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SAMMANFATTNING  
Titel:  Retargeting- När annonsering bygger lojalitet 
Författare:  Mikaela Johansson och Anna Svensson Kjällberg 
Handledare:  Thomas Helgesson 
Nivå:  Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 Hp. 

 VT 2014  
Nyckelord:  Retargeting, varumärkesuppbyggnad 
Problemformulering:  Hur bör små e-företag använda retargeting 

 vid varumärkesuppbyggnad? 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur 

 retargeting bör användas för uppbyggnad av små 

 företags varumärken. Detta genom att jämföra två 

 e-företags praktiska användande av 

 marknadsföringsverktyget med två varumärkes- 

 konsulters och två  retargetingexperters 

 teoretiska kunskap inom respektives  expertis. 
Metod:  En kvalitativ metodansats med ett deduktivt 

 tillvägagångssätt har använts för att besvara 

 problemformuleringen.  
 

Teoretiskt perspektiv:  Tidigare teorier om retargeting, varumärkes- 

 uppbyggnad och rekommenderad  praxis

 presenterades i teorin.    

Empiriskt perspektiv:  Primärdata presenterades genom två respondenter 

 från vardera område: Företag, 

 Retargetingexperter, Varumärkeskonsulter. 

Slutsats:  Retargeting innebär att kommunikation riktas till 

 specifika kundgrupper med ett relevant budskap, 

 samtidigt som företagen och dess varumärke, med 

 hjälp av verktyget, får chansen att synas inom 

 breda nätverk. Verktyget används primärt i 

 försäljningssyfte men har även potential i 

 varumärkesuppbyggande syfte. Utifrån framställd 

 primär- och sekundärdata är slutsatsen att 

 verktyget anses bra vid varumärkesuppbyggnad 

 och fokus och vikt, vid arbetet med verktyget i ett 

 varumärkesuppbyggande syfte, bör läggas på 

 utformning av design, innehåll, frekvens och val 

 av annonsplats.   
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Question:  In branding, how should small e-enterprises 

 work with retargeting? 

 

Purpose:  The purpose with this essay was to identify how 

 retargeting should be used in small e-enterprises 

 when branding. This was done by comparing two 

 e-enterprises practical use of retargeting, with two 

 brand consultants and two retargeting consultants 

 theoretical knowledge within each expertise.   

 

Method:  A qualitative method with a deductive approach 

 has been used to answer the problem statement.  

 

 
Theoretical framework:  Earlier theories about retargeting, brand building 

 and recommended practices, related to marketing 

 on the internet, were presented in the frame of 

 reference.  
 

Empirical framework:  Primary data were presented by two respondents 

 representing each area: Companies, Retargeting 

 consultants and Brand consultants.  
 
Conclusion:  The  marketing tool allows companies and 

 their  brands to get the chance to appear in 

 wide area  networks on the internet. 

 The tool is primary used  for a sales 

 purpose but the tool also has potential in brand-

 building purposes. Based on primary- 

 and secondary data the conclusion of this essay is 

 that the tool is considered good when branding 

 but three main areas need to be concidered while 

 working with it in a brand-building purpose; 

 design, content and frequency.  
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1. INLEDNING      
I det inledande kapitlet presenteras problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, syfte, valda avgränsningar, centrala begrepp samt definitioner och en 

figur över uppsatsens disponering. Det kommer även att redogöras för varför studien bör 

genomföras. 

    

1.1 Problembakgrund 

Likt andra företagsekonomiska grenar är såväl marknadsföringen i ständig utveckling; 

exempelvis har den har gått från att vara produktions- och säljinriktad till att vara marknads- 

och relationsinriktad (Kotler, Armstrong, 2010). Xu, Yen, Lin & Chou (2002) förklarar att 

denna skiftning mot en kundrelations orienterad syn uppstått på grund av en allt hårdare 

konkurrens med fler aktörer på marknaden vilket i sin tur lett till att det har blivit allt svårare 

att synas på marknaden och bevara sina konsumenter, vilket de menar ger anledning att bygga 

 ett starkt varumärke. I årtionden har marknadsförare letat efter hemligheten bakom 

varumärkeslojalitet, ett sökande som McAlexander, Schouten & Koenig (2002) menar har 

utmynnat i området relationsmarknadsföring. De förklarar vidare att god kundrelation är ett 

starkt konkurrensmedel. De senaste åren inom marknadsföring har relationsåsyftande begrepp 

som precisionsmarknadsföring och Big data uppstått. Konceptet kring Big data bygger på att 

med hjälp av omfattande spårning, insamling och analys av data lära känna konsumenter 

bättre och frambringa värdefulla insikter om exempelvis beteende och känslor (Zhang & Zhu, 

2014). Denna data kan sedan i marknadsföringssyfte användas av företag för att urskilja 

köptrender och bygga relationer för att kunna rikta mer exakt marknadsföring till specifika 

segment; precisionsmarknadsföring (ibid.). 

 

En marknadsföringsstrategi, född ur konceptet kring precisionsmarknadsföring, som åsyftar 

att tillförse individuella konsumenter med personligt riktade och utformade 

annonsmeddelanden på internet, har under de senaste åren blivit allt mer omtalad. Denna 

strategi, som går under benämningen retargeting, gynnar företag såväl som konsumenter. 

Enligt Retargeter
1
 har retargeting som främsta ändamål att öka antalet konverteringar från 

icke köpbenägna till köpbenägna kunder genom att strategiskt påminna konsumenten om de 

produkter denne tidigare visat intresse för. Konsumenten blir annonsförsedd av företaget 

genom sitt fortsatta internetsurfande på andra webbplatser med dessa produkter och 

annonsens innehåll blir därmed personligt utformad och bringar ett större värde för 

konsumenten, såväl som den ökade konverteringsmöjligheten blir värdefull för företaget 

samtidigt som verktyget anses kostnadseffektivt (ibid.). En skillnad mellan 

precisionsmarknadsföring och retargeting ligger i den nivå information samlas in.  Enligt 

Zabin & Brebach (2004) utgår precisionsmarknadsföring från segment; konsumenter med 

liknande preferenser medan retargeting baserar marknadskommunikation på individnivå; en 

metod som Dibb (2001) kallar one to one marketing. Detta är genomförbart genom att 

precisionsmarknadsföringens Big data- grundande konstruktion, med dess insamling och 

analys av data, förenklas i retargeting med hjälp av cookies; spårningsenheter på 

internetanvändarens dator. 

 

Det finns olika former och användningsområden av retargeting och de kan användas för olika 

syften. Ett utav användningsområdena presenterades ovan och har som syfte att effektivt öka 

                                                 
1
  https://retargeter.com/what-is-retargeting-and-how-does-it-work 
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försäljning inom e-handel. En annan metod, vilken denna uppsats är inriktad på, är att 

använda retargeting för sina varumärkesuppbyggande egenskaper
2
. När det gäller 

varumärkesuppbyggnad är målet att skapa lojala konsumenterna inom en specifik målgrupp 

(Melin, 1997).   
 

1.2 Problemdiskussion   

Internet är idag ett populärt konsumtionsnätverk världen över och e-handel blir ett allt mer 

naturligt inslag i vardagen
3
. Utvecklingen av e-handel, tillväxten av internetanvändare och 

diversifieringen av nätverk menar Zhang & Zhu (2014)  ger upphov till allt komplexare och 

större mängd data. Detta tillsammans med konsumenters allt mer komplexa behov skapar 

utvecklingskrav av intelligent e-handel (ibid.). Även Savage (2010) beskriver Internet som ett 

enormt, dynamiskt landskap med en, för konsumenterna, svårhanterlig mängd information, 

vilket gör det svårt för dem att orientera sig. För att urskilja sig i internetvärldens påtagliga 

konkurrens menar Xu, Yen, Lin och Chou (2002) att varumärkens fokus därför bör läggas på 

relationsbygge med konsumenter. Doyle och Stern (2006) menar därför att valet av 

marknadsföringsstrategi är av väsentlig vikt för att kunna utmärka sig från sina konkurrenter. 

Även Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2008) menar att marknadskommunikationen bör 

grundas på konsumenters efterfrågan för att väcka deras intresse vid 

marknadsföringsbudskapet. 

 

Konsumenter exponeras dagligen av marknadsföringsmeddelanden genom en mängd olika 

kommunikationskanaler, vilket kan orsaka överexponering (Kotler, Armstrong, Wong & 

Saunders, 2008). Överexponering av information och kommunikation kan leda till att en 

persons perception begränsas, vilket gör det svårare för företag att fånga individers 

uppmärksamhet (ibid.). Små varumärken förlorar på att synas för lite medan stora och 

välkända företag förlorar på att synas för mycket, då konsumenter tröttnar på de kända 

varumärkenas reklam (Dahlén, 2002). Flera exponeringar av ett litet och okänt varumärke 

leder till att allt fler upplever det positivt. Tröskeln för konsumenter att köpa okända 

varumärken är högre än tröskeln för att köpa kända varumärke då varken kunskap eller 

erfarenhet kring ett okänt varumärke har etablerats hos konsumenten (ibid.). 

 

Keller (2003) menar att många små företag har begränsade resurser och en begränsad budget 

att röra sig med, vilket han menar kan försvåra processen av varumärkesbyggande. Vidare 

påpekas att strategin för hur denna process genomförs skiljer sig åt mellan små och stora 

företag då små företag måste vara mer noggranna i sitt arbete med design och implementering 

av marknadsföringsstrategier på grund av att de drabbas finansiellt hårdare vid eventuella 

misstag. Internet är trots allt ett bra forum för varumärken då det finns goda möjligheter att 

kommunicera och bygga upp sitt varumärke på ett kostnadseffektivt sätt (ibid).  

 

Det går att, utifrån ovanstående beskrivning, utläsa en problematik i att bygga varumärken på 

bästa sätt. En stor internetrymd med många aktörer utgör påtaglig konkurrens för dess aktörer 

och ofta får små företag inte tillräckligt stora exponeringsutrymmen. Att bygga sitt 

varumärke, skapa märkeskännedom och att marknadsföra sig är dessutom något som ofta 

kräver stora resurser som kan vara ett hinder för små företag med begränsad budget. Även 

                                                 
2
  https://retargeter.com/blog/general/5-keys-to-building-your-brand-in-the-digital-realm 

3
 http://www.dibspayment.com/sites/corp/files/files/SE/DIBS_Svensk_E-handel_2013.pdf 
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relevansen av att skapa relationer till nuvarande och potentiella kunder framhävs. Det blir 

därmed väsentligt för företagen att skapa rätt budskap att rikta mot en relevant målgrupp; 

individer som visat intresse av varumärkets utbud. Detta då det är kostsamt att marknadsföra 

sig mot ointresserade individer. Varumärken går att bygga med retargeting, frågan är bara hur 

detta bör göras. 

 

1.3 Problemformulering  

Hur bör små e-företag använda retargeting vid varumärkesuppbyggnad? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur retargeting bör användas för uppbyggnad av små 

företags varumärken. Detta genom att jämföra två e-företags praktiska användande av 

marknadsföringsverktyget med två varumärkeskonsulters och två retargetingexperters 

teoretiska kunskap inom respektive expertis. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuseras på ett företagsperspektiv snarare än ett konsumentperspektiv. 

Anledningen till att företagsperspektivet betonas beror på att begreppet retargeting inte anses 

vara tillräckligt vedertaget för att kunna utredas utifrån konsumenters synvinkel. Hade det 

istället valts att utgå utifrån ett konsumentperspektiv hade en annan struktur på 

problemformuleringen varit aktuell, exempelvis hur retargeting upplevs av konsumenter. Då 

vi valt att undersöka retargeting och kopplingen till varumärkesuppbyggande kommer även 

den varumärkesbyggandeprocessen och dess användning att behandlas i uppsatsen. I och med 

fokus på varumärkesuppbyggnad har användningsområdet av retargeting som rör 

produktförsäljning valts att uteslutas. 

 

I Melins (2006) varumärkesuppbyggande modell, vilket i denna uppsats står som definition av 

den varumärkesuppbyggande processen, har det valts att fokusera på enbart den interna delen, 

företagsfokus. Den externa delen, konsumentfokus, har uteslutits med grund i ovanstående 

resonemang gällande val av ett företagsperspektiv. 

 

Vidare kommer uppsatsen fokuseras på hur retargeting tillämpas av mindre bolag, vilka är 

verksamma på internet, mot e-konsumentmarknaden. Den bakomliggande anledningen till 

valet är att det finns utrymme för arbete med retargeting då det är ett digitalt 

marknadsföringsverktyg och verksamhet på internet blir därmed en nödvändighet. Valet att 

fokusera på små företag och avgränsa de stora bolagen gjordes på grund av behovet av 

varumärkesuppbyggnad ansågs större än hos välkända bolag.  

 

Bestämmelsen av begreppet små/litet företag i denna uppsats följer EU:s
4
 definition för small 

enterprise vilket innebär högst 50 anställda och högst 10 miljoner euro i total tillgångar.  

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 
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Det tekniska och matematiska perspektivet av hur retargeting fungerar har valts att uteslutas 

då uppsatsen istället kommer behandla hur någonting bör arbetas med på ett strategiskt plan. 

 

1.6 Centrala begrepp  

 
 Retargeting: En marknads                                                         

sig på andra webbsidor genom personligt riktade annonser som är skapade baserat på 

konsumenters tidigare                             sida (Lambrecht & Tucker, 2011). 
 

 

 Varumärkesuppbyggnad: Den definition av varumärkesuppbyggnad som denna 

uppsats stödjer är framtagen av Melin (2006) som menar att varumärkesuppbyggnad 

är framtagna strat                                                                       

                      med målet att skapa märkeslojala kunder .  

 
 

 E-företag: Företag som bedriver någon form av verksamhet på internet, men inte 

nördvändigtvis bara på internet, kommer benämnas e-företag/e-bolag i denna uppsats.  

 

 

 Cookie: En Cookie är ett verktyg som bland annat används för att företag ska få 

tillgång till information kring hur personer rör sig på Internet och genom denna 

information kunna erbjuda specifikt anpassade produkter eller tjänster som matchar 

personens intressen (Ekström, 2010). Enligt Graham (2006) kan en cookies funktion 

förklaras som en fil som placeras i en persons dator då denne besöker en hemsida. 

Personen kan sedan bli igenkänd genom denna cookie och genom att kontrollera om 

det finns en cookie kan webbstatistiksystemet bedöma om personen är ny eller om 

personen är återkommande på en hemsida (ibid).  

 

 

1.7 Uppsatsen disposition  

Figur 1.1 Uppsatsens disposition 

Inledning Teori Metod Empiri Analys 
Slutsatser 

och 
Diskussion 
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1.8 Uppsatsens struktur 

Denna indelning kommer vara uppsatsen huvudrubriker för teori (med undantag av ett 

inledande stycke), empiri och analys. Detta för att underlätta jämförelse och för att få en 

följsamhet genom arbetet.  

 

Figur 1.2 Uppsatsens struktur 

 

 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM  
Denna del innehåller den teoretiska referensram där tidigare forskning presenteras för valda 

ämnesområden. Först presenteras en inledning av befintlig litteratur kring den tekniska 

utveckling som lett till nya marknadsföringsmetoder. Vidare presenteras en modell över 

uppsatsens struktur som kommer följas genomgående i arbetet: Retargeting/ Varumärke, 

Retargeting och varumärkesuppbyggnad samt rekommenderat praxis för uppbyggnad av 

varumärke i små e-bolag.  

 

2.1 Teknisk utveckling och Internets möjligheter 

2.1.1 Informationsteknik 

Halttunen, Makkonen, Frank & Tyrväinen (2010) menar att det inte finns någon tvekan om att 

teknologi har varit den drivande kraften för utveckling av det moderna samhället. 

Informations- och kommunikationsteknologi har, under de senaste tjugo till trettio åren, 

kraftigt influerat individuella och sociala beteenden, sätt att göra affärer på samt påverkat 

strukturer i samhället. Användning av teknologi kan ses som en process genom vilken 

individer och organisationer siktar på att använda teknologi på fördelaktiga sätt (ibid.). De 

Rekommenderat praxis 

Hur bör små e-företag använda retargeting vid varumärkesuppbyggnad? 

Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Retargeting, ett verktyg för varumärkesuppbyggnad? 

Retargeting/Varumärkesuppbyggnad 

Vad är retargeting? (Retargetingexperter, företag) 

Vad är varumärkesuppbyggnad? (Varumärkeskonsulter) 
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menar vidare att informationsteknik i olika metoder är välkända i både affärslösningar och i 

konsumentbeteende. Affärslösningar och strategier är utformade för att ta fördel av de 

tekniska möjligheter som finns idag, vilket resulterar i innovativa tekniskt beroende eller 

tekniskt drivna affärsmodeller. Dessa nya tekniska framsteg kan sedan användas för att ändra 

människor beteendemönster (ibid.).  
 

Ur ett kommunikativt perspektiv är ett viktigt steg i informationstekniken utvecklingen av den 

alltjämnt stigande effektiviteten av internetåtkomst (Halttunen, Makkonen, Frank & 

Tyrväinen, 2010). Parallellt med denna har flera förbättringar gjorts gällande det digitala 

innehållet, både innehållsmässigt och tillgänglighetsmässigt (ibid.). PWC
5
 förklarar att 

internets utveckling har lett till att platser där varumärkens rykten och image formas. En 

person inom det digitala nätverket kan både vara spridare och mottagare av information och 

innehåll, vilket gör effektiv informationsdelning möjlig. Från innehållsskaparens perspektiv, 

märkesinnehavaren, ligger den främsta fördelaktiga möjligheten i den direkta och personliga 

interaktion med kunder som nu gjorts möjlig. Sett från ett konsumentperspektiv inkluderas 

kostnadsbesparingar i distribution, snabbare leveranser, bättre service och fler valmöjligheter. 

Denna skiftning från icke-digitala till digitala verktyg har förändrat både attityd och beteende 

hos konsumenter. Exempelvis har konsumenter blivit mer resistenta mot traditionell 

annonsering och marknadsföring, vilket banat väg för nya alternativa strategier, menar PWC
5
. 

 

Bergström (2001) menar att genom den ständiga rörelse som finns på internet kan företag 

utvinna information om varje individ med hjälp av cookies och därigenom lära känna 

personer; exempelvis vilka hemsidor individerna besöker, vilka intressen de har, vad de 

brukar handla på Internet samt vilka sökord de använder sig av. Baserat på denna information 

kan företagen i sin tur anpassa och skräddarsy sina erbjudanden. Dessa cookies möjliggör 

därmed för företag att kunna styra sin marknadsföring på internet (ibid). Genom dagens allt 

mer avancerade informationsteknologiska utveckling och konsumenters allt mer sofistikerade 

och komplexa beteendemönster menar Dibb (2001) att den traditionella segmenteringen har 

fått en motståndare. Genom förbättrade metoder i datainsamling och hantering av denna blir 

en allt mer förfinad och exakt segmentering genomförbar. Sådan datainsamling bidrar även 

till en förbättrad CRM (custom relationsship managment); är en strategi och process som 

omfattar moment att både förvärva, behålla och bygga relation med specifikt utsedda 

konsumenter för att generera värde för både företaget och kunden, enligt Paravatiyar & Seth 

(2001).  
 

Kotler (2010) beskriver segmentering som en metod att klassificera marknadens konsumenter 

till grupper baserat på gemensamma behov och köpbeteenden. Däremot betyder inte likheter 

inom preferenser och beteenden hos konsumenter att de är fullständigt identiska (ibid.). 

Martin (2011) menar att det inte finns ett enda sätt att segmentera och att organisationer idag 

måste vara innovativa och villiga att snabbt kunna anpassa sin segmentering efter nya metoder 

som framtiden erbjuder. Dibb (2001) för resonemang kring den påverkan som övergången 

från handel i fysiska butiker till e-handel har på marknadssegmentering. Huvudsakligen 

påverkas organisationers sätt att interagera med sina kunder då Internet ses som ett 

fördelaktigt relationsbyggande verktyg på grund av dess möjligheter att direkt förstå 

konsumenters behov och generera mer personliga förbindelser. Peppers & Rogers (1999) 

påpekar att det, utifrån marknadssituation, är viktigt att förstå att en marknads konsumenter 

inte kan behandlas som en liknande, homogen grupp, utan att alla konsumenter istället måste 

indelas i flera olika segment, som i sin tur kräver olik och riktad marknadskommunikation 

                                                 
5
 https://www.pwc.com/en_GX/gx/entertainment-media/pdf/IAB_SRI_Online_Advertising_Effectiveness_v3.pdf 
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beroende på konsumenternas preferenser. I och med förflyttningen till e-handel har större 

handelsmöjligheter skapats då det finns en större marknad för konsumenter att konsumera på, 

vilket i sin tur skapar allt mer komplexa köpbeteendemönster och en större värld för 

organisationer att marknadsföra sig på (ibid.). Detta, enligt Dibb (2001), har också stor 

betydelse för hur den nu allt mer komplexa uppgiften att samla in konsumentdata genomförs, 

det vill säga den data som står till grund för företagets segmentering av dess marknad. 

   

2.1.2 Konsumentrelation och riktade budskap 

Paralellt med att utbud av företags produkter och tjänster för konsumenterna att tillgå på 

marknaden idag ökar, ökar informationsflödet från företagen. Detta ständiga 

informationsflöde innebär att det blir svårare för företagen att skapa relationer och därtill 

kundlojalitet (Wollan, 2010). 
 

Nilsson & Waldemarson (2007) menar att kommunikation bygger grunden för relationer. Jie 

(2010) påpekar att relationer med konsumenter har en avgörande roll för företagets lönsamhet 

och framgång, vilket han anser bör hanteras som en tillgång. Gummesson (2002) poängterar 

att relationen är gynnsam för båda parter om ett företag lär känna sin kund närmare. I detta 

tillägger Heide, Johansson & Simonsson (2012) att kommunikationen är lika viktig för 

människor som för företag, medan Dimbley & Burton (1999) påpekar att kommunikation är 

ett nödvändigt verktyg för att kunna skapa och upprätthålla goda relationer. Gummesson 

(2002) menar även att fokus därmed bör ligga på att tolka och förstå konsumenten. Detta för 

att effektivt kunna möta en konsuments efterfrågan genom utvunnen information på 

individnivå (ibid.). 

 

Baserat på utvunnen information om konsumenter bör träffsäkra marknadsbudskap utformas, 

menar Kotler et al. (2008). Om ett företagets kommunikation baseras på information kan detta 

innebära att budskapet blir uppmärksammat, väcker intresse, eller bidrar till köp. Kobsa, 

Koenemann & Pohl (2001) menar att företag, för en långsiktig hållbarhet på den enorma 

marknaden, bör bygga upp och ta tillvara på en relation till en kundgrupp genom att erbjuda 

personligt riktade och skräddarsydda produkter eller tjänster. Även Reyck & Degraeve (2006) 

menar att marknadskommunikation som är individuellt inriktad resulterar i högre 

svarsfrekvens till skillnad mot de som nås av massmarknadsföring.  

