellan varandra sett till design och
innehåll. För att jämförelsen skulle vara rättvis analyserades samma antal
annonser från båda annonseringsformerna. Enligt Robson och McCartan (2016,
s 351–352) kan innehållsanalyser användas för att analysera många olika
former av dokument, exempelvis foton, tidningsartiklar med flera och därav
lämpades en innehållsanalys sig väl till denna studie som skulle analysera
texter med både bild och textelement.
För att utföra innehållsanalysen förbestämdes tre kategorier som samtliga
annonser i studien granskades efter. Kategorierna som användes för att utföra
innehållsanalysen togs fram efter att en övergripande granskning av
annonsernas innehåll genomförts. Robson och McCartan (2016, s355) ger
exempel på kategorier och menar att kategorier kan vara av fysisk karaktär,
exempelvis hårfärg. I denna studie analyserades annonseras övergripande
färgsättning istället för ett enskilt färgattribut.
Robson och McCartan (2016, s 354) skriver vidare att texters olika innehåll
kan analyseras med hjälp av en innehållsanalys, exempelvis genom att jämföra
antal kolumner i en nyhetsartikel. Då denna studie jämförde annonser som
innehöll texter analyserades även dessa utefter vilken mängd text som
annonserna hade. Samtliga kategorier syftade till att svara frågeställningen
”Vad finns det för likheter och skillnader mellan annonseringsformerna sett till
designelement och innehåll?”. De två första kategorierna baserades på de
visuella aspekterna av annonserna och bild (kategori 1) och färgsättning
(kategori 2). Den sista kategorin behandlade texternas budskap och språk,
vilken syftade till att analysera och tolka texternas innehåll. För att analysera
texternas innehåll bröts annonserna ner och deras separata meningar
analyserades. Detta tillvägagångssätt inspirerades av Denscombe (2016, s392)
som skrev i sin bok att med hjälp av en innehållsanalys kan texter brytas ner
för att analysera allt ifrån individuella ord eller meningar. Denna
innehållsanalys fokuserade framförallt på annonsernas meningsbyggnad, men
även ordanvändning till viss grad.
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3.2.1 Utveckling av innehållsanalys

Innehållsanalysen och dess kategorier utvecklades och togs fram för att lyfta
fram de skillnader och likheter som annonseringsformerna hade och genom att
göra detta besvara studiens ena syfte vilket var att ge företag en inblick i hur de
olika annonseringsformernas annonser uppfattas sett till innehåll och design.
En del anpassningar behövde göras för att innehållsanalysen skulle passa in i
frågeställningen och syftet. Exempel på detta är att antalet kategorier
reducerades för att för att underlätta hanteringen av de data som samlas in.
Kategorierna som togs fram var ”bild”, ”färgsättning” samt ”budskap och
språk”. Kategorin ”Bild” innefattar bilderna i annonserna och analyserar
aspekter som mängden produktbilder, vilken typ av produktbilder, men även
bildstorlek samt ljussättningen i bilden. Färgelementet innefattande vilken
färghantering som använts i annonsen. Här innefattas textfärg, bakgrundsfärger
samt annonsens övergripande färgprofil.
Budskap och språk inkluderades i samma kategori då dessa två var svåra att
hålla separata, detta då budskapet ansågs influera texten i annonserna. Samtliga
kategorier grundade sig i de designelement och det innehåll i annonserna som
ansågs viktigt för frågeställningen. Kodschemat skapades i en Word-tabell och
innehöll totalt 16 textrutor där likheter och skillnader skrevs in med hjälp av
kvalitativa svar i form av kortare meningar (se Bilaga B). Totalt utfördes tre
analyser på sex olika annonser; tre Facebookannonser och tre
webbplatsbanners. Genom att ha en gemensam nämnare förenklades
analysprocessen då endast annonserna som innefattade samma produkter
jämfördes mot varandra. Detta medförde att endast tre innehållsanalyser
behövdes göras istället att jämföra samtliga annonser mot varandra enskilt.
Varje innehållsanalys innehöll fyra kolumner, två för varje annonsform.
Annonsformerna delades upp i två kategorier, A och B, detta för att göra det
enkelt att se vilken annons som tillhör till vilken kolumn. När
innehållsanalysen genomfördes skapades, utöver de kategorier som redan
förbestämts, ytterligare en kategorisering som kategoriserade fraser och ord
separat. Denna kategori var säljande språk där mottagare direkt eller indirekt
uppmanades till att köpa produkten eller varan som annonsen annonserade för.
Exempel på fraser och utryck som direkt försökte sälja något till mottagaren
var ”Köp här” och ”Boka nu”. Indirekta utrycka som användes var fraser som
”Perfekt synk med rog” och ”kampanj”. Dessa fraser och meningar ansågs
istället måla upp scenarion för mottagaren där produkten/produkterna var i
centrum.

3.2.2 Urval av annonser

Samtliga annonser i innehållsanalysen hade ett antal gemensamma nämnare.
Samtliga annonser innehöll elektronikprodukter samt att de alla kom från
elektronikåterförsäljare. Detta beslut gjordes för att förankra samtliga artiklar i
ett övergripande tema. Webbplatserna som bannerannonser hämtades från var
Gamereactor.se och Fz.se. Båda dessa webbplatser tillhörde samma typ av
bransch vilket i detta fall var datorspel. Denna begränsning i urvalet
genomfördes för att jämföra flera företagsannonser från olika webbplatser,
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vilket syftade till att minska påverkan av en specifik webbplats samtidigt som
branschen kunde hållas konstant. Utöver liknande företag och
webbplatsinnehåll gjordes ytterligare ett beslut vid urvalet av annonserna för
innehållsanalysen, vilket var att ta fram en annons från respektive
annonseringsform med samma typ av produkt. Anledningen till att det gjordes
var för att se om de fanns en specifik skillnad mellan annonserna som inte
berodde på en produktskillnad.

3.2.3 Genomförande

Innehållsanalyserna genomfördes av mig själv enskilt och grundades i tidigare
forskning samt litteratur som behandlade datainsamlingsmetod. För att utföra
innehållsanalysen jämfördes två separata annonser, en från varje
annonseringsform. Båda annonserna innefattade samma gemensamma
nämnare. I denna studie behandlades en gemensam produkt som båda
annonstyperna marknadsförde. När innehållsanalysen genomfördes skapades,
utöver de kategorier som redan förbestämts, ytterligare en kategorisering av
värdeord där värdeord som hade en specifik funktion samlades i en separat
kategori. Båda dessa kategoriseringar och tolkningen av uttrycken och orden
utfördes av mig själv enligt tidigare forskning.

3.2.4 Bearbetning och analys av innehållsanalys

För att bearbeta informationen som tagits fram med hjälp av innehållsanalysen
användes de redan existerande kategorierna ”bild”, ”färg” samt ”språk och
budskap”. Utöver detta användes kategorin som samlade in samtliga fraser och
ord under kategorin ”säljande språk” om dessa på något sätt uppmanade
mottagaren att köpa varan eller på något sätt konsumera något. Detta gjordes
för att lättare analysera och jämföra språk och fraser som användes i de
annonser och de annonsformat som studien ämnade jämföra.

4 Resultat
Nedan presenteras resultaten som båda datainsamlingsmetoderna tog fram.
Resultaten från båda metoderna presenteras med hjälp av ett antal
underrubriker.

