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Abstrakt 
Webben som arena för nyhetsrapportering och informationsöverföring till 
konsumenter har i många år växt på bekostnad av de traditionella 
papperstidningarna. Intäktsflödena har emellertid inte följt samma överföring 
vilket medfört att intäkterna är betydligt lägre när nyheter och artiklar 
distribueras på webben. Bannerannonsering är en metod som används av 
tidningar för att generera intäkter när annonsörer betalar för att exponera sina 
budskap. En metod att mäta en bannerannons effektivitet, och indirekt, vad 
annonsören vill betala är genom Click-Through Rate (CTR), hur många klick 
en annons har i förhållande till antalet annonsvisningar. En av variablerna 
som spelar in i en bannerannons effektivitet är dess placering. Denna studie 
har undersökt om CTR påverkas beroende på om en annons placeras i början 
eller slutet av en artikel i ett nätmagasin. Mätningen har genomförts genom 
att mäta antalet annonsvisningar och klick för respektive placering. Resultatet 
av mätningen visar att de båda annonsplaceringarna har mottagit ett 
likvärdigt CTR. Studien visar att det kan vara så att vedertagna uppfattningar 
om annonsens placering inte stämmer överens med verkligheten och att 
placeringen av annonser kan behöva utvärderas kontinuerligt i förhållande till 
flera variabler för bibehållen effektivitet. Undersökningens begränsade 
omfattning understryker dock att det behövs vidare studier för att 
säkerhetsställa att så är fallet.  
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Abstract 
The web as an arena for news reporting and information sharing to 
consumers has grown for many years in the expense of the traditional 
newspapers. The revenue stream has however not followed the same 
transformation which has led to a remarkably lower profit when news and 
articles are distributed through the web. Banner advertising is a method that 
is commonly used by online magazines to generate profit where advertisers 
pay to expose their message. One method to measure banner ads effectivity, 
and indirectly, what the advertiser would pay, is through Click-Through Rate 
(CTR), how many clicks a banner ad receives in relation to the amount of 
banner views. One of the variables that play an important role in the banner 
ad effectivity is the placement of the banner ad. This study has investigated if 
CTR is affected depending on the banner ad placement. The click- and view 
tracking has been measured by the amount of click and views every tested 
banner ad received. The results of the measurement show that the both 
placement have received an equal CTR. This study shows that common 
believes regarding banner ad placement could be wrong and that the 
placement of banner ads needs to be evaluated continuously in relation to 
several variables to keep the effectivity of the banner ad. This study’s limited 
extent underlines that further research needs to be done to draw a complete 
conclusion and support the findings.   
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Förord 
Trots att det gått snart 20 år sedan den första bannerannonsen visades på 
webbplatsen Hotwire.com finns det fortsatt mängder med kunskap att 
upptäcka inom det relativt outforskade området. Att skriva och undersöka 
fenomenet med annonsplacering har varit lärorikt och utvecklande för att 
skapa mig en uppfattning om fenomenet som helhet. Ofta är viljan att göra 
något mycket stark men man inser ganska raskt att det tar sin tid att 
genomföra en undersökning och ofta stöter man på problem och 
frågeställningar som man inte tidigare har reflekterat över. Jag hoppas att 
uppsatsens innehåll kan komma till nytta för såväl webbplatsägare inom 
nättidningar som forskare. 
 
Under resans gång har jag fått mycket hjälp och feedback. Jag vill därför 
rikta ett stort tack till min handledare Jeanette Svanholm som bidragit med 
många tänkvärda synpunkter och tankar. Jag vill även tacka min bror Gabriel 
för den feedback jag mottagit av uppsatsens delar och förslag på 
förbättringar. 
 

Daniel Wiklund
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Centrala begrepp 
 
ClickThrough Rate (CTR) – Antalet klick en annons får i förhållande till en 
annan parameter. Mäts vanligast i förhållande till hur många gånger annonsen 
har visats på en webbsida. Antalet klick / antalet sidvisningar. 
 
Above the fold – Begreppet avser den synliga delen av en webbsida när 
användaren besöker webbplatsen utan att ha scrollat ner.  
 
Below the fold – Begreppet avser den osynliga delen av en webbsida när 
användaren besöker webbplatsen och behöver scrolla ner för att se resterande 
innehåll.  
 
Eye Tracking – Metod inom användbarhet för att spåra en testpersons 
ögonrörelser och identifiera var på, exempelvis en webbplats, användaren 
fixerar sin blick. Används för att se hur användaren ser på ett, till exempel 
grafiskt gränssnitt, med sin blick.  
 
Skärmdump – En skärmdump är en grafisk presentation av en skärm 
innehållande det som visades på skärmen vid ett givet tillfälle. 
 
Besökare/användare – En besökare är en användare som besöker en 
webbplats.  
 
Banner – En banner är ett element som bland annat används inom 
annonsering för att presentera ett reklambudskap. En banner är grafiskt 
utformad och kan innehålla alltifrån texter, bilder, animationer och 
interaktion. 
 
Konvertering – Konvertering kommer från engelskan conversion och 
innebär när en besökare genomför en omvandling på en webbplats. Det kan 
vara att avsluta ett köp i en webbutik, registrera sig i ett formulär eller klicka 
på en länk. Hur omvandlingen mäts avgörs av den som utför mätningen. 
Vanligt är uttrycket inom e-handel där man pratar om konverteringsgrad och 
syftar då på andelen av besökarna som genomför ett köp. 
 
 
  



 

8 
 

1 Introduktion 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren till ämnet och en bakgrund samt 
tidigare forskning presenteras som mynnar ut i den frågeställning studien 
avser att undersöka.  
______________________________________________________________ 

 

1.1 Inledning/bakgrund 
Världens befolkning äntrade IT-erans dagar ovetandes om vilken påverkan 
omvandlingen skulle få på deras vardag. Med kontroversiella och av Svenska 
Dagbladet felaktigt citerade uttalanden om Internet som en fluga (Ines 
Uusman, 1996), kan vi idag konstatera att det inte blev någon fluga utan 
snarare en svärm av teknik som kom att förändra mycket av vår dåvarande 
användning av nätverksteknik. Etableringen av Internet bland världens 
befolkning gjorde att företag skapade webbplatser som gjordes tillgängliga 
för den nya marknaden. Speciellt lämplig har den nya tekniken varit för att 
sprida information av olika slag vilket nyhetstidningarna inte var sena att 
upptäcka. Redan 1994 (Wikipedia, 1994) etablerade kvällstidningen 
Aftonbladet sin första webbplats med nyheter. I takt med att tekniken 
utvecklats ökade Internetanvändningen och därmed även besökarantalet. 
Internet förenklade konsumtionen av nyheter vilket bidrog till att 
försäljningen av fysiska tidningar minskade.  Antalet anställda i den 
amerikanska industrin för nyhetstidningar minskade exempelvis med 18 
procent från 1990 till 2004 (Economist, 2006). Det var också i början av 
2000-talet som många, inte minst investerare, såg att det skulle bli problem 
att skapa likvärdiga intäkter från webben som papperstidningen (Economist, 
2006). Trots att besökarantalet är större på nyhetstidningarnas webbplatser 
jämfört med papperstidningen betalar annonsörerna mindre 
(Publishing2.com, 2007). Den lägre intäkten orsakas bland annat av 
besökarnas ändrade beteende där en läsare i en papperstidning spenderar 25 
minuter i genomsnitt medan en läsare på webben endast spenderar 70 
sekunder (Googlepublicpolicy.blogspot.com, 2010). Omvandlingen från 
pappersläsare till webbläsare har haft stor påverkan på nyhetstidningarnas 
resultat (SR.se, 2011). För att påverka intäkterna från tidningarnas och andra 
webbplatsers annonsering måste besökarna påverkas och vilja klicka på 
annonserna som visas. En ökad Click-Through Rate (CTR) gör annonsörerna 
tillfredsställda och ger webbplatsen på så sätt mer intäkter. Annonsernas 
placering på webbsidan i förhållande till innehållet är en av de viktigaste 
faktorer som påverkar antalet klick på annonsen (Scriptalicious.com, 2009).  
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1.2 Tidigare forskning 
Före studien har påbörjats har en övergripande undersökning av tidigare 
forskning kring ämnet utförts. Omfattningen har sträckt sig över tillgängliga 
databaser och sökning i bibliotekskataloger efter relevant litteratur. Den finns 
en del studier och artiklar som behandlar området ur olika synvinklar. I en 
fallstudie från 2010 som behandlar kontextuell annonsering, med textlänkar, 
på en innehållsbaserad webbplats fann man att annonsernas likhet gällande 
innehåll och design påverkade huruvida annonserna uppmärksammades eller 
ej, av respondenterna (Waechter, 2010). Även Balta (2008) fick i sin 
empiriska undersökning om internetannonsering fram att relevansen för 
annonsen påverkar CTR. I en annan studie som behandlar placeringen av 
betalda sökord i sökmotorer konstaterar att desto högre upp en annons är i 
sökmotorresultatet ger högre andel klick men inte nödvändigtvis en ökad 
konvertering (Agarwal, 2011). I en rapport från företaget Casale Media 
genomfördes en undersökning för att mäta sambandet mellan en annons 
placering och dess effekt. I studien undersöktes hur annonsens placering, 
vilken annons som visades för besökaren och hur många gånger en annons 
visas påverkar CTR. Studien visade att annonser som placerats ”above the 
fold” var sju gånger mer effektiva på att öka CTR jämfört med de annonser 
som visades ”below the fold” (Casale Media, 2011). I en studie av 
placeringen av annonser jämfördes placering i toppen av en webbsida med 
högerkanten av en webbsida, i närheten till scroll-listen. Resultatet visade att 
de annonser som placerades vid sidan av en webbplats hade högre CTR än de 
som placeras högst upp på sidan (Doyle et al, 2001). Cho & Cheon (2004) 
har från tidigare forskning tagit fram en modell över faktorer som påverkar 
huruvida en användare uppmärksammar en annons eller ej. De tre faktorerna 
som finns med i modellen är Percieved Goal Impediment, om användaren på 
något sätt exempelvis hindras läsa en artikel eller nå en sida, Percieved Ad 
Clutter, hur många annonser som finns representerade på sidan samt Prior 
Negative Experience, som berättar hur användaren påverkas negativt om 
denne har haft dålig erfarenhet av internetannonser tidigare.  
 