 

Peppers, Rogers & Dorf (1999) menar att företag ska se kunder som enskilda individer och att 

produkter och service ska anpassas genom att identifiera, spåra och interagera med den 

enskilda individen och dennes behov. Detta koncept benämns one to one marknadsföring, det 

vill säga ett specifikt anpassat budskap till en specifik person (ibid.). För konsumenter kan ett 

relationssamspel vara mycket givande, menar Martins, Ahmad & Gordon (2008). De menar 

att konsumenterna upplever en närhet till företaget genom relationsinriktad kommunikation. 

Samtidigt menar de att en konsument kan uppleva sig igenkänd av företaget; att denne 

behandlas och bemöts på ett speciellt sätt, detta genom att konsumenten får passande och 

relevant information som rör erbjudanden som kan tänkas vara intressanta för just denne. 

Detta kan leda till en framgångsrik implementering av relationsmarknadsföring som gör 

marknadsföringen mer effektiv genom att dessutom minska onödiga utgifter för 

överannonsering (ibid.). 

 

Fill (2002) menar att ett företag inte bör fokusera på de konsumenter som bara sannolikt är 

intresserade av en viss produkt eller tjänst utan belyser istället vikten vid att lägga fokus på 
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konsumenter som redan specifikt har uttryckt ett intresse för ett företags utbud. Detta är av 

stor betydelse då relationen startas av konsumenten, vilket gör konsumenten mer mottaglig för 

kommunikation från företaget (ibid.). Support
6
 menar att vare sig ett företag är ute efter att 

öka försäljningen på sin hemsida, öka antalet registreringar, eller öka medvetenheten kring sitt 

varumärke kan retargeting vara en strategisk komponent i varje kampanj. Zabin och Brebach 

(2004) menar slutligen att företagen bör ha förståelse för vilken konsument de ska rikta sin 

marknadskommunikation mot. De påpekar även att det måste finnas en förståelse och kunskap 

gentemot den konsument som inte är intresserad av ett företags kommunikation (ibid.). 

 

2.2 Retargeting 

2.2.1 Vad är retargeting 

Att onlineföretag idag kan se varje unik besökares personliga historik innebär att företaget kan 

se vad denne unika besökare har visat intresse för, klickat på och vad personen tidigare köpt 

från företagets utbud (Lambrecht & Tucker, 2013). Detta är genomförbart genom att personer 

som tidigare har besökt ett företags hemsida förses med cookies (Hammarkrantz, 1997). Detta 

görs enligt Lambrecht & Tucker (2011) för att ett företag, vid online-annonsering, ska kunna 

använda sig av dessa cookies för att per automatik kunna annonsera på andra webbsidor som 

den cookieförsedda personen besöker, inte enbart på sin egen hemsida, efter att personen 

lämnat företagets hemsida. Cookien möjliggör, förutom efterföljning av annonser, enligt 

Lambrecht & Tucker (2013) att informationen innefattande denna personliga historik ger 

onlineföretagen möjligheten att skräddarsy personligt riktade marknadsföringsmeddelanden. 

Att använda sig av denna metod och att skapa personligt riktad marknadsföring, baserad på 

besökarens personliga historik benämns, enligt Penn (2012) Retargeting.  Retargeting lyfts 

primärt fram som ett försäljningsverktyg för att locka tillbaka kunder till en hemsida och få 

dessa att slutföra ett köp eller genomföra annan önskvärd handling, därmed visas ofta de 

produkter konsumenten klickat på som annonsinnehåll (ibid.). 

 
Figur 2.1 Retargetingprocessen 

                                                 
6
  https://support.google.com/adwords/answer/2476691?hl=sv 
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4. Konsumenten 
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till företagets hemsida 

https://support.google.com/adwords/answer/2476691?hl=sv
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Enligt Searchenginejournal
21

 är retargeting inte bara ett verktyg med syftet att öka försäljning 

utan även applicerbart inom varumärkesuppbyggnad. Även Getupdated
7
 tillägger att företag, 

genom att använda sig av retargeting, möjliggör ökad varumärkeskännedom. Upprepning av 

varumärket samt att företaget kan visas på stora välkända webbsidor, genom 

retargetingannonsering, ökar inte bara varumärkesmedvetenheten utan bidrar även till att 

varumärket verkar större än vad det är, enligt mainstreetroi
8
. Även Retargeter

2
 förklarar att 

varumärken med hjälp av retargeting kan nå vissa storhetseffekter. När ett litet varumärke kan 

visa annonser på stora välkända hemsidor som YouTube och Yahoo!, dessutom specifikt 

riktat till endast deras målgrupp, medför det en viss nivå av storhet och legitimitet. Forbes
9
 

menar att tidigare psykologiska undersökningar påvisar att kontinuerlig exponering av ett 

varumärke för märkesinnehavaren till toppen av konsumentens medvetande och skapar även 

förtroende och lojalitet, vilket med större sannolikhet leder till köp. 

 

Retargetingprocessen är den samma oberoende av syftet, däremot förklarar Retargeter
10

 att 

annonsinnehållet skiljer sig åt. Vid varumärkesuppbyggnad visas exempelvis företagets 

logotyp, företagets slogan, ett för konsumenten intressant meddelande baserat på vilken del av 

en hemsida denne visat intresse för, eller något annat intresseväckande innehåll baserat på den 

cookie konsumenten blivit försedd med.   

 

Implementeringen av retargeting genomförs genom en aktör på marknaden som erbjuder 

verkställning av verktyget. De största aktörerna enligt Moz
11

 är; Google Adwords, Adroll, 

Retargeter och Chango. Retargeting-companies
12

 menar att det genom Googles 

annonseringsplattform Adwords erbjuds verktyget retargeting, Google har dock valt att kalla 

verktyget för remarketing, konceptet är trots detta detsamma.  Aktörerna skiljer sig åt på vissa 

punkter så som räckvidd och spridning, självservice eller konsultimplementering, specialitet 

av retargetingform, samt kostnadsmetod. Via aktörerna går det även göra personligt önskade 

inställningar så som vilka sidor företaget inte vill förknippas med och därmed vill exkludera 

från sin exponeringsvidd, sätta budget, utforma design av annonser och vilka segment de vill 

inkludera samt vilka de vill exkludera. Det finns en skillnad i val av aktör om ett företag vill 

annonsera på sociala medier. Via vissa aktörer som erbjuder retargeting på sociala medier 

publiceras ett företags annonser, med innehåll baserat på besökarens tidigare tilldelade cookie, 

med exempelvis endast Facebook som annonsplats (ibid.). 

 

2.2.2 Retargeting och kostnadseffektivitet 

Enligt PWC
5
 har ökningen av internetmarknadsföringens del av företags annonseringsbudget 

ökat signifikant sedan år 2005. År 2010 beräknades internetannonsering representera 16 % av 

den totala annonseringsutgiften världen över och att denna andel spåddes öka upp till 21 % år 

2014. Ökning orsakas enligt PWC av nya marknadsföringsverktyg och medför även en ökning 

i den del av företags marknadsföringsbudget som består av internetbaserad annonsreklam (45 

% år 2014). Två trender utses som drivmedel för denna ökning; först den stora ökning i 

antalet internetanvändare vilket stärker Internets roll som rekommendationsförmedlare och 

                                                 
7
 http://www.getupdated.se/adwords-annonsera-pa-google/remarketing/?retargeting&gclid=CJuPktb667wCFcPPcgod3RQAqQ 

8
 http://www.mainstreetroi.com/retargeting-look-bigger-than-you-are-online/ 

9
 http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2013/09/17/the-top-7-online-marketing-trends-that-will-dominate-2014/2/ 

 

10
 https://retargeter.com/blog/retargeting/search-retargeting-branding-for-the-modern-marketer 

11
 http://moz.com/blog/comparing-the-top-4-retargeting-companies 

12
 http://retargeting-companies.findthebest.com/compare/4-8/AdRoll-vs-Google-Remarketing 

21  
http://www.searchenginejournal.com/how-to-increase-sales-and-build-brand-with-google/61686 / 

http://moz.com/blog/comparing-the-top-4-retargeting-companies
https://retargeter.com/blog/retargeting/search-retargeting-branding-for-the-modern-marketer
http://moz.com/blog/comparing-the-top-4-retargeting-companies
http://retargeting-companies.findthebest.com/compare/4-8/AdRoll-vs-Google-Remarketing
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som köpkanal. Den andra utvecklingen har skett i möjligheten att precisera 

annonseringsformat och annonseringsteknik vilket hjälper till att forma mer kommunikativa 

och relevanta online-kampanjer (ibid.). 
 

Retargeter
1
 menar att retargeting når de som tidigare själva har sökt upp en hemsida och dess 

utbud, vilket visar på ett intresse från konsumentens sida. Detta är något som Zabin och 

        (    )               ”    ”                    en tidigare uppvisat köpebenägenhet 

                                                                          “   ”    denne 

under alla omständigheter aldrig skulle köpa en viss produkt, oavsett hur många gånger 

personen skulle bli påmind om den. Iyer et al. (2005) påpekar fördelen med att anpassa 

marknadsföringsbudskapet till konsumenter som uppvisar köpbenägenhet och menar att 

resurser därmed inte behövs läggas på konsumenter som troligtvis ändå inte kommer tacka ja 

till ett visst erbjudande. Getupdated
7
 påpekar att retargeting är resurssparande, då 

annonseringen endast sker mot de personer som tidigare visat intresse för företaget vilket 

därmed utesluter, för företaget, ointressanta personer.  Likaså tillägger Eurovator
13

 att 

metoden är kostnadseffektiv då ett företag enbart betalar för de faktiska klick som leder en 

besökare från företagets annons vidare till dess hemsida och de påpekar vidare att metoden 

därför är bra att arbeta med vid varumärkesuppbyggnad då det är viktigare att visa upp 

varumärket genom annonser snarare än att driva trafik till hemsidan.  
 

När företag kommunicerar med konsumenter, vilka det redan har en etablerad relation med, 

kan det resultera i att företaget blir mer träffsäkert i val av kommunikation och budskap då 

företaget redan har information om vilka konsumenterna är och dess preferenser (Tezinde, 

Smith och Murphy, 2002). Detta kan i sin tur skapa ekonomiska fördelar för företaget då 

konsumenterna är engagerade i relationen med dem, då konsumenterna själva har valt att 

integrera sig med företaget från första början (ibid.). Vidare menar Song et al. (2010) att 

repeterad interaktion mellan ett e-företag och dess konsumenter är nyckeln till framgång inom 

varumärkesuppbyggning. Carlén & Von Essen (2010) menar att fördelen med digitala kanaler 

är möjligheten till distribution till en låg kostnad. 

 

2.2.3 Mätning av annonser 

Att mäta effektivitet av onlineannonsering är komplext enligt PWC
5
, speciellt eftersom denna 

miljö ständigt är i förändring där nya resurser, format och användare kontinuerligt utvecklas. 

Internet är i dess natur ett mätbart medium, men samma mått går inte applicera när det 

kommer till att mäta onlinestrategier (ibid.). Marknadsförare förstår att detta är viktigt att 

mäta men att de ofta stöter på svårigheter med att implementera passande metoder och 

indikatorer. Svårigheterna ligger oftast i brist på resurser, men också organisatoriska orsaker, 

brist på verktyg och behov av högre expertis. Dessa svårigheter har tvingat annonsörer att 

diskutera vissa fundamentala frågor, som exempelvis hur onlinekommunikation kan influera 

ett varumärkes image och rykte, samt vilken preciserad annonseringsmetod och teknik som är 

bäst lämpad för att nå marknadsföringsmålen (ibid.).  

 

När det gäller utvärdering av den inverkan annonsering haft på internetanvändare är antalet 

klick på annonsen genom antalet gånger den visats, click-through-rate, den indikator som 

vanligtvis använts för att mäta direkt respons, det vill säga hur många som visat intresse för 

                                                 
13

 http://www.eurovator.se/marknadsforing/sokordsmarknadsforing/google-remarketing/ 
 

http://www.eurovator.se/marknadsforing/sokordsmarknadsforing/google-remarketing/
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annonsen och är därmed ett mått på hur lyckad den varit. Vidare används måttet antalet 

konverteringar från icke köp till köp. Det är en mätmetod där det undersöks hur många köp av 

en vara som direkt föranletts från att en konsument klickat på annonsen. Dessa mått kommer 

dock inte utan begräsningar menar PWC
5
. År 2009 beräknades antalet internetanvändare som 

faktiskt klickade på annonser till 16 %, förutom det ger denna mätmetod ingen indikation på 

en kampanjs påverkan på ett varumärkes image eller på en konsuments rörelsemönster och 

köpbeteende på internet. Retargeter
2
 bekräftar att CTR inte ger en helt sanningsenlig bild av 

verkligheten då en stor procentandel av internetanvändare aldrig klickar på annonsen, men att 

de trots detta ändå påverkas av den. För att lösa denna problematik används det i branschen en 

mätmetod som kallas view-through-rate, antalet exponeringar som medfört påverkan i ett 

senare skede genom antalet gånger annonsen visats. VTR blir värdefull då den med hänsyn till 

att internetanvändaren möjligtvis inte ger direkt respons till annonsen men att den kan influera 

dennes fortsatta surfande och leda till köp längre fram i rörelsebanan. VTR används för att 

tillsammans med CTR ge en mer korrekt bild av verkligheten (ibid.). 

 

2.3 Varumärkesuppbyggnad 

2.3.1 Varumärkesuppbyggnad 

Ett varumärke är, enligt ISO 10668
14

, en marknadsföringsrelaterad immateriell tillgång som 

omfattar, utan att begränsas till dessa, namn, ord, märken, symboler, logotyper och design, 

eller en kombination av dessa som är avsedda att identifiera varor, tjänster eller 

organisationer, eller en kombination av dessa. Detta ska i sin tur skapa en särskiljande bild 

och associationer hos intressenter och härigenom genererar avkastning och skapa värde 

(ibid.).  

 

Melin (2006) menar att det är viktigt att förstå hur ett varumärke kan bidra till att skapa värde, 

både för företaget och konsumenten. Han menar att detta är nyckeln till ett framgångsrikt 

varumärkesbyggande med målet att skapa märkeslojala konsumenter. Enligt Aaker (1996) är 

det svårt att bygga varumärken i den miljö vi befinner oss i idag. Detta gör det, enligt Melin 

(2006), viktigt för företag att skaffa kunskap om den varumärkesuppbyggande processen.  

Att bygga ett varumärke som konsumenter är väl medvetna om och som de associerar positivt 

kallas Brand Equity, varumärkeskapital, enligt Keller, Apéria & Georgson (2008). Även 

Aaker (1996) talar om Brand Equity och har tagit fram en modell innehållandes fyra olika 

komponenter; varumärkeskännedom, upplevd kvalité, märkeslojalitet och 

märkesassociationer, vilka tillsammans skapar värde åt ett varumärke. En av dessa 

komponenter, varumärkeskännedom, innefattar varumärkets styrka, dess närvaro samt 

kännedom i konsumentens medvetande. Keller et al. (2008) menar även han att 

varumärkeskännedom innebär att en konsument minns och känner igen ett varumärke. 

Igenkännande kan, enligt tidigare psykologisk forskning, stärka positiva känslor kring ett 

varumärke (Aaker, 1996). Han menar också att ett företag kan påverka informationen och 

styrkan i sitt varumärke genom att konsumenten exponeras av varumärket upprepade gånger, 

och på så vis etableras denna information i konsumentens minne, vilket i sin tur påverkar 

beslutsprocessen. För att skapa så stor kännedom som möjligt är det viktigt att företaget 

använder sig av andra mediekanaler än de traditionella då detta är mest lönsamt när det gäller 

att skapa kännedom.  

                                                 
14

 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46032 
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Melin (1997) menar att arbetet med varumärkesuppbyggnad är en kontinuerlig process för att 

antingen bygga upp, eller stärka ett redan existerande varumärke. De grundläggande 

aspekterna vid varumärkesuppbyggnad, menar Carlén & Von Essen (2010), är att bestämma 

ett varumärkes löfte, att ta fram ett namn, att skapa en professionell grafisk symbol samt att 

registrera varumärket.  

 

Kntnt
15

 menar i sin tur att grundvärderingen i en varumärkesuppbyggande process är att 

långsiktigt och målmedvetet förmedla ett värde utöver den generiska produkten till potentiella 

och existerande kunder, vilket ska leda till en känsla av relation och lojalitet. Ett företags 

marknadskommunikation ses till stor del vara förklaringen till vad företagets varumärke är 

förknippat med.  Enligt PWC
5
 kan onlinekampanjer ha olika mål och att utveckla upplevelsen 

av varumärket och öka trafik till en hemsida är två utav dem. Oavsett mål är det viktigt att 

utarbeta en strategi som är mätbar, då ofta stora delar av ett företags marknadsföringsbudget 

läggs på dessa onlineaktiviteter (ibid.).  

 

2.3.2 Den strategiska varumärkesplattformen 

Melin (2006) förenklar beskrivningen av v                                 “D   

                                 ”         applicerbar vid långsiktigt 

varumärkesuppbyggande. Modellen innefattar sex begrepp som ligger till grund för internt 

varumärkesbygge. 

 

 

Figur 2.2 Den strategiska varumärkesplattformen 
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 http://www.kntnt.com/bygga-varumarke-med-content-marketing/521 
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2.3.2.1 Internt- Produktattribut 

 

Produktattribut avser vanligen konkreta kännetecken hos en produkt vars uppgift är att 

förmedla mervärde till konsumenterna (Melin, 2006). Det kanske viktigaste attributet för ett 

märkes framgång är kvaliteten. Andra attribut som är av stor betydelse vid utvecklingen av ett 

konkurrenskraftigt märke är val och design av förpackning, färgsignaler och logotyp. Dessa 

attribut bidrar till att individualisera och visualisera märket (ibid.).  

 

 

2.3.2.2 Internt- Märkesidentitet 

Märkesidentitet avser vad ett varumärke står för, vad som ger varumärket mening samt vad 

som gör varumärket unikt (Melin, 2006). Enligt Aaker (1996) ska märkesidentitet vara 

strategisk. Han menar att märkesidentiteten ska reflektera företagets strategi och samtidigt 

bidra till en långsiktig konkurrensfördel (ibid.) Melin (2006) menar att det primära syftet med 

att utveckla en märkesidentitet är att förmedla ett emotionellt mervärde hos konsumenten. De 

faktorer som har blivit mest uppmärksammade vid utvecklingen av en stark märkesidentitet är 

produktnamnet, ursprunget, personligheten och distributionen (ibid.).  

 

 

2.3.2.3 Internt- Kärnvärde 

Kärnvärde är ett centralt begrepp i samband med varumärkesuppbyggnad (Melin, 2006). Ett 

kärnvärde representerar ett märkes primära konkurrensfördel och därför bör stor omsorg 

läggas vid identifieringen av ett unikt kärnvärde då detta ska ligga till grund för positionering 

och marknadskommunikation av varumärket (ibid.). För att lyckas med det måste kärnvärdet 

motsvara de värderingar och målsättningar som är grunden för ett företags 

konkurrensposition, menar Snyder & Ebeling (1992). De menar även att om identifieringen av 

kärnvärdet misslyckas kan företaget gå miste om värdefulla möjligheter.  

 

 

2.3.2.4 Internt- Positionering 

Positionering är vanligen den process varigenom ett företag försöker anskaffa sig en specifik 

position i konsumenternas medvetande (Melin, 2006). Tanken med denna positionering i 

konsumenternas medvetande är att den ska ge upphov till märkeskännedom, 

märkesassociationer och märkeslojalitet (ibid.). Vid positionering av ett varumärke, är det 

viktigt att det finns en stark koppling mellan associationerna kring varumärket och det kunden 

faktiskt upplever vid användandet av varumärket (Jewell, 2007). Ju starkare denna koppling 

mellan associationer och verklighet är och ju mer unik den uppfattas av kunden, desto starkare 

position kommer varumärket att få i konsumentens medvetande (ibid.).  

 

 

2.3.2.5 Internt- Marknadskommunikation 

Dahlqvist & Linde (2005) menar att reklam får ett företag och dess produkter att bli 

uppmärksammat och att hävda att marknadskommunikation är av stor betydelse vid 

uppbyggnaden av ett starkt varumärke är en självklarhet, tillägger Melin (2006). Han påpekar 

även att marknadskommunikation, och inte minst reklamens betydelse för framgångsrik 

varumärkesuppbyggnad, inte kan överskattas. Reklamens uppgift är att informera, övertyga 

och påminna konsumenterna om ett varumärkes fördelar (ibid.). 

 

Melin (2006) menar även att han har svårt att se satsningar på märkesuppbyggande reklam 

som kostnader då de enligt honom är investeringar för framtiden. Han menar däremot att ju 
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större investeringar i märkesuppbyggande reklam en märkesinnehavare gör, desto bättre är 

förutsättningarna för att öka märkeskännedomen hos konsumenterna, vilket är en förutsättning 

för att i sin tur skapa märkeslojalitet. Att utveckla ett starkt varumärke tar lång tid och kräver 

kontinuerliga investeringar i varumärkesuppbyggande reklam. En förutsättning för att skapa 

en slagkraftig kommunikation är att den har en förmåga att kunna tränga igenom 

informationsbruset som blir allt mer intensivt på marknaden. För att lyckas tränga sig igenom 

informationsbruset krävs det att märkesinnehavaren har förmåga att utforma en unik 

kommunikativ identitet. Den främsta utmaningen i detta är att försöka göra detta med 

kreativitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet (ibid.).  
 

Varumärkets kärnvärde är den kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och 

konsumenterna, enligt Melin (2006). På grund av detta borde det vara märkesinnehavarens 

målsättning att få kärnvärdet att genomsyra all märkesuppbyggande reklam. Han menar även 

att konkurrensfördelar är den viktigaste formen av marknadskommunikation och att en 

grundläggande förutsättning för att lyckas utveckla en sådan fördel med märkesuppbyggande 

reklam är unikhet (ibid.).  
 

Syftet med märkesuppbyggande reklam är att den ska tillföra varumärket ett kommunikativt 

mervärde och en förutsättning för detta är att, vid marknadskommunikation, alltid uttrycka sig 

på ett enhetligt sätt oavsett marknadskanal (Melin, 2006). Han menar att TV har varit den 

prioriterade marknadskanalen på grund av att reklamfilm är en utmärkt kanal då ett företag 

eftersträvar att väcka ett känslosamt engagemang för ett varumärke. Dahlqvist & Linde (2005) 

tillägger att det gäller att hitta de argument som får målgruppen att känna att produkten 

exempelvis löser ett problem, tillgodoser ett behov eller passar in i livsstilen. Genom att 

använda sig av rätt marknadskommunikation kan företagen på ett effektivt sätt nå 

konsumenterna och tillgodose deras behov (ibid.).   