4.1 Resultat enkätundersökning
Enkätstudien avslutades efter sex dagar och då hade 80 personer deltagit i
studien. För att enklare presentera enkätresultaten placerades enkätfrågorna in i
ett antal kategorier som underlättade sammanslagningen av data som hörde
ihop. Nedan presenteras varje kategori individuellt.
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4.1.1 Deltagarnas demografi och relation till Facebook

Insamlade data visade att majoriteten av deltagarna var i åldrarna 18 till 30 år.
Denna grupp innefattade 71 av totalt 80 personer som deltog (se figur 1).
Figur 1 Visar åldern på samtliga studie deltagare

Figur 1 Visar åldern på samtliga studie deltagare

När det kom till internetanvändning visade det sig att samtliga i studien
deltagare använde sig av internet dagligen. När det kom till varför deltagarna
använde internet fanns det, precis som i fallet med deltagarnas ålder, ett
svarsalternativ som besvarades av majoriteten av deltagarna. Av de 80
deltagare svarade 58 stycken att sociala plattformar var den huvudsakliga
anledningen till internetanvändning. Svarsalternativet annat valdes av 15
deltagare och var det näst vanligaste svarsalternativet och sammanfattade
användningsområden som inte fanns listade i studiens svarsalternativ (se Figur
2).

Figur 2 Visar vad deltagarna gjorde på internet.

När det kom till deltagarnas relation till Facebook som social plattform visade
resultatet att Facebook var den plattform som de flesta av studiens deltagare
använde sig utav. Av de deltagare som deltog i studien svarade 43 av 80
deltagare att Facebook var den sociala plattform som de använde sig av mest.
På frågan gällande Facebookvanor svarade 68 av 80 deltagare att de använde
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sig av plattformen på en daglig basis. Endast 12 deltagare använde sig av
Facebook några gånger i veckan och ingen av deltagarna använde sig av
Facebook minder än några dagar i veckan.

4.1.2 Deltagarnas preferenser på annonseringsformer

Deltagarnas åsikter kring annonsformer varierade i studien. På frågan om
vilken typ av annonser som deltagarna tyckte bäst om var det mest populära
annonseringsformatet Facebookannonser. Resultatet visade att 26 av 80
deltagare tyckte att Facebookannonser var det bästa annonsformatet på frågan.
Endast sju av deltagarna i studien tyckte att bannerannonser var det bättre
alternativet på frågan. En markant del av deltagarna visste dock inte skillnaden
mellan annonseringsätten. Nästan 20 procent, motsvarande 15 deltagare, visste
inte skillnaden mellan bannerannonser och Facebookannonser. En majoritet av
deltagarna, 32 av 80 deltagare, menade att de inte tyckte om någon av
annonseringsformerna och svarade att de undvek samtliga annonser som visats
oberoende format.

Figur 3 Visar vilken annonseringsform som deltagarna tyckte bäst om

Förutom att svara på vilken annonseringsform som föredrogs skulle deltagarna
besvara frågor rörande vilken av de annonseringsformerna som jämfördes i
undersökningen de främst tyckte om sett till design och estetik. Det fanns
skillnader och likheter sett till tidigare fråga där deltagarna skulle svara på
vilken annonseringsform de företog. Resultatet visade precis som tidigare att
deltagarna i undersökningen föredrog Facebookannonser framför
bannerannonser, skillnaden var dock inte lika stor som i tidigare frågor.
Annons 1 samt 3 representerade bannerannonser och två samt fyra
representerade Facebookannonser.
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Figur 4 Vilken annons som deltagarna tyckt bäst om estetiskt sätt

Som nämnt ovan följde resultatet samma trend som tidigare vid val av
önskvärd annonseringsmetod. Det som skiljde sig ifrån tidigare resultat var att
30 av 80 deltagare föredrog bannerannonser över Facebookannonser sätt till
utseende. Skillnaden var här mindre i jämförelse med då deltagarna skulle
besvara vilken annonseringsform de tyckte bäst om, där endast sju deltagare
angav bannerannonser som bästa annonseringsform och 26 deltagare föredrog
Facebookannonser.

Figur 5 visar vilka annonsformer deltagarna i studien tryckt sig vidare på

Effektiviteten hos annonseringsformerna undersöktes i nästa skede där
deltagarna skulle besvara vilka annonseringsformer de någon gång medvetet
tryckt sig vidare på. En majoritet av deltagarna svarade att de någon gång
medvetet tryckt sig vidare på någon annonseringstyp när de internet surfat.
Deltagarna besvarade om de tryckt sig vidare på en Facebookannons eller
bannerannons och resultaten visade även i detta skede att Facebookannonser
var mer effektivt som individuellt format. Av 63 deltagare som svarade på
frågan hade 16 tryckt sig vidare på en endast en Facebookannons. Medan
endast sex deltagare hade tryckt sig vidare på en bannerannons. Majoriteten av
deltagarna svarade dock att de någon gång valt att trycka sig vidare på båda
annonseringsformerna och totalt hade 32 av 63 av deltagarna vid något tillfälle
tryckt på någon av annonseringsformerna. De sista nio deltagarna hade ingen
åsikt gällande vilken annonseringsform de hade tryckte sig vidare på.
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Figur 6 visar deltagarna syn på animering i annonser

Gällande frågorna rörande annonser i rörelse och statiska annonser tyckte 43 av
80 deltagare att statiska annonser var bättre än animerade annonser. Endast 15
deltagare tyckte bättre animerade annonser som framgår i diagrammet ovan.
Eftersom det finns mjukvaror som blockerar annonser för användare, fick
deltagarna i studien besvara om de använde sig av sådan mjukvara. 57 av 80
deltagare svarade att de gjorde detta. Endast 16 deltagare använde sig inte av
sådan mjukvara och sju deltagare visste inte vad ett annonsfilter var för något.

4.1.3 Annonsrelevans
Tabell 1 nedan visar anledningar till att deltagarna slutat följa företag på Facebook.

Kategorier

Antal deltagare
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Irrelevant information/spam av information
Bristande intresse för företaget och deras
produkter

6

Stötande
företaget

2

eller

oetiskmarknadsföring

från

Flera av kategorierna som listats ovan

9

Annan anledning

1

Vet ej

2
43

Totalt antal svar

Den sista kategorin som enkätfrågorna delades in i var annonsernas relevans.
Enkätfrågorna 11 till 14 skulle ta reda på deltagarnas relation till företagens
egna Facebooksidor. Resultaten visar att majoriteten av deltagarna i studien
någon gång hade följt något företag på Facebook. Av deltagarna svarade 57 av
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80 att de medvetet valt att följa ett företags Facebooksida, 21 av deltagarna
angav att de inte hade gjort detta (se Tabell 1). Följdfrågan var om någon av
deltagarna i studien valt att sluta följa ett företags Facebooksida på grund av
annonsering. 50 av 79 deltagare som besvarat frågan hade slutat följa ett
företag vid något tillfälle. För att ta redan på varför deltagarna valt att sluta
följa ett företag fick de deltagare som angett att de slutat följa ett företag
möjligheten att skriva ett kort personligt svar om orsakerna till detta.
Efter analysen av samtliga svar individuellt grupperades de mest frekventa
anledningarna som deltagarna angett gällande varför de slutat följa ett företag
på Facebook in i ett antal kategorier som presenteras i tabell 1. Resultatet
visade att den största delen av deltagarna angav spam som den huvudsakliga
anledningen till varför de slutat följa ett företag. En kombination av de
kategorier som tagits fram för att analysera deltagarna var efter spam de
anledningar som fått deltagaren att sluta följa ett företag (se Tabell 1).