 

1.3 Problemformulering 
Området kring annonsering och hur placeringen påverkar Click-Through 
Rate (CTR) är relativt outforskat. Tidigare forskning har fokuserat på större 
delar av annonseringen och hur den påverkas av webbplatsen som helhet. 
Endast en studie och en rapport från ett företag har undersökt hur själva 
annonsens placering på webbplatsen påverkar CTR (Casale Media, 2011., 
Doyle et al, 2001). Den undersökningen fokuserar på om annonsen placeras i 
den övre delen av webbplatsen eller den undre, det vill säga den som inte 
syns innan besökaren scrollat ner. I ett examensarbete från 2008 studerades 
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hur den optimala bannern skulle tas fram i förhållande till färg, form, 
placering och innehåll. I undersökningen hade de många mätpunkter och 
undersökte väldigt övergripande på vad som inverkade på resultatet av 
exempelvis placering. Där mättes om bannern var placerad på förstasidan 
jämfört med en undersida. De fick emellertid inte fram några klara riktlinjer 
för hur en optimal banner skulle utformas eller någon specificerad placering 
(Svensson & Gripestam Nord, 2008). Nämnda undersökningar tar inte hänsyn 
till hur annonsen placeras i förhållande till själva textinnehållet eller artikeln 
som i ett nätmagasin är huvudfokus för besökaren. Många utelämnar vilken 
annonsstorlek som används vid undersökningen vilket kan ha en betydelse 
för utfallet. En artikel i ett nätmagasin har ett antal placeringsmöjligheter för 
annonser som både kan kombineras eller visas enskilt. Exempelvis kan 
annonsen bäddas in i texten, visas ovanför, under eller vid sidan av själva 
artikeln. Det finns också flera möjligheter att placera annonsen i olika delar 
av textstyckets längd vilket potentiellt kan ha en inverkan på annonsen 
resultat och CTR. 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att beskriva hur annonser kan placeras på en artikelsida 
i förhållande till texten (innehållet) för att förbättra Click-Through Rate. 
Resultatet från studien ska i framtiden kunna användas som underlag för 
beslut om den mest fördelaktiga placeringen av annonser i artiklar i 
nätmagasin. Det enskilt största bidraget ur studien väntas bli välunderbyggda 
riktlinjer för placering av banners i förhållande till text-innehåll på 
webbsidor, det vill säga webbplatser vars innehåll i huvudsak består av 
artiklar.  
 
Frågeställningen baseras på en huvudfråga som sedan har utökats med en mer 
generell underfråga. 
 

� Ger en annons i början av en artikel på ett nätmagasin högre Click-
Through Rate än en annons i slutet av artikeln? 

 
� Var i en artikel ska man placera en annons för att få maximalt antal 

klick? 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 
I studien har jag valt att avgränsa mig till att enbart undersöka Click-Through 
Rate (CTR) i förhållande till annonsens placering på en artikelsida. 
Avgränsningen har gjorts eftersom det skulle bli svårt att isolera andra 
faktorer och därmed kunna dra slutsatser om varje enskild faktors påverkan 
på resultatet. När placeringsaspekten är det enda som mäts och jämförs 
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utesluts påverkan från andra faktorer som eventuellt hade kunnat påverka 
utfallet.  
 
Ytterligare en begränsning som har gjorts i undersökningen är att inte 
fokusera på hela webbplatsen utan enbart där textinnehållet presenteras för 
användaren. En webbplats kan utformas på flera olika sätt medan 
presentationen av text oftast presenteras på samma sätt.  
 
Innehållet i artiklarna 
 
I Figur 1 illustreras en jämförelse över uppbyggnad av artiklar i Sveriges 
största dagstidningar och undersökningsobjektet. Bilden visar att 
uppbyggnaden är densamma för samtliga artiklar. Se även bilaga C. 
 

 
Figur 1 Illustrering av textplacering 

 

1.5.1 Genomförande och undersökningsobjekt 

Undersökningen har genomförts genom att testa två olika placeringar där 
annonsens antal visningar har mäts i förhållande till antalet klick och därmed 
fått fram annonsens CTR. Studieobjektet har varit en av mina egna 
webbplatser jämförbar med andra nischade nättidningar, Muscles.se, som 
behandlar ämnen inom träning och hälsa med inriktning på styrketräning.  
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2 Bakgrund/Teori 
I följande kapitel presenteras utvald teori för undersökningen som innefattar 
teori om bannerannonsering och banner blindeness. Den teori som valts i 
kapitlet ligger till grund för de val som görs i undersökningen och är 
nödvändiga för undersökningens genomförande.  
______________________________________________________________ 

2.1 Val av teorier 
Valet av teorier grundar sig på den frågeställning och syfte som har tagits 
fram tidigare i undersökningen. Mängden teorier inom det valda området 
kring placeringen av annonser är relativt begränsad och mycket av den 
befintliga teorin talar emot varandra. Mitt val av teorierna baseras på att jag 
vill testa de olika uppfattningar som finns kring placeringen av annonser på 
en webbsida. Det råder delade meningar om hur annonserna ska placeras och 
vilken placering som är att föredra. Somliga talar om att en högre placering 
och above the fold är det bästa för ett högt CTR medan andra talar om att 
placeringen till höger eller längst ner på webbsidan, below the fold, är att 
föredra. De teorier som har valts ut kommer att användas i analysen för att 
skapa en förståelse för det framkomna resultatet som möjligen kan ge en 
indikation på resultatet av undersökningen.  

2.2 Annonsering på Internet 
Enligt Nielsen et al (2010) uppmärksammas ungefär en tredjedel (36 procent) 
av alla annonser som finns på Internet, om sökmotorernas annonssidor 
utelämnas i beräkningen, det vill säga sökmotorresulatet där textannonser 
visas. Den genomsnittliga fixeringen, när ögat vilar på annonsen, och tiden 
som en användare spenderar på att titta på en annons är dock låg. 
Genomsnittstiden en användare spenderar på att titta på en annons är en 
tredjedels sekund och antalet fixeringar är i genomsnitt 1,5 per sida. Den låga 
exponeringstiden för användarens blick gör att det finns lite tidsutrymme för 
att leverera budskapet av annonsens innehåll. Att användaren ser annonsen 
och får möjligheten att ta in meddelandet möjliggör en potentiell försäljning 
vilket inte kan ske om annonsen inte uppmärksammas.  
 
Vidare finns det enligt Nielsen et al (2010) en viss skillnad mellan besökare 
och deras interaktion med annonser som är relaterat till deras syften. 
Beroende på om besökaren utför en specifik uppgift eller letar efter något 
specifik och om besökaren surfar fritt på en sida så skiljer sig besökaren 
uppmärksamhet på webbplatsens annonser. När besökaren är fokuserad på att 
utföra specifika uppgifter har de 1,44 fixeringar i genomsnitt medan de som 
surfar fritt har 1,56 fixeringar i genomsnitt. 
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2.2.1 Bannerannonsering 

Armstrong (2001) beskriver bannerannonsering som en av de tidigaste 
metoderna för annonsering på Internet. En banner består av en grafisk 
presentation som är utformad med ett budskap. Den grafiska utformningen på 
en banner kan bestå av flera olika färger, former och storlekar och kan 
placeras var som helst på en webbsida. Grafiken är sedan länkad till 
annonsörens webbplats eller annan länk så besökaren skickas till annonsörens 
destinationssida när besökaren klickar på bannern. Trots att det finns flertalet 
olika format för annonsering på Internet har bannerannonsering kommit att 
dominera (Baltas, 2003).  

2.2.2 Mätning av banners 

Ett vanligt sätt att mäta en banners effektivitet är genom att mäta hur många 
som klickar på annonsen. Genom tekniken är det möjligt att spåra varje 
användare som har klickat. Click-Through Rate (CTR) är ett mått på hur 
många visningar annonsen har fått i förhållande till antalet besökare som har 
klickat på annonsen (Armstrong, 2001). Enligt en rapport från 
annonsföretaget Global MediaMind (2010) låg den genomsnittliga 
ClickThrough-Raten under 2009 på 0,09 procent för standardiserade banners 
internationellt. 
 
Briggs & Hollis (1997) beskriver att CTR inte är en fullt tillräckligt metod för 
att beskriva hur besökaren påverkas av annonsen. Fördelen med att mäta med 
CTR är att det är besökarens direkta reaktion som mäts. Nackdelen är att 
många faktorer utelämnas när annonsören enbart tar hänsyn till CTR. Enligt 
Armstrong (2001) kallas tillfället varje gång en besökare presenteras för 
annonsen expression. Varje tillfälle som en annons visas för besökaren måste 
den vara effektiv vilket mäts genom hur annonsen känns igen av besökaren.  
 
Stafford & Faber (2005) beskriver att det huvudsakligen finns tre olika 
modeller för att mäta hur en banner presterar eller prissätts.  
 

• Cost Per Mille - CPM-baserad – Den CPM-baserade modellen bygger 
på annonsören betalar för antalet visningar som en annons har fått. 
Det vill säga hur många möjliga gånger en besökare har kunnat se 
annonsen. 

 
• Interaktionsbaserad (CTR) – Den interaktionsbaserade modellen 

bygger på att annonsören betalar för antalet klick som en annons har 
fått från besökarantal.  
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• Utkomstbaserad – Den utkomstbaserade modellen bygger på att 
annonsören betalar för annonsens effektivitet genom hur många av 
besökarna som exempelvis köpt något.  