 

2.3.2.6 Internt- Intern märkeslojalitet 

“I                     ”     n idag ett tämligen outvecklat begrepp, men kan ses som ett 

uttryck för de åtaganden en märkesinnehavare har gentemot ett varumärke (Melin, 2006). En 

förutsättning för att konsumenterna ska förbli lojala gentemot ett varumärke är att 

märkesinnehavaren själv är lojal och uppvisar en intern märkeslojalitet (ibid). Att positionera 

sitt varumärke internt är lika viktigt som att kommunicera det externt (Keller, 1999). Intern 

märkeslojalitet är det sista och avslutande steget i Melins (2006) modell över 

märkesinnehavarens interna perspektiv. 

 

2.4 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

2.4.1 Former av retargeting 

Det finns flera olika former av retargeting, som enligt Retargeter
2
, kan användas som 

varumärkesbyggande verktyg. Fokus kommer främst ligga på sidretargeting och 

sökretargeting. 

 

2.4.1.1. Sidretargeting 

Sidretargeting är den traditionella formen av retargeting vilken är den form där annonser 

följer efter en konsument som besökt ett företags hemsida vidare på dennes fortsatta 
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internetsurfande innehållande information baserat på den cookie denne blivit försedd med 

(Retargeter
2
). Retargeter

2
 menar att sidretargeting tillåter företag att få maximal utdelning från 

sina spenderade annonseringspengar genom att använda retargeting på de personer som 

besökt företagets hemsida men som lämnat utan att genomföra önskad handling.  

 

2.4.1.2 Sökretargeting 

Enligt Retargeter
10

 tillåter sökbaserad retargeting företag att annonsförse konsumenter baserat 

på vad de använder för nyckelord i sökmotorer. Processen börjar med att ett företag använder 

sig av en särskild sökretargeting-aktör och köper sedan nyckelord som passar deras typ av 

verksamhet. När en konsument sedan söker på det ordet i en sökmotor kommer de att bli 

annonsförsedda med företagets annons genom dennes fortsatta webbsurfande. Detta betyder 

att företaget kan stanna i toppen av medvetandet hos kunder som letar efter just det företaget 

erbjuder då konsumentens köpbenägenhet är som störst. I och med att dessa kunder redan är 

öppna för köp då de aktivt söker efter en produkt, service, intresse eller egenskap besitter de 

en högre grad av mottaglighet för annonser. Sökretargeting tillåter varumärken att annonsera 

till en relevant målgrupp, vilket ökar chanserna till att de satsade pengarna resulterar i en god 

investering med mätbara resultat (ibid.). 

 

 
Figur 2.3 Sökretargeting 
 

Simpli.fi
16

 menar att många företag använder sig av sökretargeting som ett sätt att få ut sitt 

varumärke till de konsumenter som söker online efter vad företaget erbjuder, men som 

nödvändigtvis inte vet om att företaget existerar. Söker en konsument på ett utvalt sökord som 

företaget genom en budprocess har köpt, kan företaget börja förse konsumenten med 

annonser, vilka är designade för att skapa uppmärksamhet och väcka engagemang (ibid.). 

Simpli.fi
16

 menar vidare att sökretargeting är en bra metod att använda för små företag. Det 

tillåter dem att nå en relevant målgrupp med företagets annonser medan målgruppen förflyttar 

sig mellan hemsidor. Den varaktiga bild som skapas genom att se företagets varumärke är den 

typ av varumärkesbyggande kampanjer som stora företag använder sig av och som vanligtvis 

kostar stora summor pengar. Sökretargeting, tillsammans med bra annonsering, kan bidra till 

en signifikant ökning i varumärkesmedvetenhet och erbjuder tillförsel av nya konsumenter 

som med tiden kan bli lojala kunder (ibid.). 
 

Att använda traditionell sidretargeting tillsammans med sökretargeting, menar Simpli.fi
16

, 

tillåter företag att nå nya medlemmar till sin målgrupp samtidigt som annonsering kan riktas 

mot dem som redan besökt företagets hemsida. Att kunna driva trafik till företagets hemsida 

och generera intäkter medan marknadsandelar övervinns är resultat av en väl genomförd 

retargetingkampanj (ibid.).  

 

                                                 
16

 http://www.simpli.fi/blog/how-retargeting-can-help-build-your-brand/ 

1. En internetanvändare 
genomför en sökning i 

en sökmotor på 
exempelvis "Hotell" 

2. Annonser från 
företaget som köpt detta 
sökord kommer visas för 
konsumenten när denna 
klickar sig vidare till en 
"Hotelljämförelsesida" 

3. Användaren klickar på 
annonsen och kommer 
till landingssidan "Boka 
nu" på företagets egen 

hemsida.  
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2.4.2 Försäljningstratten 

För att beskriva en konsuments köpprocess används ofta en, inom marknadsföringen, väl 

vedertagen modell; försäljningstratten. Denna modell beskriver en konsuments resa från det 

att denne uppmärksammat en produkt eller service till att denne genomför ett faktiskt köp och 

sedan utvärderar produkten. Retargeter
17

 menar att denna modell hjälper en säljare eller 

marknadsförare att förstå vart en konsument befinner sig i sin köpprocess och ger vägledning 

om hur konsumenten ska bemötas. Modellen används också, enligt Retargeter
17

, vid 

planeringen av marknadsföringskampanjer för att bestämma inriktningen på den. Exempelvis 

kan kampanjen utformas för att behandla den övre delen av tratten, det vill säga skapa 

medvetenhet, eller utformas för att konvertera konsumenter som är i slutet av sin köpprocess; 

den nedre delen av tratten. Retargeter
17

 menar att med dagens variation av 

retargetinglösningar kan metoden appliceras i alla steg, vilka utgör de olika 

konsumentsegmenten, i tratten.  

 

 

Figur 2.4 Försäljningstratten 

 

Det första steget i tratten är att skapa medvetenhet bland potentiella kunder. Även om 

retargeting, som marknadsföringsmetod, ofta används efter att konsumenter blivit medvetna 

om ett varumärke eller en hemsida, finns det lösningar som stödjer dessa kampanjer, såsom 

sökretargeting (ibid.). Sökretargeting tillåter annonsering utanför den nuvarande publiken, 

genom identifiering och köp av specifika sökord som är relaterade till varumärkets 

verksamhet. Detta innebär även att ord som är relaterade till varumärkets konkurrenter kan 

väljas för att utöka och vinna marknadsandelar. Metoden blir högst effektiv då konsumenter 

som uppvisar köpbeteende genom sökning nås, utan att de nödvändigtvis inte behöver vara 

medvetna om varumärket vid söktillfället (ibid.).  

 

För intresse och utvärderingsstegen i försäljningstunneln finns ett flertal retargetinglösningar 

(Retargeter
17

). En av dem är sidretargeting, dynamiskt utformad annonsering till konsumenter 

efter att de lämnat en hemsida innehållande ett relevant budskap baserat på vad denne klickat 

på. Metoden används för att driva konsumenter som besökt en hemsida tillbaka för 

konvertering till köp eller annan önskad handling på hemsidan. Medan en potentiell 

konsument är i utvärderingsstadiet kan dynamiskt utformad annonsering vara ett effektivt sätt 

                                                 
17

  https://retargeter.com/blog/retargeting/retargeting-fit-funnel 

Medvetenhet 

Intresse 

Utvärdering 

Handling 

Engagemang 



17 

 

att leda denne till konvertering genom att annonsera utefter konsumentens personliga 

                          Ex                                                     ; “M  ” 

    “      ”  “    ”  “     ”       “    ”               annonsförses baserat på vilken flik 

denne klickar på (ibid.). 

 

En annan lösning är e-mejlretargeting, annonsering till personer som öppnat varumärkets mejl 

(Retargeter
17)

. Alla som öppnar ett av varumärkets utsända mejl förses med en retargeting-

cookie och förses därefter med annonser genom dennes internetsurfande baserat på vad mejlet 

som denne visade intresse för innehöll. Detta leder till möjlighet för fortsatt engagemang med 

varumärket. CRM-retargeting är en annan retargetinglösning för dessa steg av tratten, vilken 

innefattar annonsering till personer baserat på en kundförteckning. Denna metod låter ett 

varumärke engagera sig med segment av dess publik som på något sätt fallit utanför 

varumärkets marknadsföringskarta men som ändå finns listade, exempelvis personer som 

genomfört ett köp eller skrivit upp sig till nyhetsbrev men som efter det inte visat vidare 

intresse för bolaget. CRM-retargeting är metoden som beskriver hur återkontakt med hjälp av 

annonsering sker med dessa personer (ibid.).  

  

Slutligen menar Retargeter
17

 att även om en konsument har genomfört önskad handling, 

exempelvis genomfört ett köp, kan retargeting användas för vidare engagemang och etablera 

en relation; en form av retargeting som benämns Secondary action retargeting (sekundär 

handling). Annonsinnehållet kan då innehålla varumärkesbyggande meddelanden så som 

logga, eller slogan men också information gällande kundservice och rekommendation till 

andra (ibid.). 

 

2.5 Rekommenderat praxis  

2.5.1 Varumärkesuppbyggnad med kommunikation 

“Marketing communication play a vital role in the development of brands and are 

the means by which products become brands, that is how customers can see how a 

product is different from others and understand what a brand stands for and what 

its value are”. - Fill (2002) 
 

Melin (2006) menar att reklams kvalitet i vissa fall är mer avgörande än dess kvantitet för hur 

framgångsrikt ett varumärke kommer att bli. Ett av de nyckelbegrepp som han nämner och 

som spelar roll för betydelsen för varumärket är den kommunikativa identiteten. 

 

Tematisk identitet är det tema som ett varumärke ska förmedla. Den visuella identiteten 

innefattar ett varumärkes logotyp, medan den verbala och den audiella identiteten utgörs av 

varumärkets slogan som uttrycks i tal eller i skrift (Melin, 2006). 
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Figur 2.5 Kommunikativ identitet 

 

Melin (2006) menar att en sammanlänkning av olika kommunikativa element till en 

integrerad enhet bör ske vid utformningen av den kommunikativa identiteten. De viktigaste 

elementen att sammanlänka sammanfattas i modellen: Kommunikativ identitet och består av 

tematisk identitet, visuell identitet, verbal identitet och audiell identitet. Ett syfte med 

varumärkesuppbyggande reklam är att den ska tillföra varumärket ett kommunikativt 

mervärde. En grundläggande förutsättning för att lyckas med detta är att den kommunikativa 

identiteten uttrycks på ett enhetligt sätt oavsett marknadsföringskanal (ibid.).  

 

Carlén & Von Essen (2010) menar att ett företag bygger upp och tydliggör sitt varumärke för 

att kunna driva intäkter. För att göra detta bör företaget öka märkeskännedomen kring 

varumärket i målgruppen då de menar att, om målgruppen inte känner till ett varumärke 

kommer varumärket inte kunna påverka deras köpbeslut. En viktig del i att bygga ett 

varumärke handlar om att få en målgrupp att minnas det. Det krävs analyser av hur 

varumärket kan exponeras för målgruppen till en låg kostnad. Att vara modig och våga 

kommunicera vid tidpunkter och i sammanhang där målgruppen inte förväntar sig att få syn 

på ett specifikt varumärke är något som bör arbetas med då det är de mest annorlunda 

händelserna som läggs på minnet. Det finns mycket att vinna i företaget bara genom att våga 

kommunicera unikt. Att det är viktigt att öka kännedomen kring ett varumärke beror på att det 

är först när den potentiella kunden känner till varumärket som det kan ha betydelse för hans 

eller hennes val vid konsumering (ibid.) 

 

Kvaliteten i en märkesuppbyggande reklam är något som Melin (2006) påpekar är av stor 

vikt. Även om en märkesuppbyggande reklams kvantitet är av stor betydelse är kvaliteten 

minst lika viktig när det gäller att fånga konsumenternas intresse. Han tillägger även att det är 

viktigt att göra sig hörd men ännu viktigare att ha något, för mottagaren, intressant att säga. 

Kvaliteten i detta avseende påpekar han är dess kreativa utformning som kan bidra till en 

särpräglad kommunikativ identitet (ibid.).  

 

Kay (2006)  menar att en aggressiv marknadsföringskommunikation inte alltid stärker ett 

varumärke. Detta är något som även Barron (2003) stödjer, samtidigt som han menar att ett 

vanligt misstag vid annonsering är att ett företag misslyckas med att nå ut med ett varumärkes 

egentliga budskap, vilket kan leda till att varumärket därmed förstörs. Melin (2006) menar 

även att ett företags kärnvärde bör genomsyra all varumärkesuppbyggande reklam samtidigt 

som reklamen bör ha en unik identitet som kan ge upphov till konkurrensfördelar. Även 

Dahlqvist & Linde (2009) menar att en okänd annonsör bör prioritera unikhet, det vill säga att 

kampanjen kommunicerar något ovanligt eller nytt på ett sätt som inte känns igen hos 

Melin (2006) s. 215 
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konsumenten, för att uppmärksammas vid exponering av reklambudskap. En annonsör med 

ett starkare varumärke har däremot redan ett uppmärksamhetsvärde och kan därmed lägga 

mer tid på det förmedlade budskapet (ibid.).   

 

Slutligen menar Retargeter
2
 att varumärkesuppbyggnad, förutom att nå rätt person, även 

kräver rätt innehåll i meddelandet. Nyckeln till att skapa ett långsiktigt 

varumärkesigenkännande och ett positivt långvarigt intryck är att tillförse dessa personer med 

kreativa meddelanden med hög upplevd relevans.  

 

2.5.2 Varumärkesuppbyggnad i små företag 

Att bygga upp ett nytt varumärke samt att försöka stärka sitt varumärke kan vara svårt för små 

företag då de ofta har en begränsad budget menar Keller (2003). Han menar vidare att detta 

gör den varumärkesuppbyggande processen för små företag avancerad. Små företag måste 

vara noggranna i sitt utförande, både gällande design och strategi av 

marknadsföringssatsningar, då de sällan har resurser att reparera eventuella misstag. För att 

kompensera en låg budget får små företag gå en annan väg genom att hitta nya sätt att 

marknadsföra sig på. Internet är en plats som erbjuder möjligheter för små företag med dess 

marknadsföring, då de har möjlighet att kommunicera och bygga sitt varumärke till en låg 

kostnad (ibid).  
 

Vidare menar Nilson (2000) att det, både för stora och små företag, är viktigt att bygga ett 

starkt varumärke. Han menar att ett företag bör arbeta aktivt med att skapa en 

varumärkesidentitet. Likaså menar Aaker (2002) att nyckeln till uppbyggnaden av ett starkt 

och framgångsrikt varumärke är att förstå hur en varumärkesidentitet bör byggas. Randall 

(1998) menar i sin tur att uppbyggandet av kännedom och rykte om ett mindre företag och 

dess varumärke också är en viktig aktivitet vid varumärkesuppbyggnad, vilket ofta 

kombineras med nätverksuppbyggande. Att, som företag, ha ett brett nätverk skapar i sin tur 

fler möjligheter till bättre relationer (ibid.). Merrilees (2007) anser därför att varumärken och 

relationer går hand i hand, vilket även Nilson (2000) håller med om och påpekar att det för ett 

företag är viktigt att behålla kundrelationer.  
 

Det finns särskilda riktlinjer att följa när det kommer till att bygga ett varumärke för små och 

medelstora företag (Lassen, Kunde, & Gioia, 2008). En av dem är att hitta det som gör 

varumärket unikt, vilket innebär att hitta varumärkets personlighet, kultur och grundläggande 

värde. Det är viktigt att företaget förstår den underliggande karaktären i sitt varumärke för att 

kunna bygga upp och stärka det. När företaget hittat dessa kärnvärden är det viktigt att 

förmedla dessa genom varumärket och fokusera detta mot rätt målgrupp. Vidare menar 

Lassen et al. (2008) att det är bättre att starkt påverka en liten grupp av människor än att göra 

en liten påverkan på en stor grupp. Då företaget har begränsade resurser för 

varumärkesbyggande är det bättre att attrahera en specifik grupp. Genom att välja en 

specificerad målgrupp ger det företaget möjlighet att använda sin marknadsföring som ett 

värdeskapande verktyg.  För att nå denna målgrupp är det viktigt att välja rätt media. Det är 

även viktigt att ta fram ett koncept som driver all kommunikation mot samma mål och att 

hålla kommunikationen konsekvent med långsiktigt fokus. De värden och koncept företaget 

vill förknippas med behöver vara konsekvent då varumärkesbyggande bör ses som en 

långsiktig process och sällan ger kortsiktiga vinster. Trots att varumärkesuppbyggande är en 

långsiktig process är det viktigt att ständigt hålla varumärket uppdaterat för att det ska kännas 

levande och för att konsumenten ska uppleva att varumärket blir bättre med åren (ibid.). 
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Slutligen menar Dahlén och Lange (2008) att det optimala vore att, så kostnadseffektivt som 

möjligt, träffa målgruppen så effektivt som möjligt. 

 

2.5.3 Utformning av annonser  

2.5.3.1 Innehåll och design 

Det finns ett par aspekter som företag bör ha i åtanke vid utformning av annonser på Internet, 

menar Carlström (2013)
18

. Annonserna bör vara enkla då en sparsam och kortfattad annons är 

lättare att ta till sig än en längre annons. En lättläst text och en enkel slogan gör att 

innerbörden av annonsen snabbt blir lätt att förstå. Han menar även att ett element som pekar 

mot en specifik uppmaning bör finnas i annonsen då detta får konsumenten att förstå vad 

företaget försöker få denne att göra utan att annonsera med överflödiga bilder och texter. 

Dahlqvist & Linde (2009) menar vidare att stora delar av textmassor i kommunikativa 

budskap försvinner i konsumenternas medvetande. Det som konsumenterna erinrar primärt, 

kommer från rubriken eller ingången i texten. Det finns möjligheter att få målgruppen att 

komma ihåg stora delar av en textmassa i reklam, men då bör reklamen innehålla något som 

har möjlighet att skapa motivation samtidigt som det ger en känsla av personlig relevans 

(ibid.).  

 

Dahlqvist & Linde (2009) menar att bilder på en specifik produkt i en annons, ger generellt 

högre värden än annonser utan produktbild. Produktbilden förstärker både räckvidd och 

avsändare (ibid.). Vidare menar Carlström (2013)
18

 att användning av noga utvalda bilder i 

annonser är viktigt för att skapa en känsla som är lik det resultatet som uppstår vid 

användningen av produkten eller tjänsten i annonsen. Attraktiva produktbilder kan förbättra 

annonsen och bygga ett varumärke. En bra slogan kan få en annons att gå långt då denna kan 

göra en annons svårare att glömma, även om annonsen inte blir klickad på (ibid.). Alcock et al. 

(2003) för resonemang kring varumärkets grafiska symbol och menar att när denna är 

framtagen och registrerad bör den användas kontinuerligt i samtlig reklam från företaget för 

att förstärka sin plats i konsumenters medvetande. 

 

En mer passiv uppmaning till att agera kan ibland fördubbla antalet klick på annonsen istället 

                  “      ”  D           C         (   3)
18

 kan kännas tvingande och 

påpekar att                                                           “                      ”  

Annonser med ett erbjudande eller kampanjer får oftast får högre klickfrekvens. Erbjudande 

och kampanjer kan vara allt från rabattkoder till fri leverans, beroende på vad målgruppen 

värdesätter (ibid.).  

 

Carlström (2013)
18

 menar även att företag bör ta fram två annonser utformade på olika sätt. På 

så sätt går det att jämföra och mäta vilken av annonserna som får bäst respons av målgruppen. 

Ofta går det att få information om detta tidigt i kampanjperioden och därefter finns 

valmöjligheten att bara använda sig av den annons som gett bäst respons eller omarbeta den 

andra annonsen för att använda båda (ibid.).  

 

Dahlqvist & Linde (2009) har studerat styrkan i sambandet mellan köpintention och fyra 

andra krav på fungerande reklam: motivation, relation, särskiljningsgrad och trovärdighet. Det 

som framgick av studien var att graden av särskiljning i reklam är det krav som är det 

                                                 
18

 http://jonascarlstrom.se/wp-content/uploads/2013/01/S%C3%A5-kommer-du-ig%C3%A5ng-med-

Retargeting-jonasCarlstrom.se_.pdf 
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viktigaste för en fungerande reklam, enligt konsumenter. Bra reklam måste förmedla något 

som känns väsentligt för konsumenten samtidigt som den måste tränga igenom 

informationsbruset. En grundläggande förutsättning för att lyckas med utformningen av sin 

reklam är att synas, vilket ett företag och ett varumärke kan göra genom att sticka ut och skilja 

sig ur mängden (ibid.).  

 

2.5.3.2. Frekvens  

Carlström (2013)
18

 menar att det är viktigt att inte annonsera samma annons för länge då detta 

kan leda till annonsblindhet, vilket innebär att konsumenten till slut inte längre 

uppmärksammar annonsen då en vana kring denna har etablerats hos personen. Annonser som 

syns för mycket på Internet kan upplevas som för påtryckande medan annonser som syns för 

lite och är för passiva riskerar att inte uppmärksammas. Solomon, Bamossy, Askengaard & 

Hogg (2006) menar i sin tur att ett budskap som uppmärksammas flera gånger av en 

konsument inger större sannolikhet att bli besvarat. Carlström (2013) menar att annonser kan 

ses som en förlängning av ett varumärke och kvaliteten på annonserna kan göra mycket för att 

bygga upp ett varumärke och ett förtroende hos konsumenten. Målet med annonsering, i de 

flesta fall, är främst att få konsumenten att uppmärksamma annonsen och med detta även 

skapa tillräckligt med förtroende eller nyfikenhet för att få personen att klicka sig vidare till 

önskad destination (ibid.).  

 

Leigert (2013) uppmanar om den stora reklamtröttheten som råder, vilket innebär att många 

väljer bort reklam när det finns möjlighet till det. Mycket talar för att människor vill ha 

reklam, men på sina egna villkor, samtidigt som de gärna söker upp information om något 

som är av intresse och tar del av reklam som personen själv har valt (ibid.). Carlsson (2011) 

tillägger att många söker information på Internet i samband med att informationen behövs och 

när de stöter på reklam som de inte har beställt anser de den som störande. För att lyckas 

förmedla budskapet i reklam som kan upplevas som störande krävs det att reklamen är 

färgsprakande, humoristisk eller på något vis uppseendeväckande eller relevant för 

mottagaren (ibid.).  

 

Carlström (2013)
18

 menar slutligen att annonser som syns på stora, redaktionella hemsidor 

kan bidra till att förtroendet hos konsumenterna styrks gentemot ett varumärke. Däremot 

tillägger han att om varumärkets annons istället visas på amatörhemsidor kan detta bidra till 

ett minskat förtroende hos konsumenterna. Det är därför viktigt att, som företag, ta reda på 

inom vilket nätverk annonserna ska visas. 