4.2 Resultat innehållsanalys
Resultat kategoriserades efter redan fastslagna kategorierna som låg till grund
för genomförda innehållsanalyser. Nedan presenteras resultat utifrån dessa
kategorier.

4.2.1 Resultat annonsers bildanvändning

När det kom till annonsernas användning av bilder visade resultaten från
innehållsanalysen att det fanns likheter och skillnader mellan de båda
annonseringsformerna sätt att använda sig av bilder i deras annonser. Gällande
vilket antal bilder som användes i annonserna framkom att samtliga
bannerannonser använde sig av flera bilder. Endast en av Facebookannonserna
som analyserades hade mer än en produktbild i annonsen. Detta var Inets
laptopannons.
Samtliga bannerannonser innehöll flertalet bilder av samma produkt, med
undantag för tangentbordsannonsen som innehöll flera bilder av produkter
tillhörande samma produktserie. Överlag användes bilder mer frekvent i
bannerannonser för att visuellt visa och berätta för mottagarna genom att visa
produkterna i olika positioner och vinklar (se bilaga C). Tillskillnad från
Facebookannonser som istället i större grad förlitar sig på text. Ett exempel är
MSIs laptopannons som visar produktens övergripande funktioner med hjälp
av bilder på datorn i olika vinklar tillsammans med kortare rubriker som
förtydligade det bilderna visade. Rubrikerna behövdes dock inte alltid för att
klargöra vad bilderna skulle berätta. Detsamma gäller Razers headsetannons
som även den visade ett flertal bilder på produkten i olika vinklar.
Facebookannonsernas bilder visade endast produkten i en fast vinkel som
visade produktens övergripande design.
Gällande användning av symboler och märken i annonserna visade
innehållsanalysen att båda formaten ofta jobbar med dessa symboler på
liknande sätt. Exempelvis används exakt samma bild för att visa
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grafikkortstillverkaren i båda laptopannonserna oavsett vilket format som det
tillhörde. Överlag visade resultatet på samtliga av de tre innehållsanalyserna
som utfördes i denna undersökning att båda annonsformaten arbetar på ett
liknande sätt när det kommer till annonsbilder och deras symbolanvändning.

4.2.2 Resultat färgsättning

Precis som i annonsernas bildhantering fanns det även likheter och skillnader i
respektive annonseringsformats sätt att använda sig av färg. Av de annonser
som analyserades bestod den övergripande färgsättningen i samtliga annonser
av mörka färger, oavsett vilken annonseringsform de tillhörde. Samtliga av
annonsernas bilder arbetade och färgsattes efter produktens grafiska profil med
några undantag, oavsett annonsformat.
Gällande annonsernas färgsättning innehöll majoriteten av bannerannonserna
kraftigare färgkontraster som skapade en skrikig design, vilket resulterade i att
annonserna kändes mer ”upp i ansiktet” på mottagare. Ett sådant exempel är
Asus bannerannons som innehåller många olika färgelement som lyfter fram
annonsens olika delar (se Bilaga C). Produktpriset lyfts fram med hjälp av en
röd bakgrund placerad endast under priset för att det ska vara enkelt att
särskilja den från annonsensbakgrunden. Detta fenomen återfinns också i
Razers annons där texten ”köp nu” placerats på en grön bakgrund för att lyftas
fram det från den svarta bakgrunden.
MSIs bannerannons skiljer sig från de två omnämnda i stycket ovan då deras
annons förlitar sig på flera bilder av produkten för att fånga mottagare intresse.
Denna typ av rubricering med färg som styrkte textelement användes inte på
samma sätt i Facebookannonserna, där användes istället kontrasterna för att
lyfta fram produkten från bakgrundsbilden. I Inets laptopannons (se Bilaga C)
används ett starkt grönt färgelement för att lyfta fram produkten och visa den
för mottagarna istället för att annonsera ett pris eller en symbol som uppmanar
mottagare att köpa något. Denna subtila färgsättning återkommer i de andra
annonserna från Facebook som analyserades, dock var dessa än mer subtila i
sin färgsättning då de endast använde sig av mörka bakgrundsfärger med
lättare färgkontraster för att skapa lättare kontraster i bilden (se Bilaga C).
Båda annonsformerna använde färgsättning för att skylta med produkters
funktioner. I Asus annons användes flertalet färger tillsammans som en
regnbåge för att visa att samtliga av produkterna hade RGB (röd, grön, blå)
belysning. Detsamma gjordes i Razers annons där grön färg användes för att
visa vilken kabel som produkten använde. HP och Inet gjorde detsamma i sin
Facebookannons där man visade datorns belysningsmöjligheter med hjälp av
ett rött sken som visade upp tangentbordets belysning för mottagarna.

4.2.3 Resultat språk, budskap och säljande språk

I resultatet gällande språk och budskap var skillnaderna större mellan
annonseringsformerna i jämförelse med tidigare kategorier. Överlag hade
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Facebookannonserna betydligt mer text, vilket är ett resultat till följd av
formatet som annonserna tillhörde. Facebookannonser använde sig av en
kortare brödtext i ett inlägg där mottagare fick information om produkten och
dess funktioner. Bannerannonser å andra sidan använde sig endast av kortare
rubriker som listade utvalda funktioners produktnamn och ibland även priset.
Detta kunde dock också förekomma i Facebookannonserna där de också
användes för att skylta med produktnamnet.
Språkskillnaderna var stora mellan Facebookannonser och bannerannonser och
skillnaderna gällde inte bara mängden text som användes. Ytterligare skillnader
som fanns i textanvändningen var texternas tonläge och deras jargong.
Samtliga av Facebookannonsernas språk riktade mer in sig på individen och
talade direkt till mottagarna. Ett exempel på detta var annonsen för Inets
laptops där det skrevs ”Börjar datorn lagga och bete sig konstigt?” (se bilaga
C). Annonsen skrevs direkt till mottagaren där frågor ställdes till mottagare.
Det övergripande tonläget var också mer personligt i jämförelse med
annonsbanners där istället kortare rubriker användes för att förmedla annonsen
budskap snabbt och tydligt. Exempelvis använde MSI endast kortare rubriker i
sin annons där en av dessa var ”Playsharp” (se Bilaga C). Här saknades samma
avslappnade tonläge som i Facebookannonsen. Detta mönster efterföljdes i
nästkommande genomförd innehållsanalys. Exempelvis innehöll Webhallens
Facebookannons gällande ett headset en längre text som beskrev headsetets
funktioner medan Razers annonsbanner, precis som MSIs annons, endast
använde sig av kortare rubriker exempelvis ”Electrifying performance”.
Trots skillnaderna som fanns i de olika annonsformatens språk och tonläge
återspeglade samtliga annonser ett liknande syfte och budskap, vilket var att
sälja in produkter till deras mottagare. Detta gjordes dock på olika sätt.
Likheterna som fanns mellan de olika annonsers sätt att kommunicera till sina
mottagare var att båda annonseringsformerna använde säljande utryck och
fraser. Fraserna kunde skilja sig ifrån varandra till viss del, men de hade
samma funktion. Samtliga annonsbanners som analyserades i studien använde
sig av ett mer direkt och riktat språk jämfört med annonser från Facebook. Ett
sådant exempel är i Razers headsetannons där en rubrik lyder ”köp nu”, detta
återkommer i MSIs annonser (se Bilaga C). Facebookannonserna använde sig
istället av ett mindre direkt språk som inte lika direkt eller uppmanade försökte
få mottagaren att köpa varan. Exempelvis användes i Inets tangentbordsannons
istället längre meningar som ”nu kör vi ett skönt pris på redan prisvärda Asus
cerberus, ett spillsäkert tangentbord med anti-ghosting och bakgrundsbelysning
i flera färger!”. Här är i stället språket mindre direkt och budskapet är mer
subtilt. Istället för att säga ”köp här” beskrivs tangentbordets funktioner och ett
scenario byggs upp där man lyfter fram att det handlar om ett reducerat pris
och sedan ger man mottagaren möjligheten att ta reda på mer om produkten
med en länk som säger ”läs mer”. Resultatet blir mer avslappnat och mer
personligt samt ger en mer subtil marknadsföring av produkten som inte
”trycker upp den i mottagares ansikte” även om annonsen försöker sälja något.
Detta fenomen förekommer på samtliga av annonserna som analyserats från
Facebook. Dessa skillnader i språk och tonläge förekom mellan samtliga
annonsbanners och Facebookannonser som undersöktes i denna studie.
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5 Slutsats och diskussion
Nedan presenteras slutsatser utifrån analys av de resultat som framkommit från
datainsamlingsmetoderna.