2.2.3 Annonsplacering 

Enligt Nielsen et al (2010) är annonsens placering avgörande för om 
användaren ska uppmärksamma annonsen eller ej. En dålig placering av en 
annons kan förhindra att annonsen får någon uppmärksamhet från besökaren.  
 

When it comes to graphical ads without text, people look at 
more ads on the right of page, 37 percent, than at those at the 
top, 27 percent. They also give more fixations to ads on the 
right (provided they “are above the fold”), 1.51 on average, 
compared to 1.05 for those in top. (Nielsen & Pernice, 2010, 
s.334) 

 
 
Vidare beskriver Armstrong (2001) att annonser som placeras i den synliga 
delen av en webbläsare har högre CTR jämfört med de annonser som 
placeras längre ner på sidan dit besökaren måste scrolla för att se annonsen. 
Janal (1998) beskriver vidare att det bästa är att placera annonser både på 
toppen av en webbsida och i botten av webbsidan. Att även ta ner annonsens 
från en webbsidas topp-position och placera den en tredjedel in på sidan kan 
förbättra resultatet. Placering av annonser i den synliga delen av en besökares 
webbläsare (above the fold) har visat sig vara 7 gånger mer effektiva i 
relation till antalet klick än annonser som placeras i den del av en webbsida 
dit besökarna måste scrolla, below the fold (Casale Media, 2011).  
 
Google (2012) som är ett av USAs största bolag inom annonsering online 
(ComScore, 2010) har tagit fram riktlinjer för hur annonser ska placeras för 
att uppnå bästa resultat. Google beskriver att den bästa placeringen för en 
annons varierar beroende på vilken typ av webbplats och innehåll det handlar 
om. Den bästa placeringen av en annons är enligt Google precis ovanför det 
huvudsakliga innehållet på en webbplats och följes sedan av placeringar 
under, till vänster och över. Google beskriver vidare att annonser längst ner 
på en webbsida kan ge ett bra resultat eftersom läsaren då har läst klart 
artikeln och letar efter något att göra på webbplatsen. I Figur 2 illustreras 
Googles riktlinjer för rekommenderade placeringar av annonser med bästa 
placering i röd färg och ljusare färg för mindre bra placering.  
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Figur 2 – Google riktlinjer för annonsplacering 

 
Nielsen et al (2010) beskriver att det som är viktigare än själva annonsens 
placering är dess placering i förhållande till annat innehåll på en webbsida. 
Även om en annonsör önskar att ha sin annons på en specifik webbsida som 
har många besök innebär inte det automatiskt att besökaren kommer 
uppmärksamma annonsen. Välbesökta webbsidor har oftast mer intressant 
innehåll vilket gör att intresset för annonser minskar och då även 
uppmärksamheten för annonserna på den specifika webbsidan.  

2.2.4 Annonsering och Banner Blindness 

Benway (1999) beskriver fenomenet när Internetanvändare undviker fixering 
vid annonser på Internet som Banner Blindness. Nielsen et al (2010) 
beskriver vidare hur besökaren på en webbsida som undviker annonsen kan 
bero på var annonsen är placerad och var besökaren är van vid att annonsen 
visas. Hela 65 procent av de grafiska annonserna har enligt Nielsen et al 
(2010) en tendens att bli ignorerade helt av besökarna. Annonser som 
placeras till höger på en webbsida har en tendens att vara mindre påverkade 
av Banner Blindness än annonser som visas i toppen av en webbsida. Det 
beror på att det ofta finns en del av själva användargränssnittet till höger på 
en webbsida som relaterade länkar, menyer etc. Nielsen (2007) beskriver 
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även om hur användaren undviker annonser, eller inte fokuserar på dessa 
under ett besökt på en webbplats. Genom Eyetracking har studier genomförts 
där användarens ögonrörelser har observerats och sedan framställt så kallade 
Heat maps som visar vilka element på en webbsida användaren lägger mest 
vikt. Detta illustreras i Figur 3. 
 

 
Figur 3 Heat map, Nielsen (2007) 

 
I en så kallad heat map färgkodas en skärmdump enligt hur mycket fixering 
varje element av skärmdumpen mottagit. Färgkodningen i en heat map består 
av röd, gul, blå och grå färg. Den röda färgkodningen visar var användaren 
kollade mest på kartan. Den gula färgen visar var användaren fixerade lite 
mindre och den blå färgen indikerar var användaren fixerade blicken minst. 
Den grå färgen indikerar en yta där användaren inte fixerade sin blick 
överhuvudtaget (Nielsen & Pernice, 2010).  
 
Det finns inget generellt beteende för hur en person tittar på en webbsida. 
Hur användaren navigerar med blicken kan variera och kan ha olika syften 
beroende på vilken typ av webbplats det handlar om. Vissa användare tittar 
direkt i mitten av webbplatsen medan andra drar sin blick till logotypen eller 
sökfältet. Användare tenderar dock att ha samma mönster av blickens rörelser 
när det gäller att utföra samma typ av uppgift Nielsen et al (2010).  
 
Nielsen (2007) beskriver att beroende på om användaren skannar igenom 
texten snabbt, läser mer ingående eller läser intensivt kan olika resultat visas 
genom så kallade Heat maps. Är besökaren intresserad av artikelns innehåll 
kan ett intensivare läsmönster utläsas.  Undersökningen med Eyetracking har 
visat att användaren inte lägger något fokus vid banners, och inte heller 
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sådana områden som liknar annonser. Beroende på hur användaren avläser en 
text så är det också olika mycket fokus på artikelns olika delar. Enligt 
studierna finns det fokus på hela artikeln även under det vanligaste 
inläsningsmönstret, där användaren skannar igenom texten snabbt, även om 
det är mer fragmenterat.  
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras det tillvägagångssätt med vilken 
undersökningen har genomförts. I metodkapitlet presenteras studiens metod, 
forskningsansats, urval, tillförlitlighet och genomförandet.  
______________________________________________________________ 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Bengtsson och Bengtsson (2002) beskriver att det huvudsakligen finns två 
huvudspår inom forskningen som utgörs av det positivistiska och 
hermeneutiska vetenskapssynen. Denscombe (2002) beskriver att positivism 
är ett förhållningssätt som tillämpar den naturvetenskapliga 
forskningsmodellen. Enligt Jacobsen (2002) söker forskare inom positivism 
efter det generella och studerar verkligheten på distans där siffror används för 
att ge information. Vidare beskriver Bengtsson et al (2002) att forskning med 
positivistiskt förhållningssätt har som utgångspunkt att slutsatser dras enbart 
från uppgifter som är säkra, exakta, tydliga och objektiva. Enligt Jacobsen 
(2002) grundar en forskare med ett positivistiskt förhållningssätt sitt vetande 
på empiri främst från metoder där ett fenomen kan mätas med verktyg som 
samlar in data i form av siffror.  
 
Det hermeneutistiska synsättet beskrivs av Bengtsson et al (2002) som ett 
synsätt där man som forskare försöker förstå helheten av ett fenomen. I 
hermeneutiken ligger subjektiv tolkning till grund för att förstå helheten och 
den undersöks främst genom kvalitativa metoder. Patel et al (2011) beskriver 
att det hermeneutistiska synsättet skapar förståelse genom tolkning av 
människors handling, språk och yttringar. I hermeneutiken är forskarens egna 
subjektiva kunskap en tillgång för att användas i tolkning och förståelse av 
det undersökta objektet. Jacobsen (2002) beskriver att den hermeneutistiska 
forskaren studerar sitt objekt på närhet och ofta använder observation och 
öppna intervjuer som redskap för att samla in empiri.  
 
I min undersökning har jag använt av ett positivistiskt förhållningssätt då jag 
använder en kvantitativ metod och den empiri som samlas in består av siffror. 
Det syfte jag valt stöds av det positivistiska förhållningssättet där det är 
lämpligt att använda en kvantitativ metod. Jag genomför min undersökning 
på distans från populationen som undersöks. Vidare har jag i min 
undersökning studerat verkligheten genom att mäta verkliga förhållanden 
som genom analys ska ge en förklaring av det studerade fenomenet, det vill 
säga hur annonsens placering i en artikel påverkar antalet klick som 
annonsens mottar beroende på om annonsens visas längst ner i artikeln eller 
längst upp.  
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3.2 Vetenskaplig ansats 
Patel & Davidson (2011) beskriver huvudsakligen tre olika metoder för att 
relatera teori och empiri. Det kan göras genom deduktion, induktion eller 
abduktion.  
 
En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från befintliga teorier och 
sedan skapar hypoteser som sedan prövas i ett fall som forskaren undersöker. 
Det innebär att redan existerande teori har fått vägleda vilken information 
som ska samlas in, hur den ska tolkas och hur den ska relateras till befintlig 
teori. Denna metod att genomföra undersökningar på brukar också kallas 
hypotetiskt-deduktiva arbetssätt. I det fallet är det redan existerande teori som 
bestämmer vilken data som ska samlas in, hur data ska tolkas och hur den ska 
relateras till teorin. En svaghet med att använda deduktiv ansats är att 
forskaren utgår från befintlig forskning och kanske därför missar nya 
intressanta upptäckter. Styrkan att använda sig av deduktion är inom samma 
område, det vill säga att forskaren utgår från redan befintlig teori och 
objektiviteten i forskningen antas därför bli stärkt. 
 
Att arbeta induktivt är i princip motsatsen till att arbeta deduktivt. Med en 
induktiv ansats utgår man från empiri och formulerar sedan en teori. Det 
innebär att undersökningen genomförs med forskarens egna idéer och tankar 
som kommer påverka de teorier som skapas. Svagheten i att arbeta med ett 
induktivt arbetssätt är att forskaren inte kan veta hur eller om teorierna går att 
generalisera till andra situationer eftersom det är avgränsat till det specifika 
fallet på empiri som forskaren har samlat in.  
 