 

2.5.4 Brännpixlar och Frekvenstak 

Retargeter
19

 menar att det största problemet med användandet av retargeting är risken för att 

irritera de konsumenter som annonsförses, vilket kan skada varumärket och dess rykte. De 

                                                           “          ”     “F  q          ”  

vilka anses vara bra lösningar som kan främja ett positivt relationsskapande med potentiella 

och nuvarande kunder. 

 

Burn codes, såkallade brännpixlar, används då en konsument konverterat till köp eller 

genomfört önskad handling (Retargeter
19)

. För att konsumenten inte ska irriteras genom att 

fortsatt se annonser innehållande uppmaning till denna genomförda handling kan företag på 

                                                 
19
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den sida där köpet/handlingen bekräftas, vanligen den sista i beställningsprocessen, sätta en 

brännpixel. Denna pixel är en pixel som programmeras på hemsidan och har som syfte att ta 

bort den cookie som besökaren en gång blivit försedd med. Detta förhindrar alltså vidare 

exponering av en uppmaning som redan är genomförd.  Retargeter
19

 tillägger att brännpixlar 

är kostnadseffektivt då företaget sparar pengar genom att upphöra annonsering till icke 

relevant publik som redan genomfört en uppmaning. Retargeter
19

 poängterar dock att 

retargetingen nödvändigtvis inte måste upphöra till dessa personer efter att en annons fyllt sitt 

syfte, dock krävs ett annat budskap i annonseringen.    

 

Ett annat sätt att irritera konsumenter är, enligt Retargeter
19

, att synas för många gånger under 

en allt för lång tid, vilket de menar är överexponering. För att lösa detta problem presenteras 

metoden Frequency caps, frekvenstak. Att en konsument besöker ett företags hemsida 

behöver inte betyda att denne är intresserad av företag. Blir denne då servad med annonser 

från företaget när den lämnar sidan kan detta bli ett störningsmoment, vilket kan leda till 

överexponering och även till annonsblindhet. Med dessa frekvenstak kan företaget anpassa 

när annonsering påbörjas samt hur ofta och hur många gånger en konsument ska se en annons. 

 Enligt Retargeter
19

 förhindrar detta potentiella konsumenter att känna sig uttråkade, 

överväldigade, eller förföljda. Rekommenderad annonseringsmängd är 17-20 annonser per 

månad per konsument, men detta bör anpassas utifrån typ av kampanj (ibid.).  

 

3. METOD 
I tredje kapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt med tillhörande resonemang kring 

valen som gjorts. Inledningsvis beskrivs uppsatsens ansats och övergripande metodval, vidare 

förklaras hur datainsamlingen genomförts, uppsatsens validitet och reliabilitet samt hur 

uppsatsens empiri är införskaffad.   

      

3.1 Metodansats 

Syftet för uppsatsen var att kartlägga hur retargeting bör användas som ett 

varumärkesbyggande verktyg för små e-företag. Det har gjorts genom att beskriva 

ämnesområdet, då detta ansågs mest lämpligt med problemformuleringen som utgångspunkt. 

En beskrivande undersökning handlar enligt Jacobsen (2002) om att författare studerar hur 

verkligheten ser ut.  

 

Jacobsen (2002) finner den kvalitativa undersökningsmetoden fördelaktig när forskare 

eftersträvar tolkning, utredning och förståelse för att skapa klarhet. Med denna beskrivning 

som grund gjordes valet att använda en kvalitativ metodansats då det väl stämde överens med 

uppsatsen avsikt. En sådan metodansats ansågs också vara fördelaktig då retargeting saknar 

större vetenskaplig undersökningsbredd. Enligt Jacobsen (2002) har en kvalitativ 

metod utgångspunkt i flexibilitet vilket innebär att undersökningens förutsättningar förändras 

allt eftersom uppsatsarbetet pågår. Det krävdes flexibilitet i ämnesområdet då 

problemformuleringen justerades när ny information införskaffades. Problemformuleringen, 

hur bör retargeting användas, är utformad på ett ledande vis då frågan anspelar på att det 

används. Det går dock att besvara frågan som att retargeting inte alls bör användas. Därför 

ansågs frågan vara hållbar för uppsatsen. 
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Risken med att använda en kvalitativ metodansats menar Jacobsen (2002) är att forskarna kan 

förlora sin neutralitet till ämnet genom att komma för nära undersökningsobjektet. Denna risk 

har varit i åtanke genom uppsatsprocessen genom att ständigt bevara en kritisk inställning till 

ämnets aktuella relevans. Effekten av valet av en kvalitativ metod var att det med ett färre 

antal undersökningsobjekt erhölls en djupare insikt av ämnet och dess betydelse i 

sammanhanget. Därmed fattades noggranna beslut gällande gallringen av informationskällor 

för att få hög relevans i undersökningen. 

 

3.2 Övergripande metodval 

Jacobsen (2002) menar att en deduktiv ansats innebär att förväntningar lägger grunden för hur 

verkligheten studeras. Uppsatsprocessen startades med en presentation av tidigare forskning 

kring retargeting och varumärkesuppbyggnad, vilket är den forskning som ligger till grund för 

den teoretiska referensramen i denna uppsats. Litteraturgranskningen skapade vissa 

förväntningar, vilket därmed stämmer överens med en deduktiv ansats. 

 

Risken med ett deduktivt metodval kan enligt Jacobsen (2002) resultera i att forskaren 

utesluter relevanta teorier genom att denne endast söker efter teorier som överensstämmer, 

vilket kan leda till att viktiga aspekter av ämnet förbises. På grund av brist av tidigare 

forskning inom retargeting försvårades framtagningen av relevanta och specifika teorier, 

vilket skapade oklarhet i vilken vinkling uppsatsen skulle ta. Efter rådfrågning av kunnig 

inom området togs beslut om att varumärkesbyggnad för små företag skulle vara ett relevant 

och genomförbart bidrag till dagens forskning. Rådfrågningen resulterade i att 

problemformulering och syfte justerades och den teoretiska referensramen utökades med 

ytterligare nu hithörande teori. Rådfrågning från enbart en expert kan, för att återkoppla till 

Jacobsens (2002) teori, föranlett att vissa aspekter uteslöts. För att undvika detta gjordes valet 

att inkludera flera experter i den faktiska undersökningen, som ligger till grund för empirin, 

från olika berörda områden och därmed få en mer nyanserad bild. 

 

3.3 Datainsamling 

Huvudsakligen består informationsinsamling av två olika former; primär- och sekundärdata 

(Jacobsen, 2002). Primärdata beskrivs som den information som inhämtas direkt av 

förstakällan, medan sekundärdata innefattar information som inhämtats från andra forskare 

(ibid.) I denna uppsats finns båda dessa former av information, vilket innebär att de kunde 

kontrolleras och kompletteras med varandra.  

 

3.3.1 Primärdata 

Backman (2008) menar att fallstudier är vanligt inom kvalitativ forskning och att det är en 

lämplig datainsamlingsmetod vid komplexa ämnen. Ghauri et al. (2005) menar också att en 

fallstudie är lämplig att använda när det är svårt att studera ämnet utanför dess naturliga 

område. De menar att fallstudier ofta baseras på en kvalitativ undersökning och påpekar att 

det är en beskrivning av en situation inom ett företag. Fallstudier har använts som 

undersökningsmetod för att besvara problemformuleringen och djupa intervjuer har gjorts 

med de retargetinganvändande företagen. Användningen av fallstudier ansågs lämplig då 
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syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett koncept bör användas. Ghauri et al. (2005) 

påpekar även att det rekommenderas att använda sig av fallstudier som en 

                                                        ”   ”       ”      ”  D             

          (   3)                             “   -     ”                    hjälp av 

fallstudier. Det upplevdes som mest effektivt att djupintervjua respondenter vars arbetssätt 

innefattar användningen av retargeting för att förmedla marknadsföringsbudskap. Resultatet 

av beslutet kan ha varit att en bred kunskapsbas erhölls. Intervjuerna med företagen 

karaktäriserades som öppna likt den definition Jacobsen (2002) beskriver. Respondenterna var 

därmed mindre styrda under intervjun och det gavs utrymme till följdfrågor och nyanser i 

beskrivningen. Dock fanns en intervjuguide som underlag. 

 

Grønmo (2006) beskriver förfarandet vid mejlintervjuer som liknande det vid personliga 

intervjuer. Han menar däremot att utformningen av intervjuguiden måste vara väl 

genomarbetad och prövas extra noga då respondenten själv, både agerar intervjuare och 

respondent. Det är även viktigt att respondenten ges möjlighet att kunna få kontakt med den 

som skickat intervjuguiden om frågorna inte känns tydliga. Likaså ska intervjuaren ges 

möjlighet att få återkomma för att ställa följdfrågor till det insamlade materialet om det skulle 

behövas (ibid.). Valet av mejlintervjuer med tre av respondenterna gjordes då dessa ansåg det 

vara en fördelaktig intervjukaraktär för dem själva. Detta på grund av att de, genom 

mejlintervju, kunde ta den tid de behövde till att besvara frågorna samtidigt som de ansåg att 

svaren skulle bli mer utförliga om de själva fick skriva ner sina tankar kring vardera fråga. 

Vid sändelsen av intervjuguiden till vardera respondent påpekade vi att de fick kontakta oss 

om något kring frågorna var oklart. Svaren vi fick tillbaka på intervjuguiderna via mejl ansågs 

både omfattande och informationsrika, samtidigt som de var lätta att tolka och ingen av 

respondenterna behövde själva hjälp med att tolka frågorna. En fördel med mejlintervjuerna 

ansåg vi även vara att information inte uteslöts då allt fanns nedskrivet i detalj av 

respondenterna själva. Hade kompletteringar eller mer utförliga svar behövts var 

respondenterna, redan innan skickad intervjuguide, informerad om att fler frågor kunde 

ställas. Detta behövdes däremot inte.  

 

3.3.2 Urvalskriterier 

Enligt Jacobsen (2002) är problemformuleringen ett bra underlag för att göra ett urval av 

primärdata. Detta har lett till att fallföretagen i uppsatsen har som primära urvalskriterier, att 

de ska vara små och driva en verksamhet på internet, samt att de idag ska arbeta med 

retargeting. Undersökning kring stora och mellanstora företag valdes bort då syftet med 

uppsatsen är att ta reda på hur små företag bör arbeta med retargeting för att bygga sitt 

varumärke och få chansen att synas bland de företag och varumärken som idag är större än 

dem.  

 

Då vi beslutat oss för att undersöka kopplingen mellan retargeting och 

varumärkesuppbyggnad blev det naturliga urvalet av kriterier, för intervjuerna med experter 

inom respektive område, just deras område. För att få fram rätt information om retargeting 

blev kriterierna inom detta område att intervjuobjektet ska vara expert inom ämnet samt 

arbeta med retargeting på något sätt idag. Det samma gäller informationen kring 

varumärkesuppbyggnad, kriterierna inom detta område är att intervjuobjekten ska vara 

experter inom ämnet samt arbeta med varumärkesuppbyggnad idag, dock inte nödvändigtvis 

med retargeting. Respondenternas åsikt om utförbarheter och inskränkningar kunde bidra till 

ökad tillförlitlighet i uppsatsen. Ejvegård (1996) förklarar att det är viktigt att forskare är 



25 

 

omsorgsfulla i sitt val av intervjurespondenter eftersom att en intervju tar relativt lång tid att 

sammanställa och utvärdera. Strävan var att hitta respondenter vars befattning omfattade 

arbete med retargeting och/eller varumärkesuppbyggnadskunskap för en skarpare bild hur 

retargeting bör användas vid sådant syfte. Ett standardmejl utformades och sändes ut efter 

samtal med respektive respondent. Respondenten fick utifrån mejlet bedöma om 

ämnesområdet stämde överens med personens befattning och sedan göra ett val av 

telefonintervju, svara via mejl eller, då det var praktiskt genomförbart, ett personligt möte.  

 

Respondenterna har definierats i tabell 3.1 nedan. Omfånget av sex intervjuobjekt med två i 

vardera kategori, valdes att göra då svaren från vardera respondent anses mer tillförlitliga om 

två respondenter kan styrka varandra i varje kategori. Då inga begränsningar gjorts gällande 

hur retargeting bör arbetas med i specifika länder eller specifika marknader, är fem 

intervjurespondenter verksamma på den svenska marknaden medan en respondent är verksam 

på den amerikanska marknaden. Intervjufrågorna berörde retargeting som verktyg generellt 

och är inte kopplat till användning för specifik geografisk plats, vilket är anledningen till att 

en intervju från den amerikanska marknaden inte ansågs vara till nackdel. Det fanns även en 

noggrannhet i att förtydliga att svaren inte heller skulle ha någon geografisk koppling. 
 
 

Tabell 3.1 Översikt intervjurespondenter 

 

Område Företag Intervjuobjekt Befattning Intervju 

Företag 

Sortiment.se 
Oscar Troedson 

 
VD 

Personlig 

intervju 

Roligaprylar.se 
Troels Johannesen 

 
VD 

Personlig 

intervju 

Retargeting 

experter 

Brightstep AB 
Jimi Wikman 

 
Webbdesigner Mejl 

Young & Shand 
Ben Young 

 
VD och grundare 

Personlig 

intervju 

Varumärkes-

konsulter 

Linghamenterpris

e 

Anna-Karin 

Lingham 

 

Varumärkeskonsult Mejl 

Sandwall 

kommunikation 

Jonas Sandwall 

 
Varumärkeskonsult Mejl 

 
 

För att samla in primärdata genomfördes totalt sex intervjuer fördelade på tre områden; 

företag, retargetingexperter och varumärkeskonsulter. Intervjuerna med företagen och en utav 

retargetingexperterna genomfördes via personligt möte. Den andra retargetingexperten samt 

varumärkeskonsulterna önskade få intervjuguiden sänd till sig via mejl då det dels fanns brist 

av tid för en längre intervju i ett streck, dels för att de kände att de ville ha chansen att tänka 

igenom frågorna för att sedan kunna skriva ner ett mer genomtänkt och utförligt svar, samt att 

ett personligt möte var geografiskt svårt. Personliga möten var eftersträvansvärt, dock ansågs 

anledningarna till en mejlad intervjuguides metod giltiga och till viss del positivt på grund av 

frågornas öppenhet och chans till mer genomtänkta svar. På respektive fallföretag fanns dock 

en noggrannhet i att utföra intervjuerna personligen då det ansågs att ett personligt möte gav 

utgångspunkter för att på ett enklare sätta sig in i respondentens position vilket upplevdes ge 
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ett mer pålitligt material. Detta resonemang förs av Jacobsen (2002) som menar att det är 

lättare att få personlig kontakt vid fysiska möten. 

 

Intervjuguiderna finns bifogade betecknade som bilaga 1,2 och 3. De personliga intervjuerna 

tog omkring en timme per person att genomföra. Vidare i uppsatsen kommer samtliga 

respondenter att nämnas med efternamn. Frågorna formulerades utefter de avgörande 

begreppen i undersökningen. Intervjuguiden anpassades beroende på vilket ämnesområde den 

som intervjuades tillhörde, dock med en väl uttänkt basstruktur som var genomgående i 

samtliga intervjuer. Orsaken till att guiden konstruerades olika var med anledning av skilda 

syften med intervjuerna. Retargetingexperterna intervjuades för att vi skulle få djupare 

förståelse för hur verktyget retargeting används, varumärkeskonsulterna intervjuades för att få 

förståelse för hur varumärken ska byggas och företagen för att undersöka retargetings 

praktiska användande. 

 

Vidare togs ett val att konstruera intervjuguiden med mer basala informationsfrågor från start 

för att sedan gå vidare på respektive del inom retargeting och varumärkesuppbyggnad, vilka 

var frågornas två centrala begrepp. Vid de personliga intervjuer som genomfördes med 

företagen skickades inte intervjuguiden ut i förväg då instinktiva svar eftersträvades. Om den 

däremot hade sänts ut före intervjutillfället med fallföretagen upplevdes det kunna leda till i 

att respondenterna kunde förbereda svar vilket skulle ha kunnat ge påföljden att de snarare 

svarade på hur någonting borde användas än hur det verkligen används. Att få reda på hur 

verktyget faktiskt används i praktiken var, trots problemställningens utformning gällande hur 

retargeting bör användas, eftersträvansvärt för att en likhetsgranskning med teorin skulle 

kunna vara möjlig samt för att kunna finna eventuella brister och styrkor jämfört med övrigt 

empiriskt material. Vidden på intervjuerna gav flera tänkvärda perspektiv på ämnesområdet 

men även inblick i att det finns skilda personliga perspektiv på identiska frågor, vilket ansågs 

vara en fördel för uppsatsen. 

 

Kvalitativa intervjuer utmärks enligt Trost (2005) av hög strukturering och låg 

standardisering. Med strukturering menas att samma frågor ställs till alla och alla svar 

kategoriseras i någon specifik svarskategori medans standardisering betyder att frågorna och 

intervjusituationen är detsamma för alla respondenter (ibid.). Trost (2005) anser vidare att 

kvalitativa intervjuer kan vara strukturerade på ett sådant sätt att de kvarhåller sig inom 

ramarna av ett enskilt område. Det utsågs en intervjuteknik som, enligt Trost (2005), skulle 

innebära låg standardisering med en strukturerad teknik då intervjufrågorna inom respektive 

område strukturerades upp i förväg. Intervjuerna var av en mer öppen natur vilket berodde på 

strävan av att bredda kunskaper inom ämnet. Intervjuerna genomfördes trots dess öppna 

utformning inom ramen av intervjuguiden samtidigt som respondenterna medgavs tala fritt 

runt området. Då uppsatsens ämnesinriktning är tämligen outforskad var ambitionen att inte 

inskränka respondenterna svarsmässigt i intervjun då vi ansåg att ett fritt synsätt kunde ge 

upphov till nya perspektiv som skulle kunna leda till intresseväckande skildringar av ämnet. 

 

3.3.3 Sekundärdata 

En litteraturgenomgång är enligt Patel och Davidsson (2003) ett jämförelsevis mödosamt 

moment i en forskningsprocess. Forskaren bör ha god insikt om problemområdet för att kunna 

framställa information på ett gynnsamt sätt kring problemformuleringen. Vidare poängterar 

Holme och Solvang (1997) att en forskare är bunden av de källor som finns till förfogande 

och att det inte finns några tryggheter i att informationen ger ett direkt svar på den aktuella 
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problemformuleringen. Det är ett därmed ett betydelsefullt moment att fråga sig hur passande 

källorna är för vald problemformulering som forskarens uppsats är inriktad på (ibid.). Det går 

att återföra till det resonemang som Holme och Solvang (1997) beskriver till 

uppsatsprocessen. Även om majoriteten teori hittades var det tidskrävande att bedöma om den 

tidigare forskningen var applicerbar för den aktuella problemformuleringen. 

 

Vid processen med hopsamling av sekundärdata har internet använts som primär 

informationskälla. För att få en uppfattning om valt ämnesområde startades uppsatsprocessen 

med att leta information på bland annat Google.com. Sedan har det använts elektroniskt 

vetenskapliga artiklar hämtade från Högkolan i Halmstads artikeldatabas Diva och även 

G               D                                                : “           ”  

“        ”  “          + P                   ”  “            ”     ”          

             ”   
 

Avseende den tryckta teorin har böcker från Högskolan i Halmstads bibliotek använts från 

den ekonomiska avdelningen. Ambitionen var att använda aktualiserade och relativt nya 

källor som återgav dagens marknadsförhållande. Målsättningen var därmed också att flertalet 

av källorna skulle vara skrivna på 2000-talet. Rörande de böcker som använts har det vidare 

varit ett krav på att samtliga böcker ska vara skrivna av forskare inom området för en hög 

vetenskaplig höjd. 

 

3.4 Analysmetod 

En forskare kan nyttja ett förståelsebaserat förfarande, hermeneutik, för att begripa 

verkligheten. Jacobsen (2002) förklarar att ett hermeneutikperspektiv upplyser det unika som 

undersökts genom en närhet till det undersökta objektet vilket skildras med ord. Patel och 

Davidsson (2003) anser att det inom hermeneutik kan ses som att forskarens egna tankar, 

uppfattning och kunskap är en resurs och ett verktyg. 

 

Forskningens natur innebar att det ur ett metodperspektiv skildrades hur ett visst fenomen 

fungerar utan att det fördes en bredare utläggning till varför företeelsen fungerar på ett särskilt 

sätt. Detta betydde att det genomfördes en analys med utgångspunkt i hermeneutiken. 

Fullständigheten i forskningsobjektet kom vidare att skildras likt den argumentation Patel och 

Davidsson (2003) förklarar, där det parerades mellan självständig forskningsdel och helhet för 

att få åstadkomma önskad insikt. När en forskare ska begripa och tolka intervjumaterial ska 

denne börja med att läsa hela texten för att söka en helhetsförståelse för att därefter växla till 

att läsa mindre stycken och utveckla denna förståelse (Patel & Davidsson, 2003). Miles & 

Huberman (1994) menar vidare att analys av införskaffad data består av tre olika 

övergripande verksamheter. Inledningsvis reduceras datamängden för förhöjd koncentration 

och därefter arrangeras och systematiseras data för att forskaren enklare ska åstadkomma 

slutsatser med utgångspunkt i studien. Till sist presenteras slutsatserna på ett överblickbart vis 

där forskaren tydliggör och skildrar orsaker (Miles & Huberman, 1994). Inledningsvis 

sammanställdes hela den nedtecknade intervjun och sedan lästes allt material igenom för att få 

ett perspektiv likt tidigare resonemang. Sedan fokuserades meningarna likt vad Kvale (1997) 

benämner meningskoncentrering. På det sättet framgicks en tydligare struktur och kontentan 

av intervjun. Utväljandet av data från intervjun genomfördes med åtanke på 

problemformuleringen. Vidare klassificerades informationen med hänsyn till underkapitel: 

retargeting/varumärkesuppbyggnad, retargeting och varumärkesuppbyggnad och 

rekommenderat praxis. Kategoriseringen gjordes för att göra materialet mer åskådligt och för 
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att kunna göra slutsatser kring vardera del. Vidare har det nyttjats vad Patel & Davidsson 

(2003) förklarar som forskarens egen analysförmåga vid slutsatser. 

 

När den teoretiska referensramen var iordningställd kunde en sammanställning av det som 

förstås vara retargeting i ett varumärkesuppbyggande syfte formas, figur 1.2. Orsaken till att 

figuren uppställdes var för att ge en sammanfattad bild av informationen som presenterades i 

den teoretiska referensramen då den omfattade ett flertal skilda delar. Sammanställningen 

utfördes övergripande med utgångspunkt i vald tidigare forskning. En figur ansågs vara 

gynnsamt för ett mer överblickbart sätt att presentera retargeting eftersom ämnet innefattar 

flera olika delar. Figuren ligger till grund för den struktur som, förutom i den teoretiska 

referensramen, även appliceras i empiri och analys.  