5.1 Slutsatser enkätundersökning
Resultaten på enkätundersökningen visade att deltagarna överlag föredrog
Facebookannonser framför bannerannonser. Dock visade resultaten att en
annonseringsform inte behövde vara bättre i samtliga scenarion. Resultaten
visar också att deltagare ofta undvek annonser helt, oavsett
annonseringsformat. Nedan presenteras de slutsatser som dragits från
enkätundersökningen.

5.1.1 Okunskap och ointresse

På flertalet frågor visade studiedeltagarna ett visst ointresse rörande
annonseringsformerna samt okunskap angående dem. Exempel på ointresse
hos deltagarna gällande vilken annonseringsform de föredrog svarade 32 av 80
deltagare att de undvek samtliga annonser, oavsett vilken annonseringsform
företag använde sig av. 15 deltagare svarade även att de inte visste vad
skillnaden mellan annonsformerna var. Detta resultat visar att 47 av 80
deltagare antingen inte visste skillnaden eller inte önskade någon kontakt med
annonser överhuvudtaget. Utöver detta besvarade deltagarna huruvida de
använde någon form av annonsblockerande mjukvara när de använde sig av
internet. majoriteten av deltagarna, 57 av 80, svarade att de använde sig av
någon blockerande mjukvara. 16 deltagare svarade nej och 7 deltagare visste
inte vad annonsblockerande mjukvara var för något. Det fanns också en liten
minoritet av deltagare som inte visste hur man följde ett företag på Facebook.
Dessa resultat visar att många potentiella mottagare av reklam idag inte är
intresserade av annonsering överhuvudtaget, inte vet hur annonsering fungerar
eller inte vet vilka skillnader som finns mellan de olika annonseringsformerna
som idag används. Dessa resultat stöds till viss del av resultaten på frågan om
annonsfilter, som visade att majoriteten av deltagarna i studien använde sig av
blockerande mjukvara för att slippa annonsering. Resultatet visar att det är fler
deltagare som använder annonsblockerande mjukvara än vad det är som
undviker samtliga annonser. Detta kan betyda att deltagarna möjligtvis väljer
att stödja vissa webbplatser av någon anledning som inte har att göra med
annonsform eller annonsinnehåll. Dock kan resultatet varit annorlunda
eftersom att det var sju deltagare som inte visste vad annonsfilter var, vilket var
en relativ stor del av svarsgruppen i studien. Den stora utmaningen behöver
inte möjligtvis alltid handla om att välja rätt annonseringsform utan att välja att
placera ut annonserna på rätt webbplatser där deltagare väljer att inte använda
sig av annonsblockerande mjukvara. Detta behöver inte betyda att mottagare
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kommer sluta välja att blockera annonser, då resultaten i denna studie visade
att det finns individer som undviker annonser.
När det kommer till okunskap och dess påverkan på resultaten är det inte
möjligt att veta vad resultatet skulle visa om kunskapen var större. Hade
samtliga deltagare vetat vad annonsblockerande mjukvara varit skulle detta
kunnat resultera i att fler deltagare undvikit annonser. Om samtliga deltagare
visste hur de följde ett företag på Facebook kunde resultaten varit annorlunda,
även om andelen deltagare som inte visste hur man följde ett företag på
Facebook var små. Vad som kan slåsfast är att det var en relativt stor minoritet
av deltagarna som inte kunde svara på vissa av de frågor som ställdes angående
annonsfilter och annonsformer, vilket eventuellt skulle kunnat påverka
slutresultatet beroende på hur de svarade.

5.1.2 Låg demografiskspridning

Av deltagarna som fyllde i svarsenkäten var över 90 procent i åldrarna 18 till
40 år och samtliga av deltagarna i studien använde dagligen internet. När det
kom till deltagarnas relation till sociala medier och Facebook svarade 58 av 80
deltagare att sociala medier vad den huvudsakliga anledningen till att de
använde internet. Av 80 svar svarade också 43 att Facebook var den
huvudsakliga plattformen. Eftersom enkäten endast fanns tillgänglig på
Facebook hade samtliga deltagare ett Facebookkonto och majoriteten av
deltagarna använde Facebook dagligen. Dessa resultat visar att mängden
potentiella mottagare som kan nås via sociala plattformar är för stor att för att
inte utnyttja (Tiago et al., 2014). Dock kan effektiviteten av sociala medier
variera beroende på bransch (Kang & Chen 2017). Detta kan dock inte styrkas i
denna studie då undersökningen inte granskade sociala mediers påverkan på
elektronikmarknaden. Till följd av att majoriteten av deltagarna, 90 procent,
tillhörde den yngsta åldersgruppen, 18 till 30 år, går det endast att dra slutsatser
om denna åldersgrupps internetanvändning. Det är därför inte möjligt att
jämföra de olika åldersgruppernas internetvanor då antalet deltagare i de andra
åldersgrupperna var få.

5.1.3 Animering gav ingen bra respons hos deltagarna

Deltagarnas syn på animering i annonser, som är ett vanligt förekommande
fenomen, var negativt i studien. Majoriteten av deltagarna föredrog
annonsering som förblev statisk. Detta stämmer överens med resultatet som
Lee et al. (2015) slog fast där statiska annonser fick bättre respons. Vad som
dock skiljer sig från Lee et al. (2015) resultat är att de jämförde statiska
annonsbanners mot animerade annonser över en längre period och då blev
resultat annorlunda. Enligt deras resultat fick animerade annonser positiv
respons av deltagarna efter en längre period. Namin et al. (2017) resultat
stödjer Lee et al. (2015) gällande en mer positiv respons till animerade
annonser över tid. Namin et al. (2017) visade att animerade annonser fick mer
positiv respons hos deltagarna än statiska annonser, samt att animerade
annonser efter en tid också var mer effektiva om mottagare utför flera uppgifter
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samtidigt exempel på detta kan vara att mottagare kanske kollar på ett
videoklipp i detta fall fångade animerade annonser mottagares uppmärksamhet
lättare. Resultatet kan ha förändrats om ett mer djupgående undersökning hade
gjorts där deltagare även i denna studie fått testa olika annonser över en längre
period. Målet med frågan i den här studiens enkät var att ta reda på deltagarnas
övergripande syn gällande animering och resultatet vi denna undersökning blev
att animering var ett negativt element. Precis som enkätens tidigare frågor
kunde deltagarna ange om de inte hade någon åsikt i frågan. 22 av 80 deltagare
svarade att de inte hade någon åsikt i frågan. Detta resultat visar att animering
inte behöver vara positivt eller negativt hos deltagarna utan att en väsentlig del
inte har någon åsikt eller inte lägger märke till skillnaden. Detta kan vara något
att tänka på när man utvecklar annonser.