Vidare beskriver Patel & Davidson (2011) abduktion som ett arbetssätt som 
kombinerar deduktion och induktion och skapar sitt eget arbetssätt. I detta 
arbetssätt varvas det induktiva och det deduktiva arbetssättet. Abduktion 
kännetecknas av att arbetssättet inleds på ett induktivt sätt genom att man 
utgår från ett fall där en hypotes formuleras som ska förklara fallet. För att 
skapa generaliseringar av teorin testas denna sedan på nya fall. Styrkorna 
med det abduktiva arbetssättet är att forskaren slipper bli låst och styrd av 
antingen det induktiva eller deduktiva arbetssättet. Svagheterna är att 
forskaren påverkas av sina egna uppfattningar och tidigare forskning vilket 
kan påverka resultatet. 
 
Studien tar sin utgångspunkt i befintlig teori över de placeringar av annonser 
som användaren fokuserar och utför ögonrörelser över en webbplats men 
ligger inte till grund för den befintliga teorins forskningsområde. 
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Inledningsvis har ett grundarbete genomförts med att se över befintlig teori 
inom området för att skapa en uppfattning över tidigare forskning och hur 
den relaterar till området. Min undersökning baseras på den deduktiva 
ansatsen då den inleds med att ta in teorier för att förklara ett förhållande. 
Den teoretiska referensramen i min undersökning används för att hitta 
förklaringar i det empiriska resultatet.  

3.3 Val av undersökning 
Patel & Davidson (2011) beskriver att det finns tre olika typer av 
undersökningar som består av den explorativa, deskriptiva och 
hypotesprövande. Valet av undersökning beror på hur mycket kunskap det 
finns om ett existerande område. Är det ett område som är outforskat väljs en 
explorativ undersökning som syftar till att hämta in så mycket information 
som möjligt om ett område och sedan vara grunden för vidare studier inom 
området. När den explorativa undersökningen väljs används ofta flera olika 
insamlingstekniker för att hämta empiri.  
 
Den deskriptiva undersökningen används där det redan existerar kunskap och 
där forskaren önskar att beskriva ett begränsat område av ett specifikt 
fenomen. Oftast används bara en insamlingsteknik för att hämta in empirin 
till undersökningen.  
 
Den tredje undersökningen kallas hypotesprövande och används inom 
områden där kunskapsmängden är stor och forskaren formulerar hypoteser 
som sedan prövas. Inom den hypotesprövande undersökningen är det viktigt 
med en insamlingsmetod som ger exakt data. Det bör också läggas vikt vid 
att det bara är den formulerade hypotesen som har en påverkan på resultatet 
(Patel & Davidson, 2011). 
 
I min undersökning har jag valt en deskriptiv undersökning där jag beskriver 
ett fenomen utifrån den empiri som samlats in. Jag har valt att inrikta mig på 
ett specifikt fenomen inom området, nämligen att beskriva vilken som är den 
bästa placeringen av annonser på en artikelsida. I undersökningen kommer 
jag endast att använda mig av en insamlingsteknik för att få in empiri till 
undersökningen genom att mäta hur många klick en annons får i förhållande 
till antalet annonsvisningar.  
 
Patel & Davidson (2011) beskriver att det som är avgörande huruvida en 
kvalitativ eller kvantitativ undersökning väljs är hur undersökningsproblemet 
har formulerats. Om kunskapen som eftersöks behandlar frågor som: 
 

• Var?  
• Hur?  
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• Vilka är skillnaderna?  
• Vilka är relationer?  

 
Bör en statistisk bearbetnings- och analysmetod användas som innebär att 
valet är en kvantitativ ansats. Skillnaden på om en kvalitativ eller kvantitativ 
ansats väljs avgörs beroende på hur undersökningsproblemet har formulerats. 
Beroende på vad det är forskaren vill veta och undersöka väljs också en av 
ansatserna som är lämplig för insamling och analys av data. När en 
kvantitativ ansats väljs fokuseras datainsamlingen på hårda data som siffror 
och statistik. När en kvalitativ ansats väljs fokuseras datainsamlingen på data 
som är mjuk och består av till exempel intervjuer av människor. Den 
kvalitativa ansatsen är lämplig när undersökningsproblemet handlar om att 
förstå andra människor och man vill skapa en djupare kunskap.  
 
I min undersökning har jag valt att använda en kvantitativ metod eftersom det 
är mest lämpat för undersökningsproblemet. I min undersökning har jag 
undersökt hur antalet klick på en annons i förhållande till annonsens visning 
påverkas av dess placering på en artikelsida. Insamlingstekniken för att få in 
data att analysera har bestått av att mäta hur många visningar annonsen får 
och hur många klick annonsen får från besökarna. Dessa värden mäts på alla 
annonser som är representerade i undersökningen. Den kvantitativa metoden 
lämpar sig bäst i min undersökning eftersom den skapar en objektiv bild av 
hur det förhåller sig i verkligheten då deltagarna inte påverkas av 
undersökningen genomförande.  
 
Det som kommer att mätas i studien är antalet klick som genereras beroende 
på var en annons placeras i en textmassa och hur denna placering påverkar 
antalet klick i förhållande till antalet annonsvisningar (CTR). Att testa den 
bästa placeringen av annonser på en webbsida i förhållande till textinnehållet 
kräver en kvantitativ metod för att ge trovärdig data. Med en kvalitativ metod 
blir det svårt att göra objektiva mätningar av användarens interaktion med 
annonserna och en sådan metod ger inte tillräckligt med data eller underlag 
för att besvara frågeställningen. Genom att använda riktig besökstrafik som 
redan genereras till den utvalda webbplatsen kan mätningar av de olika 
placeringarna göras utan att användaren påverkas av att studien genomförs 
och på så sätt utesluta att användaren har någon medveten eller omedveten 
påverkan på resultatet. 
 

3.4 Kvantitativ undersökning 
Jacobsen (2002) beskriver urvalsundersökning som en metod för 
undersökning där forskaren arbetar med stora urval av enheter. Exempel på 
sådana är opinionmätningar där ett urval utfrågas. Det som kännetecknar en 
urvalsundersökning är att den är mer generell i form av och att det endast är 
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några få variabler som fokuseras och inriktas på det som är gemensamt för 
många. I en urvalsundersökning tar forskaren inte hänsyn till individuella 
skillnader hos varje enhet utan fokuserar på den stora massan.  
 
I den kvantitativa undersökningen är enheten som kommer undersökas 
webbplatsen Muscles.se där det är artikelsidorna, där artiklar visas, som 
kommer stå i centrum för undersökningen. Urvalet som är med i 
undersökningen är de tusentals besökare som läser artiklarna. Webbplatsen 
som ingår i undersökningen är en nättidning som riktar sig mot 
träningsintresserade läsare. Nättidningen ägs och drivs av bolaget Epic Fail 
AB som ägs av mig, Daniel Wiklund.  Valet av undersökningsobjekt har 
genomförts utifrån tillgängligheten och möjligheten att fritt kunna genomföra 
undersökningen utan att behöva ta hänsyn webbplatsägarens egen placering. I 
min kontakt med andra nättidningar har det funnits en ovilja att lämna ut 
statistik om annonser och placeringen av annonser har bestått av fasta platser 
som jag inte har kunnat påverka. Med bakgrund av detta har undersökningen 
möjliggjorts genom att jag själv kan välja och styra över hur placeringen ska 
väljas på undersökningsenheten (Muscles.se). Artiklarnas uppbyggnad är i 
likhet med både andra nättidningar, nätmagasin och andra textbaserade 
webbplatser med samma struktur, men annat innehåll. Innehållet skiljer sig i 
form av vilket typ av ämne artiklarna hanterar i förhållande till exempelvis 
dagstidningar. Studiens resultat är därför mer tillämpbart på nätmagasin som 
behandlar samma ämne och har en liknande population av besökare. 
Webbplatsen har idag cirka 20 000 unika besökare i veckan. 
 

3.5 Datainsamling  
Patel & Davidson (2011) beskriver att det finns flertalet olika tekniker för att 
samla in data som används för att besvara frågeställningen som forskaren har. 
Den teknik som används för att samla in data avgörs av vilken typ av 
insamlingsteknik som förväntas ge bäst svar på våra frågor i förhållande till 
de resurser och den tid vi förfogar över. Några av insamlingsmetoderna 
utgörs av dokument, dagböcker, intervjuer och enkäter och observation.    
Datainsamlingen kan delas in i primärkällor och sekundärkällor. Data som 
kommer från observation eller direkta intervjuer genom 
förstahandsrapportering kallas primärkällor medan övriga är sekundärkällor.  
 
Dokument är generellt sett sådant som finns nedtecknat på papper men utgörs 
på grund av den tekniska utvecklingen även filmer, fotografier och 
bandupptagningar. Det finns flertalet olika typer av dokument som utgörs av 
bland annat statistik och register, olika typer av handlingar och även 
kortlivade dokument som till exempel information från Internet.  
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I min undersökning kommer jag mäta vilken av annonserna på webbplatsen 
som får flest antal klick och därmed samla in primärdata. Registreringen av 
annonsvisningar och antalet klick utgörs av en mätning som genomförs på 
webbplatsen Muscles.se, det vill säga information och statistik från Internet. 
Mätningen utförs med ett verktyg som analyserar hur många 
annonsvisningar, klick och CTR en annons har får. Det skulle inte vara 
möjligt att använda intervjuer som verktyg för att genomföra studien 
eftersom undersökningens syfte och problemställning omöjliggör att en sådan 
insamlingsteknik används. Placeringens påverkan på antalet klick går inte att 
mäta genom att använda insamlingstekniken eftersom jag som forskare hade 
varit tvungen att vägleda intervjupersonen till att klicka på annonsen. 
Eftersom antalet klick på en annons tenderar att vara väldigt låg i förhållande 
till hur många gånger den visas, i genomsnitt 0,02 till 0,03 procent (Stern, 
2010), så skulle det krävas tusentals intervjuer för att få in några klick 
överhuvudtaget på en specifik annons. Det hade i sin tur kunnat göra 
undersökningens resultat mindre trovärdigt om inte alla intervjuer hade 
genomförts.  