 

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

 

Reliabiliteten innebär enligt Ejvegård (1996) hur tillförlitlig och användbar en undersökning 

är, något som han menar en forskare bör vara vaksam över, i synnerhet när forskaren själv 

framställer mätinstrumenten. Sex olika intervjuer har fullbordats vilket kan anses höja 

reliabiliteten på uppsatsen eftersom jämförelse mellan intervjuerna har varit möjligt. Holme 

och Solvang (1997) för ett liknande resonemang gällande reliabilitet och menar då att flera 

oberoende mätningar som påvisar samma resultat stärker reliabiliteten. Det har även lagts tid 

på att hitta rätt inriktning på studien för att trygga tillgången till rik och trovärdig information. 

I arbetet med att hitta relevant intervjurespondent har det gjorts kontroll utifrån respondentens 

befattning. Som tidigare sagt i presenterad information har det också gjorts ett val att använda 

teorier från flera källor, såsom böcker och vetenskapliga artiklar skrivna av forskare som är 

kunniga inom ämnesområdet. En medvetenhet finns gällande att egen analysförmåga brukats 

för att komma fram till resultatet vilket innebär att det är svårt att få exakt samma resultat om 

samma fenomen studeras om tio år. 

 

Att mäta det som avses att mäta benämner Jacobsen (2002) som validitet. Han menar att 

empirin ska vara relevant och giltig för mätningen för att uppnå detta. För att höja validiteten i 

denna uppsats har olika respondent från olika relevanta områden med avvikande inriktningar 

och synsätt på området intervjuats; två företag, två varumärkeskonsulter och två 

retargetingkunniga. Uppfattade effekter är att det har utvunnits en bredare insyn i form av ett 

flersidigt perspektiv som har kunnat ställas mot varandra och därmed kunnat mäta det som 

avsågs.  

 

I vår studie kring hur små e-företag bör arbeta med retargeting som ett verktyg för att bygga 

upp sitt varumärke kommer fokus att ligga på kvalitativa intervjuer med två experter inom 

retargeting, två varumärkeskonsulter, samt två små företag som idag använder retargeting. 

Valet av upplägg och uppdelning av intervjuer har gjorts då meningen med studien är att 

besvara vårt problem kring hur små e-företag bör använda retargeting för att bygga upp sitt 

varumärke. Vi ville därför få en djupgående inblick i hur retargetingexperter anser att ett litet 

e-företag bör använda verktyget för att på ett optimalt sätt lyckas bygga sitt varumärke genom 

att synas på rätt ställen med rätt budskap. Vi ville även intervjua varumärkesexperter för att få 

en djupare inblick i den varumärkesuppbyggande processen med sådan typ av 

marknadskommunikation. Att intervjua små företag föll sig naturligt då empiri från experter 

gällande retargeting som ett varumärkesbyggande verktyg sedan skulle jämföras med hur 

retargeting används av små e-företag som brukar metoden i dagsläget.  Detta menar Jacobsen 

(2002) skapar möjlighet för triangulering. Han menar att triangulering innebär följande: ”Att 
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öka giltigheten och tillförlitligheten hos data och slutsatser är att triangulera. Därmed menas 

att vi kontrollerar data och slutsatser genom att kombinera olika metoder, olika 

intervjuare/observatörer, olika kontexter och olika personer som registrerar och analyserar 

data.” (Jacobsen (2002, s.275). Användningen av triangulering ökar validiteten genom att se 

på problemet från flera olika synvinklar, menar Rankin (2011).  

 

3.6 Källkritik 

Ett kritiskt förhållningssätt bör finnas till all insamlad data (Jacobsen, 2002). De essentiella 

frågorna är var data har inhämtats, hur trovärdigheten ska värderas och vilka eventuella brister 

det kan finnas i undersökningen. Därmed är det av relevans att arbeta med olika former av 

data, både primär och sekundär, som en kontroll av varandra (Jacobsen, 2002). Holme och 

Solvang (1997) talar om den sållningsprocess som genomgås under en litteraturgenomgång 

vilken mer eller mindre är styrd av tillfälligheter. Det har, utifrån nämnda resonemang, funnits 

en medvetenhet kring detta och det har även om möjligt gjorts litteraturgranskningar utanför 

valt ämnesområde för att kunna hitta lämpliga teorier.  
 

Ett flertal teorier från internationella forskare har använts i uppsatsen vilka jämförts med 

svenska företag, teori och respondenter. Den internationella integreringen sågs som en 

tillgång då det gav ett djupare perspektiv till uppsatsen. Då identifieringen av exempelvis 

specifika marknaders förhållandesätt till retargeting inte är knutet just till den svenska ansåg 

vi att det var möjligt att använda även internationella källor och den internationella 

respondenten. 

 

Risken att de respondenter som är retargetingkunniga framställer verktyget på ett säljande sätt 

ska uppmärksammas. För att eliminera en sådan effekt av ämnet har ett kritiskt synsätt av 

informationen genomförts, detta genom jämförelse med vetenskapliga teorier som belyser 

samma sak. 

 

3.7 Metodkritik och Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten inom kvalitativ metod kan enligt Larsson (2009) betvivlas. Han 

poängterar att det inte alltid varken är tvunget eller möjligt att kunna generalisera vissa 

slutsatser. Dock ska en underliggande strävan finnas om att den forskning som genomförts på 

något vis ska kunna vara användbar utanför den specifika undersökningen. Ambitionen med 

studien var att pröva göra en teoretisk generalisering för hur retargeting som 

varumärkesuppbyggandeverktyg kan yttra sig inom små e-företag. Det har därför tagits fram 

en figur som tolkas som den form av generalisering som benämns teoretisk. 

 

Till slut ska det klarläggas att det funnits medvetenhet kring farorna med att utöka den 

teoretiska referensramen efter de empiriska undersökningarna fullbordats och att 

objektiviteten för ämnet skulle kunna ha avtagits. Dock har det tagits ett medvetet beslut där 

målsättningen var att hitta representativa teorier som kunde tillämpas på fallföretagen vilket är 

anledningen till att utökningen var nödvändig för att komma fram till uppvisade slutsatser. 

Diskussionen kan kopplas till det resonemang Jacobsen (2002) för gällande att en kvalitativ 

metodansats omfattar att forskarna är flexibla under undersökningen och att förfarande kan 

skifta beroende på situationen. 
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4. EMPIRI 
I kapitlet nedan presenteras insamlad primärdata. Initialt redog rs empirin f r f retagen och 

vidare redog rs  mnese perternas syn p  presenterade omr den.  amtliga respondenter har 

l mnat samtycke till att medverka i uppsatsen.  

 

4.1 Företag 

4.1.1 Oscar Troedson  

Sortiment.se är ett svenskt e-företag med brett utbud av hushållsprodukter. Det startades 

2011 av Oscar Troedson som än idag är aktiv i företaget. Idag består företaget av fyra 

anställda, varav en halvtidsanställd och tre heltidsanställda. Den svenska marknaden är idag 

e-företagets primära marknad med sina 99 %. Cirka 1 % av den årliga, totala försäljningen 

sker däremot i Norge och Danmark. År 2013 omsatte e-företaget cirka nio miljoner svenska 

kronor. E-företagets vision är att driva en butik på nätet med möjlighet att kunna handla allt, 

liksom i en fysisk storhandel.  

 

4.1.1.1 Retargeting 

Retargetingannonser var något som Troedson uppmärksammade på hemsidor. I samband med 

detta kom han även i kontakt med marknadsföringsmetoden. Han visste inte vad metoden 

hette men förstod vad den innebar.  

 

Troedson menar att idén om att arbeta med riktad annonsering och retargeting uppstod när de 

började sin annonsering hösten 2011, då även företaget och verksamheten startade. Hösten 

2012 valde de att anlita en reklambyrå som använder sig av Google Adwords till att hjälpa 

dem med annonsering på nätet och i detta annonseringspaket fick de även chansen att 

annonsera med retargeting. Idag är det fortfarande denna byrå som arbetar med e-företagets 

retargeting medan Troedson själv bestämmer annonser och segment. 

 

Troedson menar att anledningen till att de valde att börja arbeta med riktad annonsering och 

retargeting var för att öka antalet köp på hemsidan. Han påpekar även att andra 

marknadsföringsmetoder inte aktivt har valts bort för att lägga extra tid på retargeting, men 

verktyget har prioriterats för sina finansiella fördelar gällande hög avkastning i förhållande till 

investerat kapital. Han tillägger att de inte arbetar med tryckt media och annonser i tidningar 

då han anser att detta ger dålig avkastning och då han menar att det är svårt att mäta resultat 

genom dessa metoder. Något som Troedson däremot tillägger i detta är att de har valt att inte 

annonsera med retargeting med Facebook som annonsplats. Detta då det är svårt att 

kontrollera annonserna på hemsidan då det blir för många klick på annonsen i förhållande till 

slutförda köp. Istället sprids deras annonser inom Google displays nätverk utan att veta exakt 

vilka hemsidor annonserna hamnar på. Han påpekar däremot att annonserna inte hamnar på 

hemsidor med tveksamt innehåll.  

 

Arbetet med retargeting gav resultat direkt, menar Troedson. Försäljningen har generellt ökat 

sedan företagets start men arbetet med retargeting bidrog till ytterligare ökning av 

försäljningen, vilket visade sig direkt efter att de började arbeta med retargeting, påpekar 
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Troedson. I detta tillägger han däremot att retargeting, för deras företag, är den sämsta 

marknadsföringskanalen av de fyra kanalerna som de arbetar med vilka är; traditionell 

annonsering (det vill säga ej efterföljande), nyhetsbrev och prisjämförelsesidor. Däremot 

påpekar han att retargetingannonserna fortfarande går med vinst, vilket är en förutsättning för 

fortsatt arbete med detta verktyg.  

 

4.1.1.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Troedson anser att retargeting är ett bra marknadsföringsverktyg vid uppbyggnad av ett 

varumärke då verktyget når en relevant publik samtidigt som detta görs på ett 

kostnadseffektivt sätt. Samtidigt menar han att ett varumärke får chansen att synas inom ett 

brett nätverk på internet, vilket bidrar till ökad varumärkeskännedom. För Troedson och hans 

företag har retargeting däremot arbetats med, sekundärt för att bygga företagets varumärke 

och primärt för att öka konverteringsgraden och på så vis öka sina inkomster.  

 

Han menar att ett företag, genom att arbeta med verktyget, kan annonsera kompletterande 

produkter såsom löparhandskar gentemot en person som nyligen har köpt löparskor från 

hemsidan. På så vis kan ett företag  få fler återkommande kunder vilket förhoppningsvis kan 

leda till fler köp, samtidigt som förtroendet gentemot företaget stärks. Han påpekar däremot 

                                                  “   ”                                  

kompletterande- eller likt det en person tidigare har inhandlat på hemsidan. Som exempel på 

detta nämner han annonsering av blodtrycksmätare till någon som nyligen inhandlat 

löparskor. Han tillägger att det, som företag, är viktigt att känna sin kundgrupp, vilket ett 

företag kan göra genom verktyget retargeting. 

 

4.1.1.3 Rekommenderat praxis  

Troedsons rekommenderar att arbeta med att utveckla tilldragande retargeting, vilket han 

menar inger ett seriöst intryck. Han påpekar att det framförallt är designen som tid och arbete 

bör läggas på. Innehållet i annonsen menar han är givet då annonsen skapas utifrån vad 

personen tidigare visat intresse för. Samtidigt menar han att det är viktigt att inte vara för 

långdragen med sin annonsering. Med detta menar Troedson att annonserna inte får följa efter 

konsumenter under lång tid då detta kan uppfattas som aggressivt, vilket han menar bör 

undvikas. Han påpekar  även att det är av vikt  att inte agera för säljande i sin annonsering, 

vilket annonserna kan uppfattas som om de följer efter en konsument under en längre tid.  

 

Budoptimering och var annonserna ska visas är något som Troedson också påpekar är viktigt 

att tänka på vid arbete med retargeting. Detta är något som han tillägger bör läggas mycket tid 

på för att inte riskera att företaget och dess varumärke associeras med hemsidor som de inte 

vill associeras med.  

 

Troedson menar att de själva annonserar få produkter i förhållande till deras totala utbud. Det 

de bland annat har valt att annonsera genom retargeting är kläder, skor och blodtrycksmätare 

då detta säljer bra. Han menar att de än så länge är för små för att annonsera likt de större 

bolagen som annonserar hela utbudet med riktade och specifika annonser. Detta är däremot 

något som Troedson hoppas på att kunna göra med företaget i framtiden. Han menar även att 

de, sedan starten med retargeting inte har bytt ut annonserna, vilket han tydligt påpekar ska 

ändras.  

 

Troedson berättar att de inte annonserar med kampanjpriser då detta kan ligga till grund för 

irritation hos konsumenten. Han menar att de, på sin hemsida, redan har bra priser på sina 
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produkter vilket de vill ska signaleras direkt till personen som besöker deras hemsida och 

påpekar att ett förtroende hos konsumenten kan skadas då ett företag annonserar med ett 

kampanjpris. I detta tillägger han att en person troligtvis blir medveten om att kampanjpriset i 

annonsen redan var uträknat innan annonsen visades, vilket han påpekar skapar en irritation 

hos konsumenterna då de därmed ofta kan inse att företagen därför hade kunnat ta lägre priser 

även på hemsidan.      

 

4.1.2 Troels Johannesen 

Roligaprylar.se är ett svenskt e-företag som startades år 2007 och som idag är verksamma i 

hela Norden. Idag består företaget av tio anställda på kontoret i Helsingborg samt åtta 

heltidsanställda på lagret i Ängelholm. E-företagets utbud är brett med allt från godis till t-

shirts. Idag erbjuder de cirka 3500 olika produkter. Företaget har en årlig omsättning på 30 

miljoner svenska kronor.  

 

4.1.2.1 Retargeting 

Johannesen menar att produktretargeting upptäcktes första gången då han noterade att e-

företagen Boozt.com och Zalando.se började använda sig av precisa produktannonser som 

följde efter på internet. Han menar att företaget alltid håller koll på de större företagen och 

deras sätt att marknadsföra sig på, då dessa har resurser och koll på marknadsföringstrender.  

Anledningen till att företaget började arbeta med retargeting menar Johannesen berodde på att 

de ville få tillbaka personer som lämnade hemsidan samtidigt som de ville öka sina inkomster. 

Han tillägger även att andra marknadsföringsmetoder inte har uteslutits på grund av arbetet 

med retargeting. Idag arbetar företaget exempelvis även med sociala medier, PR samt 

annonsering via mail.  

 

Roligaprylars arbete med retargeting styrs av konsultfirman Net Departo. Då företaget är 

verksamt i alla Nordens länder arbetar en från varje land inom Net Departo med 

retargetingkampanjerna. Johannesen menar att annonserna visar produkter som användaren 

tidigare har tittat på. Han menar att de även annonserar via mejl mot de som tidigare har gjort 

ett köp av företaget, detta även med kampanjpriser. För de som enbart varit inne på företagets 

hemsida och sökt utan att ha slutfört ett köp visas enbart produkterna i annonserna utan 

kampanjer. Johannesen menar att annonserna inte är utformade på ett vis som gör att alla 

klickar på annonserna. Många skriver istället in hemsidan direkt i sökfältet.  

 

Idag arbetar företaget även med såkallad videoretargeting, vilket innebär att annonser från 

företaget visas i videoformat på Youtube då en person har lämnat företagets hemsida och 

sedan besöker Youtube. Johannesen menar att Youtube är billigt att annonsera på och att även 

denna marknadsföringsmetod var något de upptäckte då de större e-företagen arbetade med 

det.  

 

Johannesen menar att arbetet med retargeting har utvecklats sen starten. Idag använder de 

Google som retargetingaktör då detta ansågs mer kostnadseffektivt än den tidigare aktören. 

Med Google som aktör, menar Johannesen, att de idag sköter all annonsering själva, vilket 

sköttes av en retargetingexpert från den tidigare aktören vilket bidrog till högre kostnader. 

Idag betalar de enbart för klicken som görs på deras annonser samtidigt som Johannesen anser 

det lätt att kontrollera utformningen av annonserna.  
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Retargeting påverkade försäljningsresultatet till en början och de kunde definitivt se en 

ökning allteftersom, menar Johannesen. Däremot är verktyget inte längre lönsamt på den 

svenska marknaden idag, menar han. Detta beror på att företaget redan är etablerat i sin nisch 

på den svenska marknaden vilket de inte är i Danmark, Norge och Finland, där företaget 

också är verksamt, vilket kräver krävs produktretargeting än idag. Däremot tillägger han att 

retargeting ändå är lönsamt i Sverige under vissa säsonger, tillexempel uppstår 15-20% av den 

totala försäljningen under juletid som ett resultat av användandet av retargetingannonser. 

Sammanfattningsvis menar Johannesen att retargeting är en strategi för att vinna 

marknadsandelar och därmed växa som företag.  

 

4.1.2.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Johannesen menar att retargeting är en bra metod att använda sig av vid 

varumärkesuppbyggnad. Detta då metoden är kostnadseffektiv och då annonserna riktas mot 

högst relevanta personer, vilket även lägger grunden för en möjlig effektiv relation. Verktyget 

är ett resurssparande sätt att marknadsföra sig på, medans andra marknadsföringsmetoder som 

PR och TV-reklam anses av Johannesen dyrare. Han menar vidare att retargeting som enda 

verktyg i en varumärkesuppbyggandeprocess endast fungerar för ett litet företag och inte för 

ett stort, detta då varumärket med retargeting endast kan bli känt inom en nischad bransch 

men inte på en större marknad. I sådant fall måste ett företag även marknadsföra sig med PR, 

menar Johannesen. Däremot menar han att retargeting är något ett litet företag alltid bör göra i 

början av sin uppbyggnad av ett varumärke då det är lätt och billigt att använda och då ett 

företag faktiskt får möjlighet att exponera sitt varumärke för ett stort antal internetanvändare i 

stora nätverk.  

 

Små företag bör arbeta med retargeting istället för andra marknadsföringsmetoder. Däremot 

rekommenderar Johannesen att börja arbeta med traditionell annonsering, det vill säga ej 

efterföljande annonsering, för att få beställningar. Sedan bör företagen arbeta med 

produktretargeting som, enligt Johannsesen, kan ge en 10-15 procentig inkomstökning.  

 

4.1.2.3 Rekommenderat praxis  

Johannesen menar att Google Adwords är en bra aktör att använda sig av för 

förstagångsanvändare av retargeting. Med Google Adwords som aktör slipper företaget 

spendera pengar på, enligt Johannsesen dyra implementeringskonsulter samtidigt som 

företaget och dess varumärke får chansen att synas i ett stort nätverk.  

 

Vad gäller utformning av retargetingannonser menar Johannesen att enkelhet och en avskalad 

design på annonserna drar till sig uppmärksamhet och fastnar lättare i konsumenters 

medvetande jämfört med detaljrika annonser. Likaså gäller detta för hemsidor, menar han.  

 

Spridningen av annonserna anser Johannesen är viktig att tänka på och tar Facebook som ett 

exempel på en hemsida som folk besöker när de inte är köpbenägna. Något som Johannesen 

också anser bör undvikas vid arbete med retargeting är produktannonsering efter tio dagar. 

Har annonseringen inte fungerat gentemot en tidigare besökare efter tio dagar lär den inte 

fungera efter det heller, menar han. 
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4.2 Varumärkeskonsulter 

4.2.1 Anna-Karin Lingham 

Anna-Karin Lingham arbetar som varumärkeskonsult, föreläsare och författare. Hon har en 

lång bakgrund från ledande roller och varumärkesutveckling inom företag som 

Axfoodkoncernen, Hästens Sängar och Apotek Hjärtat. Idag driver hon eget företag, främst 

med fokus på utveckling av personliga varumärken och personligt ledarskap.  

 

4.2.1.1. Varumärkesuppbyggnad 

Lingham beskriver ett varumärke som marknadens uppfattning om ett företag och en produkts 

person. Hon menar att uppfattningen påverkas av hur väl varumärket uppfyller sitt löfte 

gentemot marknaden. Lingham tillägger att, för att bygga och utveckla ett varumärke måste 

ett företag vara konsekvent, tydlig och långsiktig i all kommunikation och kundkontakt – från 

faktiskt erbjudande till grafisk profil, marknadsföring och personliga möten. Ju tydligare 

signaler varumärket sänder, desto starkare blir associationerna och förväntningarna på 

marknaden, menar hon. Ett varumärke har störst chans att lyckas på marknaden om det 

särskiljer sig från konkurrenter på ett sätt som kunderna uppskattar, tillägger hon.  

 

Lingham förklarar att hon brukar använda en enkel varumärkesmodell vid 

varumärkesuppbyggnad, som hon menar kan beskrivas på följande sätt; identitet som är den 

interna bilden av varumärket, image som är omgivningens bild av varumärket samt profilering 

vilket är bryggan mellan identitet och image. Allt vi gör och säger för att förmå omgivningen 

att uppfatta varumärket på det sätt vi önskar. I detta tillägger Lingham att en 

varumärkesplattform hjälper till att definiera identiteten i ett varumärke. I denna ingår 

visionen, affärsidén, varumärkeslöftet, kärnvärdena, historiken, målgruppen, 

varumärkesterritoriet samt positioneringen, vilken Lingham menar är en karta som beskriver 

var varumärket befinner sig jämfört med deras konkurrenter i kundens medvetande. 

Varumärkets image, menar hon,  påverkas av egna erfarenheter, rykten, pris och kvalitet, 

konkurrenternas image, produktkategorins image, reklam o PR samt historik. 

 

Lingham påpekar även att kommunikation är en viktig beståndsdel vid 

varumärkesuppbyggnad. Hon menar att varumärkeskommunikation är varumärksägarens 

metod att påverka kundens uppfattning om varumärket. Utan varumärkeskommunikation 

menar Lingham att det istället blir marknadens egna rykten och förutfattade meningar som 

påverkar hur ett varumärke uppfattas.  
 

4.2.1.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Retargeting förutsätter att kunden hittar varumärket en första gång, menar Lingham. Att hitta 

varumärket en första gång kan dröja, vilket kan innebära att det kan behövas andra 

marknadsföringsverktyg innan det finns en tillräckligt stor mängd förstagångsbesökare på 

hemsidan. Hon menar att ett företag därmed måste se till att första besöket på dess hemsida 

blir tillräckligt meningsfullt för kunden så att denne väljer att klicka på dess annonser när 

möjligheten dyker upp nästa gång. Om innehållet på företagets hemsida istället är mediokert 

vid första besöket, menar Lingham att associationerna kring varumärket blir svaga och 

intresset för fler besök på hemsidan kommer begränsas. Hon påpekar i detta att utstråla 

samma kärnvärden på hemsidan som i annonserna så att varumärket känns konsekvent när 

kunden kommer i kontakt med det i olika sammanhang och vid återkommande tillfällen.  
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4.2.1.3 Rekommenderat praxis 

Hur ett mindre e-företag bör bygga sitt varumärke beror, enligt Lingham, bland annat på 

produkten/tjänsten, målgruppen och budgeten. Hon menar att ett litet företag behöver hitta 

kreativa och kostnadseffektiva metoder och tillägger att ett företag exempelvis kan använda 

sig av sociala medier, gerillamarknadsföring mot rätt målgrupp, nätverkande och 

webbseminarier. Kreativitet menar hon även kan vara i form av design i 

marknadsföringsbudskap. Viktigast är att vara konsekvent, tydlig och uthållig i sin 

kommunikation, tillägger hon.  