5.1.4 Facebookannonser föredras över annonsbanners

Resultaten i varje jämförelse som gjorts mellan annonsbanners och
Facebookannonser har visat att deltagarna frekvent föredragit
Facebookannonser, även om skillnaden i resultaten varierade beroende på
vilken typ av frågor som ställts. På frågan om vilken av annonseringsformerna
som deltagarna tyckte bäst om visade resultaten att den stora majoriten
föredrog Facebookannonser över bannerannonser. Detta tydliggör deltagarnas
preferenser och visar att mottagare idag har en mer positiv syn till
Facebookannonser varför det vore konstigt om företag inte använde sig av
dessa plattformar då plattformens popularitet är stor (Tiago et al., 2014).
Skillnaden mellan Facebookannonserna och bannerannonserna till
Facebookannonsernas fördel var inte lika stor när deltagarna skulle välja den
annons som de tyckte såg mest tilltalande ut bara på utseende. Detta kan tyda
på att deltagare har en mer positiv inriktning till Facebookannonser till en
början och att det visuella kan påverka mottagares syn på annonser oavsett
format. Deltagarnas syn på Facebookannonser var överlag mer positiv och på
frågan om deltagarna någon gång valt att följa ett företag på Facebook svarade
en stor majoritet att de någon gång gjort detta. Resultatet stämmer överens med
Roncha et al. (2017) och Cvijkj och Michahelles (2011) som understryker att
deltagare idag vill ta del och väljer att själva ta del av företagsnyheter och
eventuella produkterbjudanden som företag publicerar på i detta fall Facebook.
Deltagarna hade dock inte bara positiva erfarenheter gällande
Facebookannonser och att följa företag. En stor majoritet av deltagarna som
svarade att de följt ett företag på Facebook svarade också att de någon gång
slutat följa ett företag. Anledningarna till detta var flera men den största
anledningen till att deltagare hade slutat följa företag var på grund av spam och
irrelevant information. Deltagare svarade även att det fanns fall med
missvisande information, stötande information och i vissa fall handlade det om
ett svalnat intresse för företaget och dess tjänster eller produkter. Dessa resultat
visar att även att Facebookannonser är ett framgångsrikt sätt att marknadsföra
sig precis som många andra sociala plattformar (Tiago et al., 2014) och att
företag måste hantera dessa informationskanaler väl eftersom mottagare idag
inte räds att sluta följa företag på Facebook om dessa företag inte kan
tillfredsställa följarens intressen och behov.
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Gällande annonsernas effektivitet visade resultaten att majoriteten av
deltagarna i studien valt att trycka sig vidare på både bannerannonser och
Facebookannonser. Resultaten gällande de enskilda formaten visade att flera
deltagare svarade att de endast tryckt sig vidare på en Facebookannons.
Resultaten visar även att Facebookannonser är den metod som deltagarna
tyckte bäst om. Dock fyller bannerannonser en funktion baserat på resultaten i
denna undersökning då majoriteten svarat att det tryckt vidare på både en
bannerannons och en Facebookannons. Resultaten visade också att en minoritet
av deltagarna svarade att de endast tryckt sig vidare på bannerannonser
Det är också viktigt för annonserande företag att beakta att deltagarna själva
måste välja att följa dem på Facebook och för att mottagare ska kunna göra
detta måste företag kännas till av mottagare. Bannerannonser å andra sidan
ligger i bakgrunden på webbplatser och deltagarna ser dessa annonser och
behöver nödvändigtvis inte integrera med dem och eftersom att de sett
annonsen finns möjligheten att de kommer ihåg företaget som står bakom
annonsen. Detta kan leda till ett intresse för företaget som i sin tur kan leda till
att mottagaren följer företaget på Facebook.
Sammanfattningsvis är svaret på frågeställningen att deltagarna i studien
föredrog Facebookannonser i varje jämförelse som gjorts i enkäten, även om
skillnaderna inte alltid var stora. Detta behöver dock inte betyda att
bannerannonser inte har sin funktion då båda annonseringsformerna skiljer sig
åt så pass mycket. Nyckeln kanske är att kombinera annonsformerna och
använda båda annonsformernas styrkor.

5.2 Slutsatser Innehållsanalys
Resultaten på innehållsanalysen visade att bannerannonser kommunicerar mer
visuellt än annonser på företags Facebooksidor medan Facebookannonserna
förlitade sig mer på textkommunikation mot sina mottagare. Däremot använde
sig båda av visuell och textbaserad kommunikation till en viss grad.

5.2.1 Bannerannonser arbetar
färgeffekter i annonserna

mer

med

bilder

och

Bannerannonserna som undersöktes i innehållsanalysen använde sig av fler
grafiska element än Facebookannonserna med ett undantag av att
Facebookannonsen använde sig av fler färgelement för att skapa starkare
kontraster i annonsbilderna. Dock var färgsättningen subtil i jämförelse med de
andra två bannerannonserna som analyserades i innehållsanalysen.
Anledningen till att bannerannonser i större grad använder fler bilder kan vara
för att dessa konkurrerar med andra bannerannonser som finns på webbplatsen.
Därav använder annonsörerna bilder med mycket färg och stora kontrasterför
att fånga mottagares intresse vilket inte var lika relevant för
Facebookannonserna då de publicerades på företagens respektive
Facebooksida. Bannerannonserna i detta följer inte de resultat som Bakar et al.
27