3.5.1 Urval 

Patel et al (2011) beskriver att varje gång man ska undersöka ett fenomen 
måste forskaren ta ställning till hur populationen ska väljas ut till 
undersökningen. En forskare måste vara väl införstådd med om resultaten 
även går att tillämpa på andra grupper än den som undersökts. En 
undersökning som tillämpas på hela populationen kallas totalundersökning. 
Det är inte alltid möjligt att genomföra en totalundersökning varför ett urval 
måste göras från den totala populationen. En avspegling av den totala 
populationen kan göras genom ett slumpmässigt urval som fungerar som en 
liten grupp av populationen med samma egenskap. Utifrån de resultat 
forskaren sedan sammanställer från den mindre populationen kan sedan 
generaliseras på en större grupp förutsatt att urvalet har genomförts korrekt.  
 
I min undersökning utgörs populationen av människor som använder Internet 
och letar efter information och läser nättidningar om träning. Min 
undersökning är inriktad på nätmagasin inriktade på träning och urvalet 
utgörs av människorna som besöker sidan under tidsperioden undersökningen 
genomförs. Urvalet kan betecknas som slumpmässigt eftersom det endast är 
ett urval av den totala populationen som kommer delta i undersökningen och 
inga faktorer styr urvalet. Att genomföra en totalundersökning hade inneburit 
att alla svenska träningsmagasin skulle deltagit i undersökningen eftersom det 
kan antas att det inte är samma besökare på samtliga webbplatser. En 
totalundersökning hade varit att föredra men är inte möjligt ur både 
resursmässiga och konfidentiella skäl. Besöks- och annonsstatistik tenderar 
att vara känslig information för företag och styrandet av annonser hade 
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Figur 4 – Besöksstatistik Google Analytics, Muscles.se. 
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än om undersökningen hade genomförts när intresset för webbplatsens 
innehåll är mindre. Det är emellertid värt att understryka att andelen 
återkommande och nya besökare inte kan säga något om besökarens intention 
eller intresse för sidans innehåll. Vi kan bara anta att återkommande besökare 

 

som besökarskaran utgörs av en väldigt exakt andel återkommande 
kan vi anta det inte finns någon avsevärd skillnad

Besökare

Återkommande besökare Nya besökare
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medfört tekniska begränsningar när det gäller placeringen av annonsen som 
Undersökningen genomförs under våren som är 

en period då träningsintresset är som störst bland befolkningen vilket gör att 
Att träningsintresset är 

men också att det kan vara 
än som besöker sidan en annan period under året. 

Den främsta skillnaden mellan dessa grupper är andelen av besökarna som är 
av typen återkommande besökare och de som är på sidan på sitt första besök.  

 

illustreras andelen av besökarna som 
är återkommande och andelen som är nya besökare på webbplatsen. Figuren 
illustrerar för varje månad hur stor andel av besökarna som var nya 

rkommande. Som vi kan utläsa ur figuren är det i stort sett 
kan därför anta att det är samma typ 

av besökare som där en lika stor andel är av nya besökare som 
återkommande. Att utföra undersökningen under en period då 
träningsintresset är större medför därför bara att underlaget blir desto större 
än om undersökningen hade genomförts när intresset för webbplatsens 

Det är emellertid värt att understryka att andelen 
kan säga något om besökarens intention 

eller intresse för sidans innehåll. Vi kan bara anta att återkommande besökare 

exakt andel återkommande och 
avsevärd skillnad på den 
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generelle besökaren oavsett om det är ett besök i januari eller i juni. Däremot 
är andelen totala besökare betydligt större under våren eftersom 
träningsintresset tenderar att öka i takt med att sommaren och badsäsongen 
närmar sig. Det innebär att underlaget för undersökningen blir större när den 
genomförts i april istället för i mitten av sommaren. 
 

3.6 Datainsamling 
Genomförandet av min undersökning har skett efter noga övervägande 
gällande tidsaspekten, mätning och de resurser som finns tillgängliga för att 
mäta det jag önskar undersöka.  

3.6.1 Bannerutformning 

I min undersökning använder jag mig av två identiska banners. Själva 
utformningen är i undersökningen av mindre relevans eftersom det inte är 
själva utformningen som ska mätas utan hur många som klickar på annonser 
när annonsen presenteras på en specifik position. I min undersökning bortser 
jag från annonsens utformning i fråga om dess grafiska innehåll då det inte är 
relevansen jag avser att mäta. Annonsen som används utformas för ett bolag 
som säljer kosttillskott vilket är relaterat till innehållet på webbplatsen. Det är 
dock samma annons som används på båda utvalda placeringar i artikeln. Det 
jag har försökt åstadkomma i utformningen av banner är att ligga så nära 
verkligheten som möjligt. Därför har den bannern som används utformats 
efter riktlinjer från Internet Advertising Bureau (IAB), som genom sina 
riktlinjer försöker standardisera annonsformaten på Internet.  
 
Det annonsformat som kommer användas på bannern är det som illustreras i 
Figur 6. 
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Den främsta anledningen till att det utvalda bannerformatet används är att det 
är det som rekommenderas av IAB och har en utformning som lämpar sig för 
placering i en artikel. Det finns även mindre format som skulle kunna 
användas i undersökningen men eftersom tidsaspekten inte tillåter att flera 
olika format används är det ovanstående som kommer användas i 
undersökningen. Dessutom är det inte själva storleken på annonsens som 
undersöks, utan placeringen.  
 
Annonsens som kommer att användas i undersökningen illustreras i Figur 6. 
 

 
Figur 6 – Bannerannons som används i undersökningen. 

 

3.6.2 Mätning och dokumentation 

Mätningen av antalet klick sker med en tredjeparts programvara för 
annonshantering som installerats i det nuvarande Content Management 
Systemet (CMS), WordPress. Bannern förses med ett unikt klick-ID som 
räknar antalet klick och antalet visningar som annonsen mottagit. Varje klick 
är unikt i 168 timmar (7 dagar) vilket innebär att en besökare som klickat på 
en annons bara räknas en gång även om besökaren klickar flera gånger inom 
de närmsta 168 timmarna. Annonsvisningarna illustrerar hur många gånger 
annonsens har visats totalt. Samma annons visas och mäts hela tiden, det 
finns alltså ingen rotation på annonserna. Detta för att jag enbart vill mäta 
placeringens effekt på antalet klick och inget annat.  
 

Figur 5 – Internet Advertising Bureu, 300x250 pixlar 
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Data som samlas in i undersökningen dokumenteras i det system, 
tredjepartssystemet, som registrerar antalet klick och antalet sidvisningar. 
Data som samlats in sparas ner i en databas och presenteras sedan visuellt 
från databasen i administrationsgränssnittet. Systemet sammanfattar för varje 
dag hur många klick och annonser som varje annons har mottagit samt tar 
fram CTR för respektive annons baserat på antalet annonsvisningar och 
antalet klick. Data som registreras i systemet förs sedan över till Excel för ett 
mer hanterligt format att behandla data.    
För att undvika påverkan från så kallade spindlar från sökmotorerna som 
samlar in information filtreras de vanligaste ut och räknas inte in som klick i 
undersökningen. Om en sökmotorspindel skulle klicka sig vidare på en 
annons kommer detta klick att uteslutas automatiskt. Följande 
sökmotorspindlar har uteslutits genom filtreringen. Se bilaga A. 
 

3.6.3 Placering 

Annonserna placeras dels i början av artikeln och dels i slutet av artikeln. 
Annonsens som placeras i början av artikeln skjuts in i texten efter de 500 
första tecknen av artikeln och avrundar per stycke för att inte avbryta mitt i 
stycket. Den andra annonsen placeras längst ner på artikelsidan efter själva 
artikeln är slut. Varje annons kommer ha samma placering på alla artiklar. 
Båda annonser kommer att centreras i artikeln så att de presenteras i mitten 
av artikeln på bredden. 
 
Annonsernas placering baseras på den teoretiska referensramen om vilken 
annonsplats som anses vara mest fördelaktig för att generera klick. Eftersom 
artiklarna i ett nätmagasin ofta är below the fold utgår jag från den översta 
positionen och har därefter gjort en jämförelse på Sveriges största 
dagstidningar (Kiaindex.net, 2012) över hur dessa placerar annonser högst i 
deras artiklar för att komma så nära verkligheten som möjligt, se bilaga B. 
Den övre placeringen jämförs sedan med den placering som är längst ner på 
artikelsidan.  
 
I Figur 8 – Illustrering av annonsvisning på artikelsidaFigur 8 illustreras hur 
respektive banner kommer placeras i artikeln. 
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Annonserna presenteras på exakt samma artikelsidor varför artiklarnas 
innehåller inte spelar någon roll för utfallet. Den enda skillnaden är var på 
artikelsidan annonsen placeras och presenteras för besökaren.  