 

Lingham menar att retargeting bör generera merförsäljning då en kund som visat ett första 

intresse för varumärket sannolikt är intresserad vid fler tillfällen. Hon poängterar att företag 

borde synas på hemsidor som har något gemensamt med det egna varumärket, exempelvis 

gemensamt produktområde, målgrupp eller värderingar. Detta gör troligtvis att 

retargetingannonsen känns mer naturlig för kunden. Hon tillägger även att överexponering bör 

undvikas, detta då kunden inte får känna sig överöst med annonser. För stor mängd annonser 

från ett och samma företag kan ge en känsla av hög annonsbudget och därmed ett obefogat 

högt produktpris, påpekar Lingham. Även företagets egna hemsida påpekar Lingham bör 

arbetas med då kärnvärdena på hemsidan bör genomsyras likväl där som i annonserna. 

Landningssidan bör dessutom vara väl utformad för att besökare överhuvudtaget ska vilja 

klicka på företagets annonser framöver.   

 

Lingham menar att det viktigaste ett litet företag bör tänka på vid varumärkesuppbyggnad är 

att skapa en varumärkesplattform där varumärkets viktigaste grundstenar tydliggörs. Den allra 

viktigaste grundstenen enligt Lingham är ett företags kärnvärden och tillägger att dessa utgör 

grunden för alla beslut och all kommunikation med marknaden. Att arbeta med 

kommunikation utan att först ha en genomarbetad varumärkesplattform kan vara bortkastade 

pengar, tid och energi, menar hon. Kommunikationen, allt vi gör och säger om varumärket, 

ska ge samma signaler till marknaden oavsett val av kommunikationskanal. Att som företag 

och dess varumärke se till att synas frekvent i några väl valda utvalda kanaler kommer 

innebära att budskapet förr eller senare når ut till målgruppen, menar Lingham.  

 

Då alla företag och varumärken har olika förutsättningar menar Lingham att en 

kommunikationsmetod framför en annan inte går att rekommendera. Att tänka 

kostnadseffektivt, att utgå från kärnvärdena och att rikta kommunikationen mot rätt målgrupp 

är något som Lingham däremot menar bör stå i fokus. Hon påpekar även att sociala medier 

bör utnyttjas då företag där kan kommunicera utan en stor budget. Däremot tillägger hon att 

vissa målgrupper inte är aktiva på de sociala medierna och menar att ett företag därmed alltid 

bör använda metoder och medier som når rätt målgrupp. Att skilja sig från mängden och var 

kreativ och modig är något som Lingham poängterar.  

 

4.2.2 Jonas Sandwall 

Jonas Sandwall arbetar som konsult inom kommunikation och varumärkesstrategi på 

Sandwall Kommunikation. Där arbetar han med idéutveckling, strategiplanering, digital 

produktion samt håller föreläsningar inom ämnet varumärke med specialisering på 

varumärkesstrategi.  
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4.2.2.1 Varumärkesuppbyggnad 

Sandwall förklarar att dagens samhälle befinner sig i en situation där det är en allt jämt 

eskalerande utmaning för företag att nå ut till konsumenter och således bygga varumärken. 

Denna utmaning menar Sandwall är uppdelad i tre delar; i media och kanaler där fler och 

specialiserade kanaler kan leda till polarisering, produkter och tjänster där fler produkter och 

tjänster inom samma område leder till högre konkurrens och slutligen i organisationer då 

företag idag är mer genomskinliga gentemot sin omvärld och därmed har svårt att dölja något. 

Dessa utmaningar anser Sandwall är de underliggande anledningarna till att företag idag 

behöver positionera sig; att nå, bibehålla eller utveckla en viss position på marknaden och i 

konsumenters medvetande. Utan en stark positionering och välutvecklad strategi till hur 

positioneringen ska genomföras, går det inte att bygga och utveckla ett varumärke, förklarar 

Sandwall. 

 

Sandwall delar sedan upp positioneringen i tre grundläggande punkter. Den första punkten är 

varumärket. Historian bakom varumärket, vilket fokus produkten eller tjänsten har, företagets 

bra och dåliga egenskaper och kompetenser, företagets mål och visioner och slutligen dess 

kultur och värderingar vilka speglar företagets handlingar, är enligt Sandwall de beståndsdelar 

som utgör varumärket. Vidare betonar Sandwall att dessa fem delar måste genomsyra hela 

varumärkets organisation och det är först då skapandet av ett genuint varumärke sker. Den 

andra punkten i positioneringen uppges som valet av målgrupp. Vikten av att tydligt definiera 

denna samt beskriva och avgränsa målgruppen baserat på insamlad fakta betonas av Sandwall. 

Detta för att ta reda på vem som är den faktiska kunden. Den tredje och sista punkten i 

positioneringen är att se till företagets konkurrenter för att identifiera hur de positionerar sig 

för att sedan anpassa strategin till att hitta en egen positionering. 

 

4.2.2.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Sandwall menar att arbetet med den strategiska planeringen rörande ett varumärkes 

positionering är lika viktigt för såväl små som stora företag. Dock ses e-handel som ett 

konkurrenskänsligt område vilket förutsätter goda kunskaper om den marknad företaget 

befinner sig på samt god service mot slutkund. Vidare anser Sandwall att det kommer bli allt 

viktigare för företag som har en hemsida på internet att leverera bra och smidiga lösningar när 

det kommer till marknadsföring till kunder. Det är därför avgörande att från start leverera en 

lösning med god kommunikation som håller en hög nivå i förhållande till konkurrensen, vilket 

retargeting skulle kunna vara ett exempel på enligt Sandwall.  

 

Sandwall menar att ett litet e-företag är starkt påverkade av de första kundernas nöjdhet i 

köpprocessen. Det blir därför viktigt att avgöra vilka kanaler som företagets målgrupp rör sig 

inom och kommunicera på kundens villkor i största möjliga utsträckning. Vidare påpekas att 

kundkommunikation och service bli mer efterfrågat i linje med att allt fler handlar över nätet. 

Ett varningstecken lyfts av Sandwall gällande när kommunikationen endast är envägs, det vill 

säga att företag inte svarar och för en diskussion med kunderna. Detta kan skada den viktiga 

relationsbyggande processen och positiva märkesassociationerna. Sandwall anser att 

retargeting är ett bra kommunikativt verktyg för att bygga varumärken. Han förklarar att om 

ett företag vill föra annonsering är retargeting bra lämpat för detta, framförallt för kunder som 

inte ännu är helt medvetna om att varumärket finns och inte helt övertygade att konsumera av 

företagets utbud. 

 

Sandwall skulle inte rekommendera ett mindre e-företag, vid varumärkesuppbyggnad, att 

arbeta med kommunikationen framför andra viktiga beståndsdelar.  Han anser istället att 

framgången bakom god varumärkesbyggnad ligger i att kunna balansera försäljning och 
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marknad men att fokus för just ett litet bolag bör ligga på försäljningssiffrorna. Han tillägger 

dock att en rik kommunikation är en nödvändighet för en långsiktig utveckling av varumärket 

och företaget som sådant. 

 

4.2.2.3 Rekommenderat praxis  

Sandwall för resonemang kring rekommenderat val av marknadsföringsverktyg vid 

uppbyggnad av varumärke och framför två aktuella begrepp inom marknadsföringen; 

historieberättande och innehållsmarknadsföring. Historieberättande förklarar Sandwall som 

ett sätt att placera produkten eller tjänsten i ett sammanhang och skapa eller lyfta fram en 

historia kring varumärket. Innehållsmarknadsföring beskrivs som marknadsföring som 

företaget sänder ut men som inte upplevs som säljande. Ett exempel på det skulle enligt 

Sandwall kunna vara att en fotobutik lägger upp ett videoklipp på Youtube där fototeknik lärs 

ut, företaget får ut sin verksamhet och sitt varumärke men på ett icke säljande sätt. Detta 

skapar snarare extra värde för konsumenten, tillägger han. 

 

Retargeting som marknadsföringsverktyg anser Sandwall vara ett smart sätt att sälja in ett 

varumärke på men påpekar att det bör användas med försiktighet, både vad gäller frekvens 

och innehåll, då reklamtrötthet och irritation hos konsumenten lätt kan uppstå vid 

överanvändning. 

 

”I fallen n r kunden nappar p  retargeting och k per varan de innan tvekat p  och blir 

nöjda, eller i fallet att det skapar en top of mind effekt så skulle jag kunna säga att det bygger 

varumärket. Men man måste då vara medveten om att många konsumenter är otroligt trötta 

p  s ljbudskap som inte  r i en tydlig konte t.” - Sandwall 

 

4.3 Retargetingexperter 

4.3.1 Jimi Wikman 

Jimi Wikman arbetar som webbdesigner på konsultbolaget Brightstep AB. I rollen som 

webbdesigner arbetar Wikman dagligen med generella frågor kring e-handel och specifika 

frågor kring konvertering. En del av hans arbete är även att uppdatera om trender i e-

handeln. Det var genom detta som Wikman kom i kontakt med retargeting år 2010 då 

personifiering och retargeting började användas av de större aktörerna i Sverige.  I Wikmans 

arbetsroll uppkommer ibland även frågor, rörande retargeting, upp som potentiella 

hjälpmedel för hans kunder.  

 

4.3.1.1 Retargeting 

Wikman menar att retargeting både kan vara en bra och en dålig marknadsföringsmetod. 

Grunden i att använda retargetingannonser handlar om tonen i kommunikationen och 

förståelsen för kunden baserat på data. Har ett företag för lite data att arbeta med vid 

retargetingannonsering är risken stor att kommunikationen blir fel. Han exemplifierar med en 

händelse då hans kollega köpte en bok åt en vän vilken handlade om att föda barn, ett ämne 

som inte intresserade henne. Därefter fick hon förslag på liknande böcker genom 

retargetingannonser, vilket hos henne upplevdes som negativt. Bra retargeting utformas med 

hjälp av relevant data vilket kan ge en bra upplevelse, menar Wikman.  
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Wikman tillägger även att en annan faktor spelar in huruvida retargeting är bra eller inte. 

Denna faktorn påpekar han är vana och menar att många fortfarande upplever retargeting som 

otäckt då metoden baseras på kunskap om vem du är som person utifrån den data som en 

person lämnar efter sig efter ett besök på en hemsida. För många är det både skrämmande och 

olustigt att få reda på hur mycket data vi lämnar efter oss efter att vi har besökt en hemsida, 

menar Wikman. Vissa upplever det som integritetskränkande, tillägger han.  

 

Wikman menar att retargeting är ett flexibelt marknadsföringsverktyg. Han menar att 

retargeting baseras på data och med rätt typ av data och i rätt mängd går det att göra mycket 

mer än att bara erbjuda förslag på produkter för e-handel, på liknande sätt som en god vän vet 

mycket om en person och kan stötta och rekommendera denne, tillägger Wikman. 

 

4.3.1.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Wikman anser att företag kan använda sig av retargeting för att bygga och stärka sitt 

varumärke. Han menar att retargeting är en avancerad form av kommunikation vilket kan 

användas med fördel för att bygga upp en relation mellan företag och konsument. Genom att 

använda retargeting rätt med rätt data, kan metoden tillföra mervärde hos en kund, vilket kan 

leda till positiv respons från konsumenten som i sin tur kan leda till ökad köplust.  

 

Wikman menar att ett företag bör lära känna sina kunder, var de befinner sig (context), vilka 

de är (demographics) och vilka deras behov är (needs), för att kunna bygga ett varumärke. 

Detta ger även ett företag en grundläggande bas för hur ett företag bör kommunicera med 

kunderna.  

 

Att rekommendera företag att arbeta med retargeting istället för andra 

marknadsföringsverktyg vid uppbyggnaden av ett varumärke, skulle Wikman inte göra. 

Däremot skulle han rekommendera företagen att arbeta med verktyget som ett starkt 

komplement till andra marknadsföringskanaler. Han tillägger även retargeting kan skada ett 

företag och dess varumärke om det används på fel sätt genom att inte ha rätt data kring en 

konsument. Han påpekar därmed att ett företag bör använda retargeting sparsamt till en 

början. Ju mer data som insamlats, desto mer bör retargeting användas som ersättning, 

framförallt till traditionell annonsering, menar Wikman.  

 

Wikman anser däremot att andra marknadsföringskanaler bör fokuseras på i större 

utsträckning än retargeting, vid uppbyggnaden av ett varumärke. Kanaler som är säkrare och 

där budskapet inte riskerar att förvanskas pågrund av felaktig data menar Wikman är att 

föredra. Han uppger exempel på säkrare kanaler och menar att traditionell tv-reklam, radio 

och posterreklam, där budskapet kan kontrolleras bättre än vad det kan göra vid 

retargetingannonsering bör prioriteras. 

 

4.3.1.3 Rekommenderat praxis 

Wikman anser att företag vid annonsering alltid bör använda ansikten, om möjligt med 

samma tonalitet som målgruppen, för att skapa associationer och humanisera budskapet i 

annonsen. Han tillägger även att företag bör använda färger i annonserna, anpassade för att 

bryta ut ur massan och samtidigt harmonisera med budskapet samt landningssidan, det vill 

säga den sida ett klick på annonsen leder till. 
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För att stärka sitt varumärke med hjälp av retargeting menar Wikman att ett företag bör börja 

med att anskaffa information innan starten med retargeting. Utan kunskap om verktyget är det 

mer skadande än hjälpande, menar Wikman och tillägger att rätt data ger rätt budskap.  

 

Wikman menar att företag ska vara försiktiga vid starten av retargetingannonsering; att 

annonsera smått mot små segment för att lära känna kunderna och vilken tonalitet (ordval, 

form och stil) som fungerar bäst och som accepteras, vilket Wikman tillägger inte alltid är 

samma för alla.  

 

Wikman resonerar kring val av annonsplatser. Företag bör lägga fokus på de nätverk där de 

inte redan är framgångsrika med annan marknadsföring men där deras kunder befinner sig. 

Har ett företag exempelvis ingen närvaro på Facebook bör retargeting användas där tills 

företaget har skaffat sig en närvaro på hemsidan för att sedan skära ner, menar Wikman.   

 

Avslutningsvis tillägger Wikman att nyckeln till framgång för företag och dess 

marknadskommunikation, enligt honom, är att kommunicera på rätt sätt, vid rätt tillfälle, till 

rätt mottagare.  

 

4.3.2 Ben Young 

Ben Young,  är grundare och VD  för den digitala marknadsföringsbyrån; Young & Shand, 

som är grundad i Aukland på Nya Zeeland år 2009. Bolaget har expanderat sedan dess och 

har idag ett 60-tal anställda och nu även kontor i New York, USA. Young beskriver sig själv 

som en tidig användare av digital marknadsföring då han på grund av sitt brinnande intresse 

för ämnet varit med sen dess uppkomst och därför kunnat följa dess utveckling. Young 

använder retargeting på både det egna företaget men också för dess klienter.    

 

4.3.2.1 Retargeting 

Young förklarar att företaget använde sig av retargeting första gången år 2010. Syftet var vid 

tillfället att använda sig av verktyget för att stärka och utvidga varumärkeskännedomen och 

med tiden skapa konverteringar bland dess befintliga och nyfunna prospekt. Young ger även 

exempel på hur retargeting kan användas i informativt syfte. En utav företagets klienter, 

vilken befinner sig inom hälsovård, behövde nå ut till personer med en specifik blodgrupp för 

förfrågan av blodgivning. Med hjälp av retargeting kunde personer med den önskade 

blodgruppen effektivt förses med en cookie och därmed efterföljande annonser för att öka 

antalet konverteringar från icke blodgivande till bloddonatorer. 

 

Anledningen till varför just retargeting valdes som en av företagets metoder till ovanstående 

syften var enligt Young verktygets enkelhet i utförande, dess effektivitet samt att det fanns ett 

nöje i att taktiskt bygga annonser. Det framkom även att metoden sågs som innovativ och 

spännande vilket föranledde användning för företaget och dess klienter. 

 

Young förklarar vidare att branschen de befinner sig i inte lämpar sig för traditionell 

retargeting, där produkter visas i annonser, av den anledning att de inte säljer fysiska 

produkter men att annonsmeddelande gällande företagets utbud fortfarande kan anpassas 

utefter vem som intresserar sig för exakt vilken del av företagets hemsida. Young förklarar att 

de segment de vänder sig till är förläggare, varumärken och agenturer. Således har hemsidan 
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blivit uppdelad efter dessa och cookies blivit placerade, vilket ger möjlighet till effektivt 

anpassade annonsmeddelanden. 

 

4.3.2.2. Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Young anser att retargeting är en bra metod att använda vid varumärkesuppbyggnad, däremot 

påpekar han den kritiska vikten av att använda verktyget smart; att noga tänka igenom strategi 

och taktik innan verkställning. Vidare uppger Young att retargeting inte bör vara det enda 

verktyget vid varumärkesbyggnad, inte heller uteslutas. Young menar att det viktigaste med 

retargeting i en varumärkesuppbyggandeprocess är att annonserna ligger rätt i tiden. Vad som 

anses som rätt tid är att annonsen är anpassad efter var i köpprocessen som konsumenten 

befinner sig. Att annonsen därmed är relevant för konsumenten och då, enligt Young, lätt att 

ta till sig och därmed även effektiv för företagets varumärkesbyggnad. 

 

Företaget såg positiva resultat av retargetinganvändandet; antalet sökningar på företagets 

namn som gjordes på google.com ökade markant och, enligt Young, omnämndes de ofta på 

olika inombransch forum. Vidare beskriver Young att retargeting är ett sätt att finna och 

bibehålla en plats i toppen av konsumenters medvetande och att det därmed lämpar sig bra i 

varumärkesbyggnad. 

 

4.3.2.3 Rekommenderat praxis 

Young beskriver att det finns ett flertal skillnader i hur retargeting bör användas beroende på 

företagets storlek. Hur produkter säljs, vilka konsumenterna är, hur konvertering sker, hur 

konsumenterna interagerar med företaget samt hur annonser ska visas, uppges som de främsta 

skiljaktigheterna.   

 

Youngs tidigare beskrivna uppfattning om vikten av att annonsen bör ligga rätt i tiden, menar 

han är viktigt av ytterligare en anledning; då irritation hos konsumenten lätt kan väckas om 

denne förses med efterföljande budskap som inte är relevanta för dem. Young tillägger en 

lösning för det eventuella problemet med irritation och nämner då frekvenstak och 

brännpixlar, för att kunna anpassa annonseringen. 

 

Vikten av väl utformade annonser betonas av Young. Han anser att en väl designad annons är 

den som integrerar med dess omgivning, det vill säga på de sidor den publiceras. Av den 

erfarenhet Young besitter förklaras den enkla annonsen som den mest effektiva för att driva 

trafik till hemsidan och väcka intresse för bolaget som sådant. Young förklarar att de annonser 

där endast företagets logga visas är den som fungerat bäst i termer av antalet visningar av 

annonsen, klick som gjorts på den, konverteringar och sökningar som gjorts på varumärkets 

namn. Dessa mätenheter är de som Young framhäver som viktigast vid mätning av resultatet 

av retargetingaktivitet.  

 

Respondent Retargeting bra 

vid varumärkes- 

uppbyggnad? 

Varför? Komplement 

till andra 

verktyg? 

Oscar 

Troedson 

Ja Når relevant publik. 

Kostnadseffektivt. Ökar 

varumärkeskännedom genom 

bred exponering 

- 

Troels 

Johannesen 

Ja Kostnadseffektivt. Når relevanta 

konsumenter. Lägger grund för 

Ja 
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effektiv relation 

Jimi Wikman Ja Kan tillföra mervärde och skapa 

relationer 

Ja 

Ben Young Ja Bibehåller topplats i 

konsumentens medvetande 

Ja 

Anna-Karin 

Lingham 

Ja - Ja 

Jonas 

Sandwall 

Ja Smart sätt att sälja in sitt 

varumärke 

- 

 

 

 

5. ANALYS 
I nedanstående kapitel presenteras två skilda analyser. Inledningsvis redogörs det för en 

inomfallsanalys där den teoretiska referensramen används som grund för att sedan i 

mellanfallsanalysen jämföra och analysera undersökningsområdena med varandra.  

 

5.1 Inomfallsanalys  

5.1.1 Företag 

5.1.1.1 Retargeting 

Penn (2012) beskriver att processen kring retargeting är att skapa personligt riktad 

marknadsföring, baserad på besökarens individuella historik. Detta görs enligt Support
6
 för 

olika syften, exempelvis öka försäljningen på sin hemsida, öka antalet registreringar, eller öka 

medvetenheten kring sitt varumärke. Både Troedson och Johannesen lyfter fram verktygets 

vinstdrivande egenskaper då målet för dem båda är att driva tillbaka trafik till hemsidan för att 

på så vis öka försäljningen. Troedson påpekar att resultatet av en ökad försäljning visade sig 

direkt efter starten med retargeting. Penn (2012) tillägger i detta att försäljning är det primära 

syftet med verktyget.  Johannesen förtydligar att detta genomförts genom att visa upp 

annonser av de produkter konsumenten tidigare visat intresse för, en metod som Retargeter
1
 

kallar för dynamisk sidretargeting. Johannesen tillägger att sidretargeting även har använts för 

att vinna marknadsandelar och för att få företaget att växa. Detta är ett syfte som Retargeter
10

 

menar att sökretargeting är lämpat för, snarare än sidretargeting, då företaget då kan 

annonsera utanför sin nuvarande publik. Johannesen menar också att mindre företag bör 

arbeta med retargeting istället för andra marknadsföringsverktyg.  

 

Getupdated
7
 menar att retargeting är resurssparande då annonseringen endast sker mot de som 

tidigare uppvisat ett intresse för företaget och dess utbud, vilket därmed utesluter annonsering 

mot de som inte är intressanta för företaget. Det finansiella är även något som Johannesen 

nämner i samband med retargeting då han menar att verktyget är ett resurssparande sätt att 

marknadsföra sig med, samtidigt som han menar att de enbart betalar för de klick som görs på 

deras annonser. Att företag enbart betalar för faktiska klick är något som Eurovator
13

 anser 

vara ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på. Johannesen tillägger att företag som 

vill börja arbeta med retargeting bör använda sig av en självserviceaktör då detta blir 

överkomligare samtidigt som verktyget är enkelt att implementera.   