(2015) som visade att annonser med mindre komplexa bakgrunder hade en
positiv effekt hos deltagarna. Dock använde sig Facebookannonser sig av
mindre komplexa bakgrunder i två av analyserna som genomförts i denna
studie. Anledningen till att banners i detta fall använder sig av komplexa
bakgrunder kan vara för att de konkurrerar med andra banners och man vill
synas. Det kan eventuellt skilja från webbplats till webbplats då webbplatsers
innehåll och övergripande teman kan skilja sig ifrån varandras.
Facebookannonser i denna undersökning arbetade med dessa mindre komplexa
bakgrunderna, en anledning till detta kan vara att man inte vill vara för på
mottagare med reklam i deras personliga Facebookflöde.
Tidigare studier på ämnet menar att färgsättning kan effektivisera prislappar
och fånga potentiella kunders intresse bättre (Shen et al., 2018). Exempel på
färganvändning i två av bannerannonserna som undersökte var i Asus annons
som hade placerat priset i bilden och placerat det på en röd bakgrund som
direkt stack ut från bilden. Det andra exemplet är i Razers annons som man
placerat texten ”köp nu” på en grön bakgrund som även den stack ut från den
resterande annonsen. Detta kan återkopplas till Shen et al. (2018) där röda
märkningar jämfördes mot blå, med resultatet att röda prislappar lättare
fångade kunders uppmärksamhet. Detta kan direkt återspegla i Asus annons
men också i Razers även fast färgen grön används istället för röd, men
färganvändandet går att relatera mellan de båda annonserna. Bannerannonserna
och Facebookannonserna använde sig av samma typ av symboler för att visa
funktioner och produktspecifikationer. Detta symboler bestod utav logotyper
från olika företag, exempel på likadana symboler som användes i båda
annonseringsformerna var Nvidias logotyp. Anledningen till detta var för att
lyfta fram de viktigaste aspekterna av produkten. Symboler gör det också
lättare för eventuella köpare att avgöra om produkten passar dem istället för att
läsa igenom produktspecifikationerna för att se om de huvudsakliga
funktionerna passar deras behov. Detta kan återkopplas till Karman och Shears
(2018) där kartor innehållande symboler för att effektivisera kartorna.
Anledningen till att Bannerannonserna innehåller fler symboler och märkningar
kan ha att göra med att bannerannonser överlag har mer plats än
Facebookannonser som publiceras på Facebook där utrymmet är begränsat.
Dock kan storleken på bannerannonser variera precis som i denna
undersökning då två täckte en hel sida och den tredje var en större bild.
Antagligen kostar det mer med större annonsplatser då de tar mer utrymme,
vilket ur ett ekonomiskt perspektiv stämmer överens med Robinson et al.
(2013) resultat där större bilder i annonser generade flera klick. Anledningen
till att det placeras färre symboler i annonsbilden tillhörande
Facebookannonsen kan bero på den medföljande brödtexten ger företag
möjligheten att beskriva produktens egenskaper i den medföljande texten.
Därav behöver företag inte placera symboler i produktbilden och genom detta
låter man produktbilden tala för sig själv.
Frånvaron av separata texter som brödtext i bannersannoner kan bero på att
dessa annonser ofta använder sig av flera bilder av produkterna istället. Två av
tre bannerannonser innehöll flera bilder av samma produkt i samma annons
Flera bilder ger mottagare möjligheten att se flera funktioner samt skapa en
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fullständig bild av produkten. Även om en av Facebookannonserna visade
produkten i två positioner finns det en klar skillnad gentemot MSIs laptop
annons eller Razers headset-annons då dessa två och innehöll bilder av flera
produkter ur en produktserie. Bilderna i bannersannonerna ger således ett
sammanhang till produkten och har på så sätt en ytterligare funktion än
Facebookannonsernas produktbilden som används för att förstärka textens
budskap.

5.2.2 Facebookannonser har mer text och ett mer vardagligt
språk

Resultaten från samtliga av innehållsanalyserna visade att annonserna på
företags Facebooksida innehöll ett mer avslappnat och vardagligt
språk. Annonserna hade anpassats efter den sociala plattformen Facebook och
dess
innehåll.
Det vardagliga
språket som
användes
i
Facebookannonserna fick dem att kännas mer avslappnade och personliga.
Samtliga Facebookannonser som undersöktes hade en kortare brödtext. Detta
gjorde att annonserna inte fick samma massproducerade känsla som annonser
som innehåller mer korrekt och välartikulerat språk. Istället skapades
intrycket att annonserna talade direkt till läsaren utan att direkt syfta till att
maximera antalet klick. Facebookannonserna satte produkterna i ett scenario
vilket påminde om det narrativ som Huang et al. (2018) pratade om i sin studie.
Exempel på sådant scenario var i Inets Laptop annons där man skrivit ”Har
datorn börjat lagga och bete sig konstigt. Då är det ett omen det är dags att
uppgradera!”, och sedan länkar hänvisar Inet i detta fall till en laptop från HP
som kan lösa problemen.
En av Facebookannonserna använde sig av frågor för att fånga mottagaren
intresse, vilket ligger i linje med Cvijkj och Michahelles (2011) som tar upp i sin
studie hur sociala medier förändrar kommunikationen mellan företag och
mottagare idag, där man jobbar emot en individuell kommunikation istället för
att tala till den stora massan.
Bannerannonserna som undersöktes i analysen gjorde tvärtemot vad
Facebookannonserna gjorde, där de istället talade till den stora
massan. Bannerannonserna använde sig endast av kortare rubriker som i två
fall lyftes fram med andra bakgrundsfärger (Shen et al., 2018). Majoriteten av
bannerannonser som undersöktes använde också flera bilder av samma produkt
spridda över hela webbplatsen vilket påminde om en löpsedel med reklam
vilket skapade samma känsla som ett massproducerat reklamblad. Eftersom
Facebookinlägg har restriktioner finns inte möjligheten för företag att använda
sig samma typ av sidoannonser som gjordes av bannerannonserna på
Facebook. Däremot är det troligt att företag inte skulle göra detta då de skulle
kunna riskera den personliga känslan som annonserna i denna studie skapat.
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5.2.3 Tydligare
men
mer
Bannerannonserna

påtvingande

innehåll

i

Innehållet i Bannerannonserna som undersöktes var mer påtvingande än
Facebookannonerna. Vad som visades i bannersannonserna var tydligt och
enkelt att förstå samt att man direkt förstod vad annonserna handlade om.
Facebookannonserna i undersökningen var inte lika tydliga för mottagare.
Istället förlitade Facebookannonserna sig på att mottagaren skulle läsa
annonsen till fullo. Exempel på detta var i Webhallens Facebookannons med
ett Sennheisersheadset där det inte var möjligt att veta att annonsen handlade
om en förhandsbokning och inte ett möjligt köp om mottagaren inte läst
annonsen tillfullo. Istället förlitade sig annonsensören på att den eventuella
bilden med tillverkarens logotyp skulle skapa ett intresse hos mottagaren.
Bannerannonserna som undersöktes hade ett annat tillvägagångssätt där det
användes av effektfulla och stora bilder för att skapa intresse. Dess bilder
fungerade som en typ av chockfaktor för att särskilja just annonser från andra
annonser. I Razers headsetannons har vissa rubriker framhävts med hjälp av
klara kontrastgivande färger, exempelvis det direkta budskapet ”köp nu” som
placerats på en neongrönbakgrund formad som en knapp. Med hjälp av den
gröna bakgrunden stack ”köp nu” ut och resultatet blev att just detta budskap
var bland det första som sågs i annonsen (Shen et al., 2018). Detta var ett
återkommande tema bland bannerannonserna i studien.
Avslutningsvis kan det handla om att plattformarna är olika verktyg för
företagen eftersom webbplatser och Facebook skiljer sig ifrån varandra.
Facebookannonserna kanske inte vill vara för påtvingande då deras annonser
oftast ses av följare som valt att följa deras verksamhet. Bannerannonserna
används istället för att göra företaget synligt för nya mottagare på webben och
det kan vara viktigt att ha annonser som sticker ut från mängden, samtidigt att
det är viktigt att annonsen tydligt förmedlar företagets eller produktens syfte
och budskap.