3.6.4 Tidsperiod 

Eftersom inte båda annonser kan mätas samtidigt måste mätperioden 
separeras, det vill säga att respektive annons mäts under en egen mätperiod. 
Om båda annonser skulle mäta samtidigt hade jag antingen fått placera bägge 
annonser på samma sida. Detta innebär en besökare som klickar på första 
annonsen sannolikt inte hade klickat på den andra eftersom den är likadan. 
Det innebär också att besökaren förflyttas och inte har samma möjlighet att 
klicka på den andra annonsen vilket hade förvrängt resultatet. Ett annat 
alternativ hade varit att använda sig av slumpade sidor där annonsen visas. 
Det hade inneburit att varje annons hade visats för olika besökare i olika 
sammanhang och relevansen sannolikt hade fått en mycket större inverkan på 

Figur 7 – Illustrering av annonsvisning på artikelsida 
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resultatet. Att annonsens relevans i relation till innehållet är en avgörande 
faktor för om besökaren klickar hade kunnat orsaka en felaktig bild av 
förhållandet av annonsens placering. Därför kommer annonsen placeras på 
exakt samma sidor men under olika mätperioder. Detta är en avvägning som 
har gjorts i förhållande till vad som är det som ska mätas i undersökningen. 
Det innebär att besökarna sannolikt inte kommer vara exakt samma som 
under den första mätperioden. Däremot har besökarna samma intresse och 
samma profil som under det första mättillfället vilket därför inte antas inverka 
på resultatet. Varje annons kommer mätas under en veckas tid, sju dagar, med 
start på samma tidpunkt och stopp på samma tidpunkt.  
 

3.7 Giltighet och tillförlitlighet 
Denscombe (2002) beskriver validitet som det som visar på kvaliteten i de 
data och förklaringar som används i forskningen. En god validitet visar att 
data som insamlats är fast förankrad i det som är relevant, autentiskt och inte 
baseras på felaktig data eller tolkningar. Framförallt handlar det om att mäta 
rätt sak men också att gör det med tillräcklig detaljeringsgrad. För att erhålla 
exakta data kan sådant som observationsschema, bandinspelningar och 
frågeformulär användas i vissa typer av undersökningar. För att försäkra att 
data som insamlats ger en korrekt bild av en sanning kan en referenspunkt 
användas som exempelvis liknande studier inom området. Det går också att 
öka validiteten i data genom att ange bekräftande information så som datum, 
tider, antal och redogörelser som gör det möjligt att verifiera data och 
forskningsfynd.  
 
I min undersökning har jag använt ett verktyg som registrerar antalet 
visningar som en annons har och som även registrerar när en användare 
klickar på annonsen. Jag har eliminerat risken att en användare kan klicka 
mer än en gång vilket minskar risken för falska klick. Även sökrobotar som 
inte utgörs av verkliga människor har filtrerats ut genom verktyget så att det 
endast är verkliga människor som har utfört de klick som inkommit i 
verktyget. Jag anser att det är mindre risk för felaktigheter vid mätning i 
denna typ av miljö än exempelvis i ett frågeformulär då risken för ”mänskliga 
fel” är helt ute ur bilden eftersom det är tekniken som sköter mätningen. I 
min undersökning uppmanas inte användaren att göra något för att delta i 
undersökningen då det endast är beteendet som observeras i dess verkliga 
miljö vilket innebär att det inte finns något incitament för att användaren ska 
utföra en viss handling. Användaren är inte medveten om att den deltar i en 
undersökning  
 
Denscombe (2002) beskriver tillförlitlighet, också omnämnt som reliabilitet, 
som forskarens medvetenhet om att i forskningsprocessen inte få resultat som 
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varierar från tillfälle till tillfälle. Det är viktigt att data som insamlats inte har 
påverkats av det forskningsinstrument som används i undersökningen. För att 
göra ett sådant antagande måste forskaren försäkra sig om att inte andra 
faktorer har någon påverkan och att ingenting har förändras så att forskningen 
ger samma resultat. Metoden som används under sådana förhållanden kan då 
betraktas som tillförlitliga när den i samma förhållande visar på likartade 
fynd i såväl olika miljöer eller av olika forskare. För att resultatet ska vara 
tillförlitligt måste forskaren försäkra sig om att instrumentet som används i 
undersökningen inte har någon inverkan på variationerna i resultateten. 
 
Under min undersökning har jag försökt ta hänsyn till alla tänkbara faktorer 
som kan tänkas påverka insamlad data för att minimera risken att andra 
faktorer skulle kunna påverka utfallet. Mätinstrumentet har i min 
undersökning utgjorts av en programvara som mäter antalet annonsvisningar 
och antalet klick som varje annons får. Miljön som undersökningen har 
genomförts i har varit identisk vid båda mättillfällena förutom att placeringen 
av annonsen har förändrats. De slumpmässiga besökarna har under 
undersökningen mäts vid olika tillfällen. 
 

3.8 Analysmetod 
När det kommer till tolkning av resultatet beskriver Jacobsen (2002) att det 
finns två olika sätt som kompletterar varandra. Det ena handlar om 
jämförelse när den inhämtade empirin i undersökningen jämfört med andra 
utfall. För att kunna göra en sådan jämförelse måste enheterna vara lika och 
hämtade ur samma population. Det andra sättet att tolka resultatet är genom 
att använda teorier som kan säga något om varför resultatet har blivit som det 
blivit och vilka konsekvenser det får. Teorin ger möjligheten att sätta in 
resultatet i ett större sammanhang och ger en bättre förståelse av resultatet.  
 
Vidare beskriver Jacobsen (2002) att det finns risk för olika sorters felslut, att 
vi läser in mer i vår empiri är det egentligen finns grund för. Ett av dessa 
felslut är kausalitetsfelslutet där forskaren kan tolka det som att två variabler 
hänger samman fastän de inte gör det.  
 
I arbetet med att genomföra analysen har den teoretiska referensramen legat 
till grund för den analys som genomförts. Jämförelsen mellan ett annat utfall 
har i min undersökning varit inom samma undersökningsenhet men mellan 
två skilda element, det vill säga den övre och den undre placeringen av 
annonsen. Jämförelsen och användningen av teorier har kompletterat 
varandra i analysen av den inhämtade data.  
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Innan jag genomförde min undersökning har jag försökt ta hänsyn till alla 
tänkbara och rimliga variabler som kan påverka undersökningens utfall. Det 
är också därför som jag endast mäter en variabel i min undersökning. Den 
variabeln utgörs av den placering som annonsen har på artikelsidan. Andra 
variabler som inte tagits med eller ignorerats är utformning och annonsens 
relevans då jag är medveten om att det annars skulle vara svårt att tolka 
resultatet om inte placeringsvariabeln isolerades. Det är dock värt att 
understryka att undersökningens omfattning är relativt begränsad när det 
gäller under hur lång tid undersökningen genomfördes och den påverkan 
varje interaktion ger på resultatet. 
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4 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in under 
undersökningens genomförande. Den empiri som presenteras består av 
insamlad statistik från mätningen i form av antalet sidvisningar respektive 
annons har haft och antalet klick och uträknad ClickThrough-Rate (CTR).  
______________________________________________________________ 
 
Precis som planerats i metoddelen blev det två olika positioner av en banner 
som har testats och där statistiken har inhämtats under en veckas tid för 
respektive bannerannons. För att enkelt illustrera vilken banner respektive 
statistik avser har Figur 8 bifogats nedan. 
 

 
Figur 8 – Illustrering över annonsens placering 

 
 



 

 

4.1 Banner 1 
I följande del presenteras resultatet efter mätningen av den annons som har 
placerats på den övre placeringen i artiklarna. 
planerat och efter den metod som 
 
 

 

Figur 9 – Statistik över banner placerad i toppen av artikeln.

I Figur 9 illustreras statistiken över vecka 15 när mätningen genomfördes för 
bannern som låg i toppen av artikeln. Statistiken har sammanställts i Excel 
för enklare presentation över varje enskild dag med statistik för antalet 
annonsvisningar och antalet klick för respektive dag. 
 
Statistiken visar att antalet annonsvisningar börjar med
av veckan för att sedan dala ner mot helgen till ett lite lägre antal. 
 

4.2 Banner 2 
I följande del presenteras resultatet efter mätningen av den annons som har 
placerats på den övre placeringen i artiklarna
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Banner 1 – Övre placering 
I följande del presenteras resultatet efter mätningen av den annons som har 
placerats på den övre placeringen i artiklarna. Mätningen har ägt rum som 
planerat och efter den metod som tidigare har specificerats i metoddelen. 

Statistik över banner placerad i toppen av artikeln. 

illustreras statistiken över vecka 15 när mätningen genomfördes för 
n som låg i toppen av artikeln. Statistiken har sammanställts i Excel 

för enklare presentation över varje enskild dag med statistik för antalet 
annonsvisningar och antalet klick för respektive dag.  

Statistiken visar att antalet annonsvisningar börjar med ett högt antal i början 
av veckan för att sedan dala ner mot helgen till ett lite lägre antal. 

Banner 2 – Nedre placering 
I följande del presenteras resultatet efter mätningen av den annons som har 

n övre placeringen i artiklarna. 
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I följande del presenteras resultatet efter mätningen av den annons som har 
Mätningen har ägt rum som 

i metoddelen.  

 

illustreras statistiken över vecka 15 när mätningen genomfördes för 
n som låg i toppen av artikeln. Statistiken har sammanställts i Excel 

för enklare presentation över varje enskild dag med statistik för antalet 

ett högt antal i början 
av veckan för att sedan dala ner mot helgen till ett lite lägre antal.  

I följande del presenteras resultatet efter mätningen av den annons som har 
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Figur 10 – Statistik över banner placerad i botten av artikeln

 
I 
Figur 10 illustreras den statistik som insamlats under vecka 16 med den 
banner som låg i botten av artiklarna. Statistiken har sammanställts i Excel 
för enklare presentation över varje enskild dag med
annonsvisningar och antalet klick för respektive dag. 
 

4.3 Aggregerad bannerstatistik
I följande del presenteras resultatet aggregerat för hela veckan och för 
respektive annons med totala antalet sidvisningar, klick och CTR. 
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Statistik över banner placerad i botten av artikeln 

illustreras den statistik som insamlats under vecka 16 med den 
som låg i botten av artiklarna. Statistiken har sammanställts i Excel 

för enklare presentation över varje enskild dag med statistik för antalet 
annonsvisningar och antalet klick för respektive dag.  