 



42 

 

För att implementera retargeting i företag används, enligt Moz
11

, en aktör på marknaden som 

erbjuder verkställning av verktyget; genom självservice eller med konsult. De menar att de 

största aktörerna på marknaden är Google Adwords, Adroll, Retargeter och Chango, vilka 

skiljer sig åt vad gäller räckvidd och spridning, självservice eller konsultimplementering, 

specialitet av retargetingform samt kostnadsmetod. Troedson menar att hans företag arbetar 

med Google som aktör. Han menar att de inte vet exakt på vilka hemsidor deras annonser 

hamnar på. Detta är något som Moz
11

 nämner kan anpassas personligen utefter önskemål då 

de menar att ett företag, genom att använda sig av någon av dessa aktörer, kan välja bort vilka 

sidor företaget inte vill och ska förknippas med. Johannesen menar att även de arbetar med 

Google som aktör. Detta då han menar att det är förmånligt samtidigt som de, genom att 

använda sig av Google som aktör kan sköta sin annonsering själv, vilket de tidigare var 

tvungna att betala en konsult för. Moz
11

 tillägger att det, via dessa aktörer, går att utforma sin 

egen design på annonserna och tillägger att även andra personligt önskade inställningar går att 

implementera, såsom att sätta budgetar samt bestämma vilka segment de vill inkludera och 

exkludera.  

 

När det gäller utvärdering och mätning av den inverkan annonsering haft på internetanvändare 

är, enligt Retargeter
1
, CTR den indikator som vanligtvis använts för att mäta hur stor effekt 

annonsen haft genom att avläsa antalet klick på denna. Troedson talar om att retargeting inte 

använts med Facebook som annonsplats. Detta på grund av Troedsons uppfattning av CTR i 

förhållande till antalet konverteringar i sociala medier är snedvriden, då människor i större 

utsträckning klickar på annonser utan att detta visas proportionellt i försäljningssiffrorna. 

Vidare menar Johannesen att annonserna inte alltid är utformade på ett vis som gör att alla 

klickar på dem direkt, men menar att de personer som sett annonserna ändå påverkats av dem 

och förr eller senare istället skriver in företagets varumärkesnamn i sökfältet. Retargeter
1
 

pratar om problematiken av att mäta effekten av sådan annonsering och menar att måttet som 

används som lösning är VTR (view through rate). De tre måtten; CTR, antalet konverteringar 

och VTR kan därmed bekräftas användbara om de används rationellt. Troedson bekräftar att 

mätning av varumärkets annonseringsprestationer är väsentligt, då han förklarar att de inte 

arbetar med tryckt media och annonser i tidningar då det är svårt att mäta dess resultat och har 

dessutom visat sig ge dålig avkastning.  

 

5.1.1.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Johannesen menar att retargeting är en bra metod att använda sig av vid 

varumärkesuppbyggnad, då metoden anses kostnadseffektiv och då annonserna preciseras mot 

relevanta personer i målsegmentet. Denna positiva uppfattning delas av Troedson som 

använder verktyget av samma anledningar, med tillägget att varumärken med retargeting får 

chansen att synas inom ett brett nätverk, vilket kan bidra till ökad varumärkeskännedom. 

Troedson tillägger dock att varumärkesbyggnad är det sekundära syftet med företagets 

retargetinganvändande. Retargeter
2
 bekräftar att verktyget kan användas som ett 

varumärkesbyggande verktyg och framhäver då formerna sidretargeting och sökretargeting 

som de bäst lämpade. Dock menar Retargeter
17

 även att retargeting, på olika sätt, kan 

användas genom hela köpprocessen som återfinns hos en konsument från det att medvetande 

väcks till att köp genomförs.  

 

Iyer et al. (2005) samt Getupdated
7
 bekräftar båda att retargeting är kostnadseffektivt då 

resurser inte läggs på ointresserade konsumenter. Ytterligare fördel med denna precision 

beskrivs av Reyck och Degraeve (2006) som menar att annonsering med endast, för 

konsumenten, relevanta budskap i större utsträckning leder till köp. Johannesen poängterar att 

denna precisering även lägger möjligheten för ett relationsbygge. Troedson bekräftar detta då 
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han frambringar retargeting som ett bra sätt att lära känna varumärkets huvudsakliga 

kundgrupp. Detta är viktigt, enligt Gummesson (2002), för att effektivt kunna möta en 

konsuments efterfrågan genom utvunnen information på individnivå. I detta tillägger Heide, 

Johansson & Simonsson (2012) att kommunikationen är lika viktig för människor som för 

företag, medan Dimbley & Burton (1999) påpekar att kommunikation är ett nödvändigt 

verktyg för att kunna skapa och upprätthålla goda relationer och att fokus därmed bör ligga på 

att tolka och förstå konsumenten. 

 

Johannesen menar att han ser en begränsning gällande utbredning av märkesmedvetenhet, en 

av de positiva effekterna av användandet av retargeting för ett mindre bolag, menar 

Retargeter
1
. Johannesen menar att, för att kunna sprida sitt varumärke från sin nisch till en hel 

population krävs ofta ytterligare marknadsföringsanstägningar i form av PR. Simpli.fi
16

 menar 

dock att sökretargeting är en bra metod att använda för små företag som vill utvidga till en 

bredare marknad. Dock håller Johannesen med Troedson om att det är ett bra sätt att få 

tillgång till ett stort nätverk, vilket enligt Moz
11

 är olika stort beroende på val av aktör. 

Johannesen poängterar ytterligare att den enkla implementeringen av verktyget är fördelaktig. 

  

5.1.1.3 Rekommenderat praxis 

Kvaliteten och kvantiteten är något som bör tänkas på vid utformning av märkesuppbyggande 

reklam för att fånga konsumenternas intresse, menar Melin (2006). Kvaliteten i detta 

avseende menar han innefattar kreativ design. Likaså menar Troedson att det bör läggas 

mycket tid på designen på annonserna, för att skapa ett tilldragande och seriöst intryck. Detta 

är något som även Keller (2003) påpekar är av stor vikt vid utformning av 

märkesuppbyggande reklam i små företag då han menar att de små företagen måste vara 

noggranna i sitt utförande av design och marknadsföringssatsningar då de sällan har 

resurserna till att kunna reparera eventuella misstag. 

 

Johannesen i sin tur menar att retargetingannonser, vid varumärkesuppbyggnad, bör utformas 

med enkelhet då detta uppmärksammas och fastnar i folks medvetande, till skillnad från 

detaljrika annonser. Carlström (2013) trycker på samma idé som Johannesen då han menar att 

annonser bör vara enkla då enkla annonser är lättare att ta till sig. Enkla annonser menar han 

innefattar en lättläst text och en enkel slogan, vilket han påpekar gör annonsen lätt att förstå.  

 

Melin (2006) påpekar vikten av att göra sig hörd men tillägger att det är ännu viktigare att ha 

något intressant att säga gentemot mottagaren. Likaså menar Retargeter
2
 att det vid 

varumärkesuppbyggnad, förutom att nå rätt person, även kräver rätt innehåll i meddelandet. 

Troedson påpekar att retargetingannonser skapas baserat på vad personen tidigare har visat 

intresse för, vilket gör annonserna relevanta. Kreativa meddelande med hög relevans är något 

som Retargeter
2
 menar är nyckeln till att skapa långsiktig varumärkeskännedom.  

 

Carlström (2013)
18

 menar att det är viktigt att inte annonsera samma annons för länge då detta 

kan leda till annonsblindhet och dessutom uppfattas som skräpannonsering. Detta är något 

som båda företagen håller med om, och Johannesen rekommenderar att sluta med annonsen 

om den inte givit någon respons efter tio dagar. Däremot menar Solomon, Bamossy, 

Askengaard och Hogg (2006) i sin tur att ett budskap som uppmärksammas flera gånger av en 

konsument inger större sannolikhet att bli besvarad. Därmed framhävs vikten av att ha en god 

balans gällande exponeringsfrekvens. Rekommenderad annonseringsmängd är, enligt 

Retargeter
1
, 17-20 annonser per månad per konsument. Retargeter

19
 presenterar även 

metoderna frekvenstak och brännpixlar som två sätt att hålla frekvensen och exponeringen 

begränsad för att undvika irritation och undvika att skada varumärket och dess rykte. 
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Enligt Leigert (2013) väljer konsumenter idag bort reklam om det ges möjlighet till det, ett 

resultat av den stora exponering av reklam konsumenter idag möter dagligen. Som en lösning 

förklarar Troedson att det är viktigt att inte agera för säljande  i sin annonsering, och varnar 

för att inkludera rabatterade priser i sitt annonsinnehåll.  Här säger Carlström (2013)
18

 emot 

då han menar att annonser med ett erbjudande eller kampanj ofta får en relativt högre 

klickfrekvens. Kntnt
15

 menar att grundvärderingen i en varumärkesuppbyggande process är att 

långsiktigt och målmedvetet förmedla ett värde, på icke säljande sätt, utöver den generiska 

produkten till potentiella och existerande kunder, vilket ska leda till en känsla av samhörighet 

och lojalitet. Ett företags marknadskommunikation ses till stor del vara förklaringen till vad 

företagets varumärke är förknippat med (ibid.). Carlström (2013)
18

 menar att annonser kan ses 

som en förlängning av ett varumärke och kvaliteten på annonserna kan göra mycket för att 

bygga upp ett varumärke och ett förtroende hos konsumenten. Innehållsmarknadsföring kan 

därmed ses som en bra lösning då Carlström (2013)
18

 menar att målet med detta är att skapa 

tillräckligt med förtroende eller nyfikenhet för att få personen att klicka sig vidare till önskad 

destination.  

 

Var annonserna ska visas är ett viktigt underlag vid arbete med retargeting menar både 

Troedson och Johannesen. Troedson menar att det är viktigt för att inte riskera att företaget 

och dess varumärke ska associeras med hemsidor som de inte vill bli associerade med, medan 

Johannesen menar att det är av vikt då annonserna inte bör visas på hemsidor som Facebook 

då han anser att detta är en hemsida som personer besöker då de inte är köpbenägna. 

Carlström (2013)
18

 i sin tur menar att annonser som syns på stora, redaktionella hemsidor kan 

bidra till ökat förtroende hos konsumenterna gentemot varumärken. Samtidigt påpekar han att 

förtroendet hos konsumenterna istället kan stjälpas om annonserna visas på hemsidor som 

företaget och dess varumärke inte vill bli associerade med, samtidigt som han tillägger att det 

därmed är viktigt att som företag ta reda på inom vilket nätverk annonserna visas (ibid.).  

 

Johannesen menar att Google, som aktör, är grunden till ett bra arbete med retargeting då det 

är kostnadseffektivt samtidigt som de, genom denna aktör, för chansen att synas och 

exponeras på många hemsidor inom ett brett nätverk. Många exponeringar av ett varumärke 

får målgruppen att minnas det samtidigt som detta utgör en viktig del i att bygga ett 

varumärke, menar Carlén & Von Essen (2010).  

 

5.1.2 Varumärkeskonsulter 

5.1.2.1 Varumärkesuppbyggnad 

Ett varumärke definieras enligt, ISO 10668
14

 som en marknadsföringsrelaterad immateriell 

tillgång som innefattar namn, ord, märken, symboler, logotyper och design, utan att begränsas 

till dessa, vilka är avsedda att identifiera varor, tjänster eller organisationer eller en 

kombination av dessa. Detta menar de, i sin tur ska skapa en särskiljande bild och 

associationer hos intressenter, vilket även Lingham menar då hon beskriver ett varumärke 

som marknadens uppfattning om ett företag och en produkts person. Sandwall uttrycker sina 

åsikter kring vad ett varumärke innefattar och menar att det innefattas av historia, vilket fokus 

produkten har, företagets bra och dåliga egenskaper, kompetenser, mål och visioner och dess 

kultur och värderingar, vilka han menar måste vara verksamma i hela varumärkets 

organisation.  

 



45 

 

Dahlqvist & Linde (2009) menar att reklam får ett företag och dess varumärke att 

uppmärksammas, samtidigt som både Lingham och Melin (2006) påpekar att 

marknadskommunikation vid varumärkesuppbyggnad är en viktig beståndsdel. Melin (2006) 

tillägger även i detta att marknadskommunikationens betydelse för framgångsrik 

varumärkesuppbyggnad inte kan överskattas. Uppfattningen delas inte av Sandwall vad gäller 

varumärkesuppbyggnad i små e-företag, då han att dessa inte bör arbeta med 

marknadskommunikation framför andra viktiga beståndsdelar. Istället trycker han på vikten 

vid att kunna balansera försäljning och marknad för framgångsrik varumärkesuppbyggnad 

och menar att fokus bör ligga på försäljningssiffrorna. Däremot tillägger han att bra 

kommunikation är en nödvändighet för en långsiktig utveckling av varumärket.  

 

Lingham menar att varumärkeskommunikationen är märkesinnehavarens metod att påverka 

kundens uppfattning om varumärket, vilket även delas av Melin (2006) då han påpekar att 

marknadskommunikationens uppgift är att informera, övertyga och påminna konsumenterna 

om ett varumärkes fördelar, vilket han menar kan påverka en kunds uppfattning om 

varumärket. Detta är även något som Kntnt påpekar då de menar att ett företags 

marknadskommunikation påverkar vad varumärket blir förknippat med och hur det uppfattas. 

Lingham menar i sin tur att ett varumärke kan uppfattas på ett visst sätt genom marknadens 

egna rykten och förutfattade meningar om företag inte arbetar med 

varumärkeskommunikation.  

 

En förutsättning för att skapa slagkraftig märkesuppbyggande kommunikation är att den har 

förmågan att kunna tränga igenom informationsbruset som blir alltmer intensivt i takt med att 

marknaderna växer, menar Melin (2006). Lingham tillägger i detta att för att bygga och 

utveckla ett varumärke med kommunikation krävs det att företaget är konsekvent, tydlig och 

långsiktig i sin kommunikation, vilket bör visa sig i allt från faktiskt erbjudande till grafisk 

profil. Liksom Lingham påpekar om vad kommunikationen bör innefatta menar även Melin 

(2006) att det krävs utformning av en unik kommunikativ identitet för att tränga igenom 

informationsbruset genom kreativitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet.  

 

Nyckeln till framgångsrikt varumärkesuppbyggande menar Melin (2006) ligger i vikten vid 

att förstå hur ett varumärke kan bidra till att skapa värde för både företag och konsumenter. 

Samtidigt menar Sandwall att det, i dagens samhälle, är en utmaning för företagen att nå ut till 

konsumenter och således bygga varumärken. Detta är något som även Aaker (1996) påpekar 

då han menar att det är svårt att bygga varumärken i den miljö som vi befinner oss i. Sandwall 

menar i sin tur att den bakomliggande anledningen till utmaningen i dagens samhälle beror på 

media och kanaler, produkter och tjänster samt organisationer, vilket han vidare förklarar 

innebär konkurrens samtidigt som han menar att organisationer idag har svårt att dölja något 

på grund av omvärldens granskning. Melin (2006) tillägger i detta att det, på grund av 

utmaningarna i dagens samhälle, är viktigt för företag att skaffa kunskap om den 

varumärkesuppbyggande processen för att kunna bygga ett starkt varumärke.  

 

Både Lingham och Melin (2006) har utformat en varumärkesmodell som de båda benämner 

“                   ”             Melin (2006) fungerar som en förenkling över 

varumärkesuppbyggnad medan Linghams modell utgör grunden för arbetet med varumärken. 

Lingham menar att hennes varumärkesplattform finns till för att definiera varumärkets 

identitet som innefattar vision, affärsidé, varumärkeslöfte, kärnvärden, historik, målgrupp, 

varumärkesterritorium samt positionering. Lingham menar att dessa sammanfattande begrepp 

i hennes modell utgör en karta som beskriver var varumärket befinner sig jämfört med dess 

konkurrenter i konsumenternas medvetande. Melins (2006) modell innefattar begrepp som 
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produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 

intern märkeslojalitet. Två av begreppen, kärnvärde och positionering, återfinns i de båda 

modellerna. Däremot anser Lingham att dessa innefattas i märkesidentiteten medan detta 

begrepp återfinns som ett av de sex begrepp i Melins (2006) modell.  

 

Positionering är enligt Melin (2006) vanligen den process där företag försöker etablera en 

specifik position i konsumenterna medvetande, vilket Sandwall utvecklar då han menar att 

företag idag måste positionera sig för att nå, bibehålla eller utveckla en position i 

konsumenternas medvetande.  

 

Tanken med positionering i konsumenternas medvetande, menar Melin (2006) grundas i att 

den ska ge upphov till märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. I detta 

tillägger Jewell (2007) att ju starkare kopplingen mellan associationerna och verkligheten är, 

desto starkare position kommer varumärket få i konsumenternas medvetande. Samtidigt 

menar Sandwall att utan en stark positionering i konsumenters medvetande, samt en 

välutvecklad strategi kring hur positioneringen ska genomföras, går det inte att bygga och 

utveckla ett varumärke. Sandwall påpekar även de tre grundläggande aspekterna som enligt 

honom utgör positionering; varumärket, målgruppen och konkurrenterna.   

 

Sandwall lyfter ett varningstecken vad gäller envägskommunikation, det vill säga att företag 

inte integrerar med konsumenterna, svarar och för en diskussion med dem, vilket han menar 

kan skada den viktiga relationsbyggande processen och de positiva märkesassociationerna. 

Retargeter
2
 i sin tur menar att internet ses som ett fördelaktigt relationsbyggande verktyg på 

grund av dess möjligheter att förstå konsumenters behov och generera mer personliga 

förbindelser, vilket påverkar företags sätt att integrera med sina konsumenter. De tillägger 

även att retargeting som verktyg kan användas för vidare engagemang och etablera en relation 

med konsumenterna, en form av retargeting som benämns Secondary action - retargeting.   

 

5.1.2.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Retargeter
10

 menar att det finns flera olika former av retargeting som kan användas som 

varumärkesuppbyggande verktyg. Sandwall resonerar kring hans uppfattning om retargeting 

som ett bra varumärkesuppbyggande verktyg. Han anser att om företag vill arbeta med 

annonsering vid varumärkesuppbyggnad lämpar sig retargeting bra som metod för detta för att 

väcka medvetenhet kring varumärket, samt för att övertyga konsumenter om att konsumera av 

företagets och varumärkets utbud. I detta tillägger Simpli.fi
16

 att många företag använder sig 

av sökretargeting just för att väcka medvetenhet hos de som inte vet att varumärket existerar 

och påpekar att sökretargeting tillsammans med bra annonsering kan bidra till en signifikant 

ökning i varumärkesmedvetenhet.  

 

Vidare menar Sandwall att det blir allt viktigare för företag, som har en hemsida på internet, 

att leverera bra och smidiga lösningar vad gäller marknadsföring mot kunder. Han tillägger då 

att för att hålla en hög nivå i form av god kommunikation i förhållande till konkurrerande 

företag, kan retargeting vara en bra lösning. I och med att konsumenterna som nås av 

retargetingannonser redan påvisat att de är öppna för köp då de aktivt söker efter en produkt 

eller tjänst, besitter de en högre grad av mottaglighet för annonser vilket kan liknas vid god 

kommunikation, menar Retargeter
1
.  

 

Lingham i sin tur, resonerar även hon kring huruvida retargeting är ett bra verktyg vid 

varumärkesuppbyggnad och menar att retargeting är ett verktyg som förutsätter att 

konsumenten hittar varumärket en första gång, vilket kan innebära att andra 
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marknadsföringsmetoder kan krävas för att få en tillräcklig mängd förstagångsbesökare. Detta 

är något som Simpli.fi
16

 talar emot då de menar att sökretargeting är ett verktyg som företag 

kan använda sig av för att få ut sitt varumärke till de konsumenter som söker efter produkter 

på internet som även det specifika företaget erbjuder, men som konsumenten nödvändigtvis 

inte vet existerar. Att som företag arbeta med både sidretargeting och sökretargeting tillåter 

företag att nå nya medlemmar till sin målgrupp samtidigt som de kan rikta sina annonser mot 

de som tidigare besökt företagets hemsida, menar Simpli.fi
16

. Slutligen tillägger de att ha ökat 

trafik till sin hemsida och genererat intäkter samtidigt som marknadsandelar övervunnits, är 

resultatet av en väl genomförd retargetingkampanj. Att driva folk till hemsidan är även något 

som Lingham nämner då hon menar att företaget måste se till att besöket på hemsidan blir 

meningsfullt för konsumenten så att denne, även hädanefter, väljer att klicka på företagets 

annonser. Är innehållet på ett företags hemsida istället mediokert vid besöket menar Lingham 

att associationerna kring varumärket kommer att vara svaga, vilket kan bidra till att intresset 

för fler besök på hemsidan begränsas. Ett företags kärnvärde är något som Lingham menar 

bör utstrålas på samma sätt i annons som på hemsidan. 

 

5.1.2.3 Rekommenderat praxis 

Melin (2006) påpekar att kvaliteten i annonsers innehåll och kreativa utformning kan bidra till 

en särpräglad kommunikativ identitet (ibid.). Även Retargeter
10

 menar att annonser vid 

varumärkesuppbyggnad kräver rätt innehåll i annonsmeddelandet. Både Lingham och 

Sandwall ger förslag till kreativa innehåll och praxis. Sandwall rekommenderar två begrepp 

inom reklam; historieberättning och innehållsmarknadsföring, medan Lingham menar att 

kärnvärdet i varumärket ska förmedlas i annonsens budskap. Även Lassen, Kunde, & Gioia 

(2008) anser detta då de menar att det finns särskilda riktlinjer att följa när det kommer till att 

kommunicera ett varumärke för små och medelstora företag och att en av dem är att hitta det 

som gör varumärket unikt, vilket innebär att hitta varumärkets personlighet, kultur och 

grundläggande värde. Även Melin (2006) menar att ett företags kärnvärde bör genomsyra all 

varumärkesuppbyggande reklam samtidigt som reklamen bör ha en unik identitet som kan ge 

upphov till konkurrensfördelar. När företaget hittat dessa kärnvärden är det viktigt att 

förmedla dessa genom varumärket och fokusera detta mot rätt målgrupp (lassen et al.). Detta 

poängterar även Lingham då hon är av uppfattningen att ett relevant budskap ska anpassas 

efter specifik målkonsument. Genom att välja en specificerad målgrupp ger det företaget 

möjlighet att använda sin marknadsföring som ett värde höjande verktyg (Lassen et al.). 

 

Melin (2006) anser att en grundläggande förutsättning för att lyckas med att tillföra ett 

kommunikativt mervärde, vilket han menar består av fyra kommunikativa element, är att den 

kommunikativa identiteten uttrycks på ett enhetligt sätt oavsett marknadsföringskanal. 