5.3 Begränsningar
Studien som genomfördes hade ett antal begränsningar, där en av dessa var
uppdelningen av studiedeltagarnas ålder. En stor majoritet av deltagarna var i
åldrarna 18 till 30. Till följd av detta var de inte möjligt att undersöka om ålder
hade någon påverkan på deltagarnas internetvanor eller övergripande kunskap
och relation till sociala medier eller kunskaper gällande digital marknadsföring.
Att flertalet deltagare ingick i samma ålderskategori ökar visserligen
kredibiliteten hos slutsatserna som berör just denna kategori.
Vidare hade studien fått mer djup om det var möjligt att jämföra de olika
åldersgrupperna mot varandra. Eftersom enkäten endast spreds via Facebook
var deltagarna tvungna att någon gång under perioden logga in för att kunna
delta i enkäten. Detta kan ha haft en påverkan på resultatet då deltagare som
inte ofta är inloggade på Facebook möjligtvis kan ha missat enkäten. Hade
enkäten spridits med hjälp av flera kanaler och plattformar hade eventuellt flera
deltagare deltagit samt att det eventuellt kunde ha påverkat resultaten i enkäten.
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Innehållsanalysen genomfördes endast av en individ vilket gör att resultaten
från den endast baseras på en individs kunskaper och erfarenheter vilket gör
analysens generaliserbarhet begränsad. Det hade kunnat vara värdefullt om
innehållsanalysen genomförts av ytterligare en person vilket hade gjort det
möjligt att se om vad de som genomförde innehållsanalysen kom överens om
och vad som skiljde mellan de båda analyserna. Detta hade varit värdefullt och
stärkt tillförlitligheten och validiteten då hela annonsen inte endast baserades
på en individs åsikter och erfarenheter. Man hade också kunnat göra fler
mindre detaljerade innehållsanalyser för att skapat ett bredare underlag i
resultatet då denna studie endast genomförde tre analyser med totalt sex
annonser.

5.4 Förslag till vidareforskning
Eftersom denna studie endast undersökte deltagares erfarenheter och relationer
till annonsering med inriktning på bannerannonsering och Facebookannonser
på egna företagssidor kan det vara i intresse att även undersöka företags
relation till dessa annonseringsformer. Ytterligare forskning skulle kunna rikta
in sig på att undersöka hur företag ser på dessa två annonseringsformer och hur
de används av företag samt vilket annonseringsformat som de föredrar.
Ytterligare sociala plattformar skulle kunna undersökas då denna endast
undersökte Facebookannonsering. Instagram och Snapchat är ytterligare
plattformar som skulle kunna undersökas för att få en bredare bild av sociala
mediers övergripande roll i digital marknadsföring. Om flera plattformar
undersöktes skulle det eventuellt vara möjligt att ta reda på om någon plattform
lämpar sig bättre för en viss marknad eller om alla plattformar fyller en roll i
ett större maskineri. Slutligen skulle ytterligare forskning kunna göras för att se
hur annonser skrivna på engelska står sig emot annonser på svenska. Detta för
att se om resultaten för två språkiga individer i Sverige efterspeglar Flores et al.
(2014) resultat i sin studie.
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Bilaga A: Enkät

Bilaga B: Innehållsanalys
Typ A = Facebookannons Typ B = Bannerannons

Kategori

Typ A Likheter

Typ B Likheter

Produkten visas i
fler än en vinkel för
att ge mottagaren en
bild om hur
produkten ser ut i
samtliga vinklar.
Produktegenskaper
och specifikationer
visas i form av
logotyper, i detta fall
handlar det om
”Geforce GTX” som
visar vilken
grafikkortstillverkare
som gjort
grafikkortet i datorn.

Hela produkten
presenteras med
hjälp av flertalet
bilder som visar
produkten i dess
olika vinklar.
Samma typ av
rubricering sker
med hjälp av
logotyper i denna
annons för att visa
tillverkaren av
grafikkortet.

Laptop

Bild

Typ A
Skillnader

Typ B
Skillnader

Mer effektfull
Produkten visas i
bakgrund som
betydligt fler
får produkten att vinklar samt att
sticka ut ifrån
annonsen
annonsen. Detta
innehåller flera
drar även till sig bilder. Bilderna
mottagares
visar även in
ögon. Mindre
zoomade bilder
bilder av
av datorns olika
produkten, den
delar för att ge
går endast att se
mottagaren
i två olika
möjligheten att se
vinklar i detta
vad produkten
fall handlar det
har att erbjuda
om baksidan och
enkelt.
framsidan på
Bakgrunden är
laptoppen.
helt svart och
Antalet bilder
saknar någon
kan ha och göra
form av
med det
bakgrundseffekt
begränsande
det enda som
utrymmet som
visas i annonsen
ett Facebook
är bilder av
inlägg kan ha.
produkten.

En mörk bakgrund
som lyfter fram
produktbilden som
skapar en
färgkontrast och
lyfter fram
produktbilden.
Färgsättning

Språk &
budskap

Produktens
prestanda och
funktioner beskrivs i
texten som tillhör
annonsen, de
viktigaste attributen
som passar den
målgrupp som
produkten har. I
detta fall handlar det
om mottagare som
har ett datorintresse,
lyfts fram i en
kortare brödtext som
följer med Facebook
inlägget

En mörk bakgrund
som lyfter fram
produkten, man
arbetar med
samma
färgsättning
gällande
rubrikerna som
använts i bilden
som Facebook
annonsen.

Ytterligare
färger finns i
bakgrundsbilden
i detta fall
handlar det om
en grön linje
som liknar en
pulslina, detta
gör i sin tur att
bilden känns
mer levande och
mera
iögonfallande.
Detta särskiljer
också datorn
från dess
bakgrund

Annonsen
fokuserar på att
visa produkten
via produktbilder
i flertalet vinklar,
som i sin tur
framhävs och
lyfts fram
tydligare med
hjälp av den
helsvarta
bakgrundsfärgen.

Även här lyfts
I texten
Den text som
produktens
tillhörande
finns tillgänglig
viktigare attribut
annonsen
är endast rubriker
fram precis som
används ett
med
den andra
vardagligt språk
produktnamnet
laptoppen riktar
i det korta
och ett antal
denna även in sig
inlägget som
fraser som kan
på gamers. Kortare
följer med
kopplas till
rubriker används
annonsen. Man
datorns
för att fånga
använder sig av
funktioner,
mottagares
kortare fraser för exempel på detta
uppmärksamhet,
att fånga upp
är ”stealth thin”
exempel på detta
mottagares
som pratar om
”play sharp”.
intresse
datorns tjocklek,
funktioner om
exempelvis ”har ”PLAY SHARP”
headsetet kan
laptoppen börjat är ytterligare en
finnas i rubrikerna, lagga och bete
rubrik som kan
exempel på detta
sig konstigt?”
kopplas till
är produktnamnet
Säljande ord
datorns
”Electra v2 USB”
som ”prisvärd”
funktionalitet i
vilket framhäver
används för att
detta fall datorns
USB delen av
fånga
hastighet och
headsetet
mottagares
prestanda.
intresse, man
Tillhörande
härleder också ”PLAY SHARP”
mottagare vidare
lyftes också en
med en länk och
av
en mening ”läs
komponenterna
mer” vilket ger
fram, antagligen
mottagaren
handlar det om

möjligheten att
få fram mer
information om
produkten om de
så skulle vilja.

den komponent
som anses vara
mest exklusiv.