Aggregerad bannerstatistik 
I följande del presenteras resultatet aggregerat för hela veckan och för 
respektive annons med totala antalet sidvisningar, klick och CTR. 
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illustreras den statistik som insamlats under vecka 16 med den 
som låg i botten av artiklarna. Statistiken har sammanställts i Excel 

statistik för antalet 

I följande del presenteras resultatet aggregerat för hela veckan och för 
respektive annons med totala antalet sidvisningar, klick och CTR.  
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Figur 11 – Aggregerad statistik över antalet annonsvisningar, klick och CTR. 

 
Figur 11 illustrerar aggregerad statistik för de båda veckorna som mätningen 
har genomförts för respektive annons. Statistiken visar att den banner som 
var placerad i toppen av artikeln hade något högre CTR än den banner som 
var placerad längst ner i artikeln. Den övre annonsen (Banner 1) fick två 
klick mer än den annons som var placerad i botten av artiklarna vilket gjorde 
att den fick ett CTR på 0,31 procent jämfört med den nedre (Banner 2) som 
genererade ett CTR på 0,29 procent.  
 

4.4 Placering 
Nedan analyseras resultatet av undersökningen i relation till aktuell teoretisk 
referensram och relaterade till det resultat som framkommit över mätningen 
av CTR gällande banner 1 och banner 2. Eftersom den procentuella 
skillnaden i CTR mellan annonserna är väldigt liten kan jag inte dra någon 
slutsats om vilken placering som är bäst i förhållande till CTR.  
 
Nielsen (2010) beskriver att en annons placering är en avgörande faktor för 
huruvida annonsen uppmärksammas av användaren eller ignoreras. Flera 
studier och undersökningar har också visat att annonser som placeras högt 
upp på en webbsida, above the fold, får fler klick än annonser som placeras 
under denna del av webbplatsen (Armstrong 2001, Janal 1998, Casale Media 
2011). Armstrong (2001) belyser också att annonser som placeras där 
användare måste scrolla för att se annonsen får ett lägre CTR.  
 
Annonserna som har placerats på den övre och nedre placeringen i 
undersökningen har utgjorts av banner 1 och banner 2. Det har inte funnits 
någon skillnad mellan den annons som har placerats överst i artikeln och den 
annons som har placerats längst ner i artikeln. Den nedre annonsen innebär 
att besökaren måste scrolla för att se men har ändå inte resulterat i ett lägre 
CTR.  
 
Annonser i slutet av artiklar beskrivs även av Google (2012) som är ett av 
USAs största bolag inom internetannonsering har tagit fram riktlinjer för hur 
annonser ska placeras. De nämner bland annat att en annons längst ner i en 
artikel kan vara lämplig på webbplatser med mycket redaktionellt innehåll 
och när användaren kommer till slutet av artikeln letar efter något att göra på 
webbplatsen. I Googles illustrering av de bäst lämpade placeringarna på en 
exempelsida är även topp-placeringen, ovanför innehållet, den mest lämpliga 
placeringen. 
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I undersökningen har en annons placerats i toppen och en annons placerats i 
slutet av artikeln. Webbplatsen där undersökningen har genomförts har varit 
av redaktionell typ med artiklar baserade på text. Den annons som finns 
längst ner i artikeln uppmärksammas först av användare som har läst klart 
hela artikeln.  
 
Nielsens (2010) Eye tracking-studier som visar besökarens fixeringar i början 
av en artikel kan ha att göra med att det är här som inledningen av artikeln är 
och som introducerar besökaren till själva innehållet i artikeln. Även om 
besökaren inte finner att artikeln är intressant läser besökaren sannolikt 
inledningen i högre grad jämfört med brödtexten varför besökaren då också 
exponeras för den övre annonsen i högre grad än den annons som är placerad 
längst ner på artikelsidan (Banner 2). 
 
Benway (1999) och Nielsen (2010) beskriver Banner Blindness som när 
användare undviker att fixera sin blick på annonser. Eftersom den översta 
annonsen är mer exponerad men också innehar den placering som är 
vanligast i artiklar kan det innebära att många av besökarna inte 
uppmärksammar annonsen och undviker att fixera sin blick på den. Det vill 
säga att användarna har blivit vana vid placeringen av annonsen och helt 
enkelt inte ser annonsen längre.  
 
Att båda annonser har uppmärksammats av besökarna kan ses genom att de 
båda har fått klick från besökarna. Den obefintliga skillnaden mellan 
annonsernas effektivitet talar för att Banner Blindness kan haft en påverkan.  
 
Enligt en rapport från Global MediaMind (2010) låg den genomsnittlig CTR 
under 2009 på 0,09 procent för standardiserade banners internationellt. 
 
Både den banner som har placerats överst i artikeln och den banner som har 
placerats längst ner i artikeln har fått ett CTR som vida överstiger det som 
mäts för standardiserade banners internationellt. Den banner som hade 
placerats i toppen fick 0,31 procent CTR medan den som placerats i artikelns 
botten fick 0,29 procent CTR.  
 
Nielsen (2010) beskriver även att webbplatser som är välbesökta också har ett 
mer intressant innehåll varför intresset för annonserna på webbplatsen skulle 
minska. Eftersom besökarna i undersökningen har genererat ett relativt högt 
CTR även på den nedre annonsen (Banner 2) kan det antas att innehållet 
måste ha varit intressant för besökaren eftersom hela artikeln har lästs, 
samtidigt som besökaren har uppmärksammat annonsen.  
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5 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras vad som framkommit i undersökningen samt en 
diskussion kring det metodval som gjorts.  
______________________________________________________________ 
 
Som tidigare nämnts brottas i stort sett alla tidningar och magasin med 
vikande annonsintäkter på grund av att besökarflödet hamnar på tidningarnas 
webbplatser än att de köper den fysiska tidningen eller magasinet vilket inte 
ger lika goda intäkter. I min studie har jag undersökt vilken placering av 
annonser i artiklar på ett nätmagasin som ger bäst CTR genom att jämföra två 
olika placeringar. 
 
Resultaten från min undersökning visar att det inte går att dra någon slutsats 
om vilken annons som haft bäst CTR. Annonserna har fått ett likvärdigt CTR 
vilket innebär att det inte finns någon signifikant skillnad mellan annonserna i 
min undersökning.  
 
Jag anser att det framkomna resultatet av min undersökning visar att det kan 
finnas en bristande uppfattning om vad som är den bästa placeringen för en 
annons och vad som ger en effektiv annonsplacering och resultat för denna. 
Skillnaden mellan den övre och undre placeringen av annonsens CTR är så 
liten att jag drar slutsatsen att det inte finns någon skillnad utifrån det resultat 
som framkommit i min undersökning. Troligen varierar detta med en mängd 
andra variabler än bara dess placering som spelar in utan också i vilket 
sammanhang den visas med också på vilken typ av webbplats det är. De 
resultat som jag har fått fram i min undersökning är tillämpbara under samma 
förhållanden som då undersökningen genomfördes och med samma 
förutsättningar. Det vill säga gällande annonsens utformning, relevans och 
den publik som den exponerades för. Det går alltså inte att jämföra med 
webbplatser generellt utan något som måste anpassa för respektive webbplats 
eller kategori beroende på sidans struktur. Som teorin påtalar finns det en 
ganska spretig bild över hur en annons ska placeras. Google rekommenderar 
exempelvis att en annons i slutet av en artikel kan vara lämplig vid 
redaktionellt material vilket det även visade sig vara i min undersökning i 
motsats till vad många andra teorier visar. Ett antagande av detta resultat är 
att det inte finns någon skillnad när det handlar om redaktionellt material och 
att den nedre placeringen kan vara lika bra som den övre placeringen. Dock 
måste aspekten med innehållet tas i beaktande eftersom en träningsintresserad 
människa antas vara mer intresserad av att klicka på en relaterad annons än 
en som inte är relevant. Att det skulle vara samma mönster för en nättidning 
med en bred publik är osannolikt då både läsmönster och relevansen i 
förhållande till textens innehåll antas vara annorlunda.  
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Eftersom innehållet på webbplatsen är specialiserat når man också en publik 
som förväntas vara intresserade. De som läser artiklarna är intresserade av 
innehållet och läser troligen då också hela artikeln. En exponering av en 
annons direkt efter artikel, som dessutom ligger mycket nära läsarens 
intresse, gör att det ligger nära till hands att klicka på en sådan annons. Jag 
antar att genomsnittstiden en besökare läser en artikel som är relaterat till 
dess intresse är betydligt högre än en artikel som behandlar nyheter eller mer 
generella fenomen som inte träffar och fångar besökarens intresse på samma 
sätt.  
 
Att dagens nättidningar inte verkar ha samma medvetande om annonsers 
placering kan ligga i att de koncentrerar sig mer på att sälja in annonser direkt 
till företag. Det innebär att de inte behöver lägga samma kraft att prestera 
resultat i form av klick utan det kan vara exponeringar som mäts istället. Den 
typen av ersättningsmodell kan säkerligen vara av nytta när det handlar om 
varumärkesbyggande aktiviteter och när man vill skapa ett medvetande men i 
slutändan är det den riktiga försäljningen som ger ett synbart resultat för 
annonsörerna. Att jobba med exponeringar blir ganska luddigt och det är 
svårt att veta vad man egentligen betalar på och räkna ut hur pass bra 
investeringen har varit. Kanske är en ersättningsmodell som baseras både på 
exponering och antalet klick att föredra.  
 