Kategori

Typ A Likheter

Typ B Likheter

Typ A Skillnader

Typ B Skillnader

Headset

Bild

Färgsättning

Produktbilden
Produkten
Endast en bild av
Produkten visas i
ställs i profil för att
presenteras i
produkten visas och
flertalet vinklar
visa headsetets
profilposition
det är headsetet
istället för endast
siddesign.
där mottagaren
ställt i profil. Detta
en specifik. Man
Produkttillvärkaren får möjligheten
kan dock ha och
har också valt att
presenteras i
att se produktens göra med formatet. visa hur kabeln ser
bilden. Produkten
sida. En
Bakgrundsbilden
ut till headsetet då
presenteras med
mörkbakgrund
består av en in
denna följer
hjälp av en svart
som lyfter fram
zoomad bild av
headsetets
bakgrund ljusare
headsetet i detta headsetets sida och
övergripande
partier i bilden där
fall från den
skapar en
design och färg.
produkten visas.
resterande
sammanlänkad
Mer finns att se i
bakgrundsbilden. design mellan bild
denna bild men
Tillverkarens
och bakgrund.
detta kan ha och
logotyp och
Produkten var
göra med formatet.
namn
också centrerad i
Tillskillnad från
presenteras i
mitten av bilden.
Facebookannonsen
samband med
så använder sig
produktbilden
bannerannonsen
bilderna för att
framhävda
produkten
ytterligare istället
för att endast ge en
visuell bild på vad
annonsen vill
sälja. Överlag är
den övergripande
designen mer
skrikig än
Facebookannonsen
detta är dock
ingenting som
skall uppfattas
som negativt.
Svartbakgrund
som lyfter fram
produkten. Man
arbetar en del med
produktens egen
färg förutom detta
arbetar man även
in produktens
färgsättning i
annonsens
övergripande
designspråk
exempelvis
zoomas det i på

Mörksvart
bakgrund med
en del
nyansskiftningar
i bilden. Arbetar
mycket med
nyanser av svart.
Arbetar mycket
med den
neongröna
nyansen som
utgör detaljerna
på produkten
och företagets

Färgsättningen är
överlag mer subtil
med mindre
färgkontraster i
jämförelse med
bannerannonsen.
Färgsättningen är
överlag ganska
intetsägande då
annonsen i fråga
endast innehåller en
bild med en in
zoomad bild av
produkten i

Färgen på texten
varierar i bilden
den skiftar från vit
till grön i ett antal
rubriker, dock kan
detta dock ha och
göra med
utrymmet då
bilden som
används i
annonsen på
Facebook inte kan
vara i samma
storlek. Man

den röda delen av
headsetet i
bakgrundsbilden
för att skapa en
kontrast.

Språk &
budskap

Man målar upp
headsetets
funktioner och
styrkor med hjälp
av flertalet uttryck
som målar upp en
positiv bild av
produktens
funktioner.
Exempel används
uttryck som
”monsterheadset”
och ”seriös winner
chicken dinner” för
att sälja in
produkten hos
mottagare. Utöver
detta innehåller
texten säljande
utryck som i detta
fall målade upp
olika scenarier
med produkten.
Andra direkta
exempel på
säljande fraser var
meningen ”Boka
ditt exemplar redan
idag med en
headset emoji”

logga.

profilläge. Även
texten är mer
tillbakadragen i
jämförelse med
bannerannonsen, i
Facebookannonsen
är det enda text
elementet företagets
logga som inte
omarbetats eller
förändrats.

använder färger
för att framhäva
budskap ”köp nu”
med hjälp av en
grön bakgrund
som får texten att
se ut som en
individuell knapp.

Målande
Språket var överlag
Markant mindre
rubriker som
mer alldagligt och
text används i
framhäver
personligt, texten
denna annons,
produktens bästa
som är en kortare
detta kan
attribut och
brödtext innehåller antagligen ha med
egenskaper.
stora mängder
formatet att göra.
Exempel på detta vardagliga utryck
Inte mycket text
är ”Electrifying
såsom
att prata om i då
Fast”. Uttryck
”monsterheadset”
texten endast
som säljer
som vanligtvis inte innehåller totalt tre
produkten direkt
finns i en
separata rubriker.
till mottagaren, produktbeskrivning. Överlag används
exempel på detta Man skriver också
text element
är ”Köp nu”
kortare meningar
endast som ett
knappen. Kortare som förklarar hur komplement för att
funktioner om
tillverkaren har
förstärka de bilder
headsetet kan
jobbat med att
som finns i
finnas i
förbättra vissa
annonsen.
rubrikerna,
funktioner med
exempel på detta headset modellen i
är
fråga.
produktnamnet
”Electra v2
USB” vilket
framhäver USB
delen av
headsetet

Kategori

Typ A Likheter

Typ B Likheter

Typ A
Skillnader

Typ B Skillnader

Produkten i fråga är
centrerad på bilden
av den. Har en
subtil mörk barkund
men som ändå
innehåller element
som är
framträdande i detta
fall vad som ser ut
som ett kattdjurs
ögon och nos. En av
produktens
funktioner lyfts
fram via bilden
genom att ett subtilt
sken från
tangentbordet syns.
Tillverkarnas
logotyp används för
att visa vilket
företag det är som
säljer produkten.

En mörk bakgrund
med en inte allt för
skrikande
bakgrunds som
lyfter fram övriga
element i bilden.
Produktfunktionen
lyfter fram
produkterna i
annonsen där ett
sken som skall
visa
ljusfunktionerna
hos produkterna
för potentiella
köpare. Tillverkare
logotyp används
för att visa vilket
företag det är som
säljer produkten.

Mindre objekt
och små texter i
bilden. De som
finns är mer
anpassade efter
bilden för att
skapa en helhet.
Mindre saker
som trycks upp i
ansiktet på
användaren.

Innehåller
betydligt fler
bildelement.
Dessa element
framhävs också
med en flertalet
produkter som
skall representera
kampanjen som
annonsen är en
del av. Precis som
i fallet med den
andra annonsen
produkters
funktioner med
hjälp av bilden.
Detta är dock
mera påtagligt i
bannerannonsen
vilket gör att den
drar till sig ögat
lättare.

Överlag är hela
annonsen utformad
och färgsatt med
antingen svart eller
mörblåfärger.
Samtliga texter är
vit färgade.

En mörk bakgrund Hela annonsen
Färgskalan i
som annonsen
håller en
denna är inte lika
samtliga element,
färgskala det
sammanhängande,
färgerna skiftar
enda som sticker
då kontrasters
mellan svart till
ut är små
använts för att
mörkblå. Samtliga
färgelement i
lyfta fram
texter är även här bakgrundsbilden information eller
vitfärgade i
och
produkter i bilden,
annonsen.
tangentbordets
exempelvis med
bakgrundsljus
den röda
som lyfts fram
prislappen som
med en röd färg.
placerats i
Överlag är
annonsen för att
färgsättningen i
tydligt synas.
enkäten mer
Överlag är
subtil.
färgsättningen i
annonsen av den
skrikiga designen,
det är mycket som
händer
färgmässigt samt
att det finns ett
stort antal
färgelement i
annonsen.

Tangentbord

Bild

Färgsättning

Språk &
budskap

Säljande text som
beskriver ett antal
funktioner som
produkten i fråga
har. Enkel text att
snappa upp med ett
budskap som skall
skapa ett snabbt
intresse hos
mottagaren.

Säljande text i
form av kortare
mening som skall
fånga mottagarens
intresse.
Funktioner hos
produkterna finns
placerade som en
effektfull symbol
med text där
funktionen är
listade.

Ett kortare
inlägg som listar
flertalet
funktioner hos
produkten som
annonsören
ansett vara de
ledande och
säljande
funktionerna
som produkten
har. Mer
avslappnat språk
som skall få
deltagaren att
känna som en
del i annonsen
som publicerat.
Man har också
valt att lägga till
en läs mer i
slutet av texten.

Mindre text,
däremot använder
man sig av
flertalet meningar
där man försöker
måla upp en
produkt som
mottagaren inte
kan vara utan.
Exempel “upplev
perfekt synk!“.
Priset och
information om
fraktvillkor
presenterar också
i annonsen. Man
använder också
ord som kampanj
för att få det låta
som att detta bara
är tillgängligt
förtillfället.

Bilaga C: Annonser