Att den nedre placeringen ignoreras av nätmagasin och tidningar kan ha att 
göra med en okunskap om att det inte skulle ge något för annonsören. Teorin 
har trots allt visat att det är den övre delen där det ligger mest fokus vilket 
också verkar vara etablerat bland tillvägagångssätt bland annonsers placering. 
Min studie visar emellertid att även den nedre placering kan ge ett mycket 
gott resultat varför den aldrig bör ignoreras. För att undvika att eventuell 
uteslutning av den övre annonsen skulle en skiftande modell kunna användas 
där både den nedre och övre placeringen används. Det skulle även kunna 
motverka Banner Blindness. Det handlar inte bara om att ta hänsyn till det 
egna innehållet på webbplatsen utan hela Internet som helhet eftersom 
användarna påverkas av den väg som majoriteten av nättidningarna går. 
Vanebeteendet att ignorera annonser som finns på specifika placeringar gör 
att varje nättidning ständigt måste ha en uppdaterad bild av hur annonserna 
ska placeras. Det fungerar troligen inte att ha samma placering år ut och år in 
om annonsen ska uppmärksammas av användarna. För några år sedan var det 
kanske möjligt att den undre placeringen inte hade givit något men eftersom 
de större nättidningarna nu har haft den övre placeringen i sina artiklar kan 
användarna ha börjat ignorera annonserna varför resultatet av studien visade 
på en obefintlig skillnad mellan den övre och undre placeringen av 
annonserna. För att få ut den bästa placeringen för annonsen kan en väg vara 
att gå emot strömmen och placera annonser som inte förespråkas av befintlig 
best practice inom området utan istället gå sin egen väg. Då det verkar 
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handlaa om en ständig förändring måste det finnas en förståelse för helheten 
och inte bara enskilda element för att annonsen ska kunna uppmärksammas 
av användaren. Jag drar även slutsatsen att en kombination av bägge 
placeringar i en artikel ger desto mer både till nättidningar generellt i form av 
ett bättre resultat och effektivare annonsering för annonsörerna. 
 
I min undersökning fick jag ett högt CTR för annonserna om man jämför med 
internationella mått för standardiserade banners. Detta kan bero på att 
webbplatsen som mätningen har genomförts på dels är relevant för läsaren 
annonsens utformning till innehållet. Det får alltså antas att en besökare som 
besöker en sida om träning också är intresserad av kosttillskott varför ett 
klick ligger närmare till hands i ett sådant sammanhang. Om man jämför med 
en vanlig dagstidning är besöksflödet väldigt annorlunda och det är skild 
mängd av besökare med olika intressen. Därför är det svårare att träffa rätt 
målgrupp och då får annonsen i ett sådant sammanhang ett lägre CTR. Det 
har emellertid ingen inverkan på resultatet eftersom placeringen fortfarande 
är fristående från den variabeln och påverkas inte av dess relevans när de två 
placeringarna jämförts. 
 
Jag anser att den studie som jag genomfört kan bidra med insikt i hur 
placeringen av annonser kan påverka CTR. Bidraget av studiens resultat kan 
komma till nytta av såväl nätmagasin som andra webbplatser med 
redaktionellt material. Även om generaliserbarheten inte är lika god på 
webbplatser utanför det som studerats är det grundläggande tanken bakom 
hur annonsens placering påverkas av värde för även andra målgrupper. 
Nischade nätmagasin som utgår från samma principer har säkerligen mycket 
att hämta ur min undersökning när det kommer till placeringen av annonser. I 
förlängningen är det tidningarnas intäktsflöden som kan säkerhetsställa att 
tidningar och nätmagasin kan bibehålla en kvalitativ journalistik in i 
framtiden vilket min undersökning delvis kan bidra med även om det krävs 
närmre studier inom området.  

5.1 Metodreflektion 
Med undersökningen i backspegeln kan jag konstatera att både metod och 
genomförande har varit tillfredsställande givet de förutsättningar som funnits 
tillgängliga. Det som skulle kunna ha gjorts bättre är att ha utökat 
undersökningsperioden för att få in mer data från webbplatsen som 
undersöktes. Det skulle även kunna ha varit bra att ha fler objekt att 
undersöka men med tanke på de begränsningar som finns när det gäller 
tillgängligheten av undersökningsobjekt hade fler objekt varit problematiskt 
att få fram även om det säkerligen inte varit någon omöjlighet om ett längre 
tidsperspektiv hade funnits med. Mycket beror också på de tekniska 
förutsättningarna vid mätningen eftersom inte alla har verktyg eller samma 
typ av verktyg. Om exempelvis en webbplats redan har ett verktyg installerat 
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men som inte exkluderar sökrobotar får man ett mycket missvisande resultat. 
Det finns alltså individuella skillnader när det gäller hur man mäter och det 
måste göras på exakt samma sätt för att få ett jämförbart resultat vilket kräver 
enormt mycket tid och planering. 
 
Mätningen av antalet klick och visningar har skett med stor hänsyn till flera 
faktorer som kan påverka dessa däribland sökrobotar och upprepade klick 
som har eliminerats tekniskt. Jag tror inte det finns någon annan metod att 
göra denna typ av undersökning med för att få ett objektivt resultat varför 
denna typ av undersökningsmetod har varit mycket lämplig. Ingen påverkan 
från mig som forskare har funnits och besökarna av webbplatser har kunnat 
verka utan att veta att de faktiskt är med i undersökningen.  
 
Trots att undersökningen har genomförts med största noggrannhet och med 
hänsyn till alla tänkbara variabler är det svårt att dra några definitiva 
slutsatser utifrån resultatet. Mer data och eventuellt även från fler enheter 
skulle vara önskvärt för att dra mer definitiva slutsatser. Det låga antalet klick 
i förhållande till antalet sidvisningar har gjort att varje enskilt klick har stor 
påverkan på CTR, det är dock inte något som är specifikt för min 
undersökning, men har ändå stor påverkan.  
 
Jag anser att min undersökning ändå har lyckats fånga in ganska bra gällande 
metoddelen när det gäller nischade nättidningar givet samma förutsättningar. 
Det går givetvis inte att generalisera för vanliga dagstidningar eftersom de 
har en helt annan publik än den typ jag riktat mig mot. 
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6 Avslutning 
I följande kapitel beskrivs de slutsatser och svar på frågeställningen samt 
förslag till fortsatt forskning inom området.   
______________________________________________________________ 
 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien har varit att beskriva hur annonser kan placeras på en 
artikelsida i förhållande till texten (innehållet) för att förbättra ClickThrough 
Rate. Undersökningen genomfördes på nätmagasinet Muscles.se där antalet 
annonsvisningar i förhållande till antalet klick har observerats för två olika 
annonser som har placerats dels i den nedre delen av artikel och dels i den 
övre delen. Nedan ges svar på den frågeställning som gavs i rapportens 
inledande kapitel.  
 

� Ger en annons i början av en artikel på ett nätmagasin bättre 
Click-Through Rate än en annons i slutet av artikeln? 

 
Enligt de resultat som framkommit från studien som genomförts går det inte 
att säga att en annons i början av artikeln ger ett bättre CTR än en annons i 
slutet av artikeln. Även om den övre annonsens hade fler klick är skillnaden 
så liten att jag inte kan dra några slutsatser utifrån studiens resultat angående 
detta.  
 

� Var ska man placera en annons för att få maximalt antal klick? 
 
När beslut tas om en annons placering finns det en mängd variabler som 
måste beaktas. Att användarnas beteende verkar vara under ständig 
förändring gör att det troligen inte går att fastställa en fast position för en 
annons utan är något som ständigt måste testas av den som väljer placering 
för att bibehålla effektiviteten. Tecken på Banner Blindness är sådant som 
måste belysas innan placering av annonser testas. Med bakgrund av att 
annonserna som fanns med i undersökningen fick ett betydligt högre CTR 
jämfört vad som är internationellt tyder på att användarens intresse är mer 
relaterat till annonsens innehåll. Ovanstående talar för att både en övre och 
nedre placering kan vara lämplig för att få så många klick som möjligt på 
annonser i nischade nätmagasin. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Annonsering på Internet med såväl banner-annonser som kontextuella 
annonser är något som fortfarande är nytt. Branschen har mognat men det 
finns fortfarande mängder med utrymmer för att fortsätta förbättra 
intäktsmodeller för webbplatserna på Internet. Det finns inte mycket teori på 
området och kanske beror det på det ständigt förändrande beteendet bland 
webbens användare.  
 
Det finns stort utrymme för att gå vidare inom området och belysa delar som 
inte jag har tagit upp i min undersökning eller utveckla den variablen jag har 
undersökt. Här innefattas sådant som annonsen relevans, utformning, storlek 
och andra faktorer som kan påverka. En annan intressant sak att forska vidare 
i är nya intäktsmodeller för nätmagasin och nyhetstidningar som brottas med 
intäktsbortfall när de går över till den ”nya” distributionsmodellen, det vill 
säga Internet. CTR är ett sätt att mäta en annons effektivitet men det kan även 
vara intressant att hitta metoder för hur man kan mäta exponeringar på ett 
bättre sätt än dagens modeller. Det vill säga hur användare tar in själva 
meddelanden i annonsen utan att faktiskt klicka sig vidare.  
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A. Sökmotorspindlar 
 
Teoma, alexa, froogle, Gigabot, inktomi, looksmart, URL_Spider_SQL, 
Firefly, NationalDirectory, Ask Jeeves, TECNOSEEK, InfoSeek, 
WebFindBot, girafabot, www.galaxy.com, Googlebot, Scooter, Slurp, 
msnbot, appie, FAST, WebBug, Spade, ZyBorg, rabaz, Baiduspider, 
Feedfetcher-Google, TechnoratiSnoop, Rankivabot, Mediapartners-Google, 
Sogou web spider, WebAlta Crawler, bot, crawler, yahoo, msn, ask, 
ia_archiver 
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B. Jämförelse över svenska nättidningar 
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C. Illustrering av textplacering  