Lingham för diskussion kring val av kanal och menar, likt Melin, att kärnan i 

kommunikationen av varumärket ska vara densamma oavsett kanal. Dessutom tillägger hon 

att en frekvent annonsering i specifikt utvalda kanaler är att föredra då chansen att annonsen 

uppmärksammas blir högre. Hon påpekar även att det är fördelaktigt att synas på hemsidor 

som har något gemensamt med det egna varumärket. Även Carlström (2013)
18

 har åsikter 

gällande vart en annonser bör exponeras; annonser som syns på trafikintensiva och 

förtroendeingivande hemsidor kan bidra till att förtroendet hos konsumenterna styrks 

gentemot ett varumärke. Retargeting kan, där det beroende på aktör kan vara svårt att 

bestämma vilka sidor annonser hamnar på, ses vid denna åsikt som ej fördelaktig. Problematik 

kring balansen i Linghams resonemang  går att utläsa då hon förespråkar en frekvent och 

spridd annonsering men i största mån på specifikt bestämda hemsidor.  Detta är något som 

Carlström (2013)
18

 håller med om då det enligt honom därför är viktigt att som företag ta reda 

på inom vilka nätverk annonserna ska visas på och basera sitt val av retargetingaktör därefter.  
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Både Sandwall och Lingham argumenterar för att retargeting bör användas med försiktighet 

vad gäller exponering av annonser. Sandwall menar att retargeting bör användas med 

försiktighet både i frekvens och innehåll då reklamtrötthet och irritation hos konsumenter lätt 

kan uppstå vid överexponering. Även reklamtröttheten är något som Leigert (2013) uppmanar 

om då hon menar att många väljer bort reklam när det finns möjlighet till det. Hon menar att 

mycket talar för att konsumenter vill ha reklam men på sina egna villkor, vilket även Carlsson 

(2011) påpekar då han menar att reklam som konsumenter inte har beställt kan upplevas som 

störande medan reklam om något som konsumenten tidigare sökt information om inte upplevs 

som störande. Carlsson (2011) påpekar även hur ett företag bör arbeta med reklam för att 

undvika irritation; färger, humor eller på något annat vis intresseväckande, är något som bör 

arbetas med för att lyckas förmedla ett budskap utan att det upplevs som störande.  

 

Lingham i sin tur menar att överexponering bör undvikas för att inte riskera att upplevas som 

skräppost. Detta bekräftas av Carlström (2013)
18

 och menar vidare att annonser som syns för 

lite riskeras att inte uppmärksammas. Solomon, Bamossy, Askengaard och Hogg (2006) 

menar i sin tur att ett budskap som uppmärksammas flera gånger av en konsument inger större 

sannolikhet att bli besvarat. Slutligen menar Lingham att för stor mängd annonser från samma 

företag kan ge en känsla av hög annonsbudget och därmed ett obefogat högt produktpris, 

vilket hon anser bör undvikas.  

 

Retargeter
19

 menar att det finns en lösning på problemet kring att annonsera för mycket och 

för länge, med andra ord överexponering; Brännpixlar och Frekvenstak.   

 

5.1.3 Retargetingexperter 

5.1.3.1 Retargeting 

Young pratar om verktygets enkelhet vid implementering och uppföljning. Han anser 

dessutom att verktyget är effektivt vid stärkning och utvidgning av varumärkeskännedom och 

konvertering bland såväl befintliga som ännu inte funna kunder. Young frambringar även en 

glädje i verktyget; kreativitet i annonsutformning och verktygets innovativa utförande och 

verksamhetsområde. Wikman poängterar den avgörande vikten av väl utformade 

retargetingannonser som grundar sig i rik och specifik konsumentdata; data som påvisar 

konsumentförståelse. Utan konsumentförståelse kan hela marknadsföringsverktyget fallera 

menar han. Lambrecht & Tucker (2013) menar att cookies möjliggör sådan insamling av 

information för att dels samla in information till att utforma en strategi grundad på data, samt 

för att sedan automatiskt sända ut personligt utformade annonser till rätt konsument.  

 

Wikman lyfter fram varningstecken för användandet av marknadsföringsverktyget retargeting. 

Det rör den uppfattning som konsumenter besitter gällande att retargeting kan vara irriterande 

och skrämmande. Det råder en okunskap gällande hur mycket information en konsument 

lämnar efter sig på internet, vilket då i sig skapar fundersamhet kring hur ett företag har fått 

reda på detta. Här lyfter Höglund & Alfredsson (2000) fram cookiens användbarhet. Frågan 

om integritetskränkning blir här enligt Wikman högst aktuell.  

 

Young ser även fördelar i enkelheten i mätning av verktygets effekter och lyfter fram antalet 

visningar av annonsen, antalet klick som gjorts på den, antalet påverkningar utan klick, antalet 

konverteringar samt antalet sökningar som gjorts på varumärket i sökmotorer, som de främsta 

måtten. Retargeter
10

 nämner i stort sett samma mått som de viktigaste; CTR (vilket är en 
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formel innehållande antalet visningar av annonsen och antalet klick som gjorts på den), VTR 

(antalet påverkningar utan klick som senare lett till trafik till hemsidan), samt antalet 

konverteringar (antalet personer som genomfört önskad handling). 

 

5.1.3.2 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Enligt Dibb (2001) är internet ett fördelaktigt relationsbyggande verktyg på grund av dess 

möjligheter att direkt förstå konsumenters behov och generera mer personliga förbindelser. 

Peppers och Rogers (1999) påpekar att det, utifrån marknadssituation, är viktigt att förstå att 

en marknads konsumenter inte kan behandlas som en liknande, homogen grupp, utan att alla 

konsumenter istället måste indelas i flera olika segment, som i sin tur kräver olik och riktad 

marknadskommunikation beroende på konsumenternas preferenser. Att kunna driva trafik till 

företagets hemsida och generera intäkter medan marknadsandelar övervinns är, enligt 

Simpli.fi
16

 resultat av en väl genomförd retargetingkampanj. 

 

Wikman anser att ett företag kan använda sig av retargeting för att bygga och stärka sitt 

varumärke, en uppfattning som Young delar. Dock poängterar Young vikten av att noga tänka 

igenom strategi och taktik före användning. Likaså anser Wikman att retargeting är en 

avancerad form av kommunikation, vilket också är en fördel vid uppbyggandet av en relation 

mellan företag och konsument vilket, enligt Young, är avgörande för att stanna i toppen av en 

konsuments medvetande. Wikman menar att det finns tre grundstenar i att lära känna en 

konsument; var de befinner sig, vilka de är och vilka deras behov är. Dibb (2001) delar denna 

mening; Internet är ett fördelaktigt relationsbyggande verktyg på grund av dess möjligheter att 

direkt förstå konsumenters behov och generera mer personliga förbindelser.  När företag 

kommunicerar med konsumenter och lär känna dem, kan det resultera i att företaget blir mer 

träffsäkra i val av kommunikation baserat på väl valda segment med dess preferenser 

(Tezinde, Smith och Murphy, 2002).  Fill (2002) tillägger dock en begränsning; företag bör 

inte fokusera på de konsumenter som bara sannolikt är intresserade av en viss produkt eller 

tjänst utan belyser istället vikten vid att lägga fokus på konsumenter som redan specifikt har 

uttryckt ett intresse för ett företags utbud, vilket tyder på en fördelaktig egenskap hos 

retargeting. Detta styrks av Iyer et al. (2005) som påpekar att marknadsföringsbudskapet ska 

anpassas endast till konsumenter som uppvisar köpbenägenhet och menar att resurser därmed 

inte ska läggas på konsumenter som inte passar in i detta målsegment. 

 

Dock beskriver Retargeter
17

 att verktyget kan användas för samtliga steg i köpprocessen, det 

vill säga även när det kommer till att väcka medvetenhet hos konsumenter som ännu inte vet 

att varumärket existerar. Detta genom exempelvis Sökretargeting. Metoden tillåter taggning 

av sökord och detta medför att företaget kan hamna i toppen av medvetandet hos konsumenter 

som letar efter just det företaget erbjuder då konsumentens köpbenägenhet är som störst 

(ibid.). Sökretargeting kan bidra till en signifikant ökning i varumärkesmedvetenhet och 

kundstock som med tiden kan bli lojala kunder (simpli.fi
16

). Young menar att det viktigaste 

med retargeting i varumärkesuppbyggande syfte är att annonsen ligger rätt i tiden. Vad som 

anses som rätt tid är att den är anpassad efter var i köpprocessen som konsumenten befinner 

sig. Att annonsen därmed är relevant för konsumenten och då, enligt Young, lätt att ta till sig 

och därmed även effektiv i bygget av företagets varumärke är viktigt. Försäljningstratten är en 

välvedertagen modell för att beskriva en konsuments köpprocess. Likt Young, menar 

Retargeter
17

 att med dagens variation av retargetinglösningar kan metoden appliceras i alla 

steg, vilka utgör de olika segmenten i tratten. Retargeter
17

 menar att denna modell hjälper en 

marknadsförare att förstå vart en konsument befinner sig i sin köpprocess och ger vägledning 

om vilket budskap denne ska bemötas med. 
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Att rekommendera företag, vid uppbyggnad av sitt varumärke, att arbeta med retargeting 

framför andra marknadsföringsmetoder skulle inte Wikman göra, utan verktyget ska snarare 

ses som ett komplement till andra marknadsföringsmetoder där budskapet inte riskerar att 

missuppfattas på grund av snedvriden data. Detta är något Young håller med om, men betonar 

att retargeting inte heller ska uteslutas ur ett företags marknadsföringsprestationer. Vikten av 

verktygets relevans blir därmed tvetydligt. 

 

5.1.3.3 Rekommenderat praxis 

Young beskriver att det finns ett flertal skillnader i hur retargeting bör användas beroende på 

företagets storlek. Hur produkter säljs, vilka konsumenterna är, hur konvertering sker, hur 

konsumenterna interagerar med företaget, hur annonser ska visas samt annonsinnehållets 

utformning uppges som de främsta skiljaktigheterna. Annonsinnehåll menar Retargeter
2
 är en 

viktig faktor i varumärkesuppbyggnad; förutom att nå rätt person krävs även rätt innehåll i 

meddelandet. Ett långvarigt intryck uppnås genom att tillförse dessa personer med kreativa 

meddelanden med hög upplevd relevans (ibid.). Detta bekräftas av Melin (2006); det är viktigt 

att göra sig hörd men ännu viktigare att ha något, för mottagaren, intressant att säga. 

 

Young poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till den irritation som kan uppstå hos 

konsumenten om denne förses med efterföljande budskap som inte är relevanta för dem. 

Young ger förslag till lösningar för det eventuella problemet med irritation och nämner då 

Frekvenstak och Brännpixlar.  Retargeter
19

 håller med om att det största problemet med 

användandet av retargeting är risken för att irritera de konsumenter som annonsförses, vilket 

kan skada varumärket och dess rykte. De presenterar samma lösningsmetoder som Young. 

Dessa anses även av Retargeter
19

 vara bra lösningar för främjande av ett positivt 

relationsskapande med potentiella och nuvarande kunder. 

 

Vikten av väl utformade annonser betonas av Young. Han anser att en väl designad annons är 

den som integrerar med dess omgivning, det vill säga på de sidor den publiceras. Wikman 

anser att alla företag som har en vänlig tonalitet, är rekommenderande och hjälpsamma tjänar 

mer på retargeting än företag som är professionella, säljande och institutionella. 

Innehållsmarknadsföring beskrivs av Kntnt som en marknadsföringsform där innehållet i 

reklamen ska höja varumärket på ett icke säljande sätt. Även Wikman ger förslag till 

annonsutformning då han menar att företag bör använda färger, sticka ut ur mängden samt att 

annonserna harmoniserar med budskapet. Dahlqvist & Linde (2009) anser att det finns 

möjligheter att få målgruppen att komma ihåg stora delar av en textmassa i reklam, men då 

bör reklamen innehålla något som har möjlighet att skapa motivation samtidigt som det ger en 

känsla av personlig relevans. Carlström (2013)
18

 tillägger att en mer passiv uppmaning till att 

agera ibland kan fördubbla antalet klick på annonsen istället för att annonsera aggressivt. 

Kvaliteten i en märkesuppbyggande reklam är något som Melin (2006) påpekar är av stor 

vikt. Även om en märkesuppbyggande reklams kvantitet är av stor betydelse är kvaliteten 

minst lika viktig när det gäller att fånga konsumenternas intresse. 

 

Vidare rekommenderade annonsinnehåll och praxis ges av båda experterna; att enbart 

exponera varumärkets logotyp är en rekommendation från Young, som betonar enkelhet i 

designutförande. Detta är något som även Carlström (2013)
18

 rekommenderar; annonserna bör 

vara enkla då en avskalad och kortfattad annons är lättare att ta till sig än en längre annons. 

Wikman menar att företag vid annonsering bör använda ansikten, om möjligt med samma 

tonalitet som målgruppen, för att skapa associationer och humanisera budskapet i annonsen. 

Dahlqvist & Linde (2009) menar att bilder på en specifik produkt i en annons, ger generellt 

högre värden än annonser utan produktbild. Vidare menar Carlström (2013)
18

 att användning 
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av noga utvalda attraktiva produktbilder kan förbättra annonsen och bygga ett varumärke. 

Young beskriver även att hemsidan kan uppdelas efter olika segment och intresse. Därmed, 

beroende på vad besökaren visar intresse för och klickar på, förses besökaren med den 

specifika cookie som är placerad på den specifika platsen och rätt annonsmeddelande sänds 

ut.  

 

 

5.2 Mellanfallsanalys 

I mellanfallsanalysen identifieras skillnader och likheter mellan fallområdenas uppfattning 

om retargeting och hur det bör användas. Varumärkeskonsulterna utesluts i första 

avdelningen “Retargeting” d  intervjun begrundats p  varum rkesuppbyggnad p  grund av 

dess expertis. Dessa har istället tilldelats en egen avdelning, “Varum rkesuppbyggnad”. 

5.2.1 Retargeting (företag och retargetingexperter) 

Både Johannesen och Troedson menar att den primära anledningen till att de började arbeta 

med retargeting var att de båda ville öka företagens inkomster. Likaså menar Young att en av 

anledningen till att de började arbeta med retargeting var att de ville öka konverteringarna 

bland dess befintliga och nyfunna konsumenter och på så vis öka inkomsterna. Däremot 

menar han även att en annan anledning låg till grund för starten med retargeting; att stärka och 

utvidga varumärkeskännedomen. Anledningen till att retargeting valdes som verktyg för att 

uppnå varumärkeskännedom och konvertering, menar Young berodde på verktygets enkelhet i 

utförande, dess effektivitet samt nöjet i att taktiskt bygga annonser.  

 

Att retargeting har en positiv inverkan på ett företags försäljningsresultat är något som styrks 

av Troedson och Johannesen, som båda menar att de kunde se positiva effekter användandet 

direkt. Johannesen förtydligar detta med att påvisa att 15 till 20 % av företagets totala 

försäljningssiffror på består av retargeting instäkter. Johannesen menar dessutom att 

retargeting är en strategi för att vinna marknadsandelar och därmed växa som företag.  Även 

Young betonar verktygets positiva följder i form av dess effektivitet, det vill säga i termer av 

konverteringsökning.  

 

Wikman tar upp två faktorer som kan leda till att verktyget används negativt. Detta handlar 

om tonen i kommunikationen och förståelsen för kunden baserat på relevant data. Har ett 

företag för lite data att arbeta med vid retargetingannonsering är risken stor att 

kommunikationen blir fel. Även hur vana konsumenter är vid sådan efterföljande och 

personligt baserad reklam spelar in då han menar att många fortfarande upplever retargeting 

som otäck då metoden baseras på sådan personlig fakta. Troedson tillägger i det negativa med 

retargeting att i förhållande till företagets andra marknadsföringsmetoder är retargeting den 

sämsta i termer av intäktsbidragande källor. Young förklarar också att verktyget inte är lika 

användbart vid försäljningsökningssyfte för tjänsteföretag.  

 

Både Johannesen och Troedson menar att andra marknadsföringsverktyg inte har uteslutits på 

grund av deras arbete med retargeting. I detta tillägger Troedson att retargeting som verktyg 

däremot har prioriterats i företaget på grund av dess finansiella fördelar. Johannesen menar att 

de idag, utöver retargeting, även arbetar med sociala medier, PR och annonsering via mejl.  
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Såväl Troedson som Johannesen har valt att använda sig av Google Adwords som 

retargetingaktör. Detta då de båda önskade självservice på grund av att de ville utforma sina 

annonser själva samt att det ansågs vara ett kostnadseffektivt alternativ.  Johannesen påpekar 

att det är ett bra alternativ på grund av dess flexibilitet och enkelhet i att utforma annonser.  

 

 

5.2.2 Varumärkesuppbyggnad (varumärkeskonsulter) 

För att kunna bygga varumärke ställer de båda konsulterna upp olika grundläggande faktorer. 

Lingham lägger vikt vid företagets varumärkeskommunikation. Att det är varumärksägarens 

kommunikation som ska ge kunden en uppfattning om varumärket, och inte marknadens 

rykten. Ju tydligare signaler varumärket sänder, desto starkare blir associationerna och 

förväntningarna på marknaden, menar hon. Sandwall pratar snarare om utmaningar inom tre 

olika områden som varumärken måste hantera väl för att kunna bygga ett starkt varumärke. 

Dessa utmaningar ligger i valet av media och kanaler, hög konkurrens, samt organisationers 

granskning. Utmaningarna anser Sandwall vara den underliggande anledningen till att företag 

idag behöver positionera sig och därmed bygga ett varumärke med positiva associationer hos 

konsumenter. Även Lingham betonar konkurrens; hon menar att ett varumärke har störst 

chans att lyckas på marknaden om det särskiljer sig från dess konkurrenter på ett sätt som 

konsumenterna uppskattar. 

 

Både Sandwall och Lingham grundar varumärkesuppbyggnad på modeller som de båda 

utformat utefter vad de anser vara det viktigaste att tänka på vid uppbyggnaden av ett 

varumärke. Lingham beskriver sin varumärkesmodell som baseras på två begrepp; identitet 

och image, det vill säga omgivningens bild av varumärket. Hennes varumärkesplattform i sin 

tur finns till för att identifiera identiteten i varumärkesmodellen, vilken innefattar vision, 

affärsidé, varumärkeslöfte, kärnvärden, historik, målgrupp, varumärkesterritorium samt 

positionering, vilken Lingham menar är en karta som beskriver var varumärket befinner sig 

jämfört med deras konkurrenter i kundens medvetande. Positioneringen är även något som 

Sandwall har valt att lägga fokus vid vad gäller uppbyggnaden av ett varumärke då hans 

varumärkesmodell baseras på just positionering och då han menar att det inte går att bygga 

och utveckla ett varumärke utan en stark positionering. Då detta begrepp ligger till grund för 

hans varumärkesmodell har han valt att även dela upp begreppet i tre grundläggande punkter; 

varumärket, målgruppen och konkurrenterna.  

 

5.2.3 Retargeting och varumärkesuppbyggnad 

Alla respondenter anser att retargeting är en bra metod för varumärkesuppbyggnad. De 

främsta fördelarna som lyfts fram är att företaget med verktyget når en högst relevant publik 

då annonseringen endast når de som visat intresse för företaget eller passar in i dess 

målsegment, att retargeting är ett kostnadseffektivt verktyg samt att annonseringen når denna 

specificerade målgrupp på ett stort antal sidor på internet vilket förbättrar retargetings 

efterföljande effekt.  

 

Resultatet av en väl genomförd retargetingkampanj presenteras; Troedson anser att det bidrar 

till en ökad varumärkeskännedom, Johannesen och Wikman menar att det lägger grunden för 

en effektiv relation och Young menar att retargeting är ett sätt att finna och bibehålla en plats i 
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toppen av konsumenters medvetande och att det därmed lämpar sig bra i 

varumärkesuppbyggnad. 

 

Lingham för dock ett resonemang kring hennes uppfattning om att retargeting förutsätter att 

konsumenten hittar varumärket en första gång, vilket kan innebära att det kan behövas andra 

marknadsföringsverktyg innan det finns en tillräckligt stor mängd förstagångsbesökare på 

hemsidan. Sandwall påpekar däremot att redskapet lämpar sig för konsumenter som ännu inte 

är medvetna om att varumärket finns och även för konsumenter som inte är helt övertygade att 

konsumera av företagets utbud. 

 

Johannesen, Lingham, Wikman och Young delar samma mening vad gäller 

varumärkesuppbyggnad med retargeting; detta bör användas som ett komplement till andra 

marknadsföringsverktyg. Johannesen menar att retargeting som enda verktyg vid 

varumärkesuppbyggnad enbart fungerar för ett mindre företag då varumärket med retargeting 

endast kan bli känt inom en nischad bransch. Vill ett företag synas på en större marknad krävs 

det enligt Johannesen även PR. För mindre företag rekommenderar han arbete med retargeting 

vid varumärkesuppbyggnad men rekommenderar ändå ett komplement i form av traditionell 

annonsering. Lingham menar i sin tur att retargeting förutsätter att kunden hittar varumärket 

en första gång vilket kräver andra metoder innan ett företag kan börja arbeta med verktyget. 

Young och Wikman menar slutligen att retargeting inte bör vara det enda verktyget vid 

uppbyggnaden av ett varumärke men ett starkt komplement till andra marknadsföringskanaler 

som inte bör uteslutas.  

 

Troedson, Lingham, Sandwall, Wikman och Young har alla påpekat saker som bör tänkas på 

vid användandet av retargeting som ett verktyg vid varumärkesuppbyggnad; att inte 

annonsera, för mottagaren orelevanta produkter, att arbeta med hemsidan som fungerar som 

en landningsplatta, att bygga upp en grundläggande bas för att kommunicera i form av rätt 

insamlad data om varje individ, att använda retargeting sparsamt till en början samt att noga 

tänka igenom strategi och taktik innan starten med retargeting och se till att annonserna ligger 

rätt i tiden utifrån var konsumenten befinner sig i köpprocessen.  

 

5.2.4 Rekommenderat praxis 

Både Sandwall och Lingham för resonemang kring vad som bör tänkas på vid 

varumärkesuppbyggnad med kommunikation generellt. Lingham anser att ett företag bör 

tänka kostnadseffektivt, utgå från kärnvärdena samt rikta kommunikationen mot rätt 

målgrupp. Sandwall anser i sin tur att innehållsmarknadsföring och historieberättande bör 

ligga till grund för varumärkesuppbyggnad med kommunikation. Sandwall utvecklar 

begreppen och menar att marknadskommunikation inte bör upplevas som säljande samtidigt 

som det är av vikt att placera produkten eller tjänsten i ett sammanhang genom att skapa eller 

lyfta fram en historia kring varumärket.  

 

Spridningen av annonser och överexponering är något som Johannesen, Lingham, Sandwall 

och Young påpekar är av stor vikt att tänka på vid arbetet med retargeting i samband med 

varumärkesuppbyggnad, då detta kan skada ett varumärke. Lingham menar att 

överexponering bör undvikas då detta kan uppfattas som att företaget har hög annonsbudget 

och därmed högt produktpris. Sandwall och Young i sin tur, menar att irritation och 

reklamtrötthet kan uppstå hos konsumenten om denne blir försedd med långdragen 

annonsering från ett och samma företag. Är annonseringen dessutom inte relevant för 
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konsumenten kan även detta upplevas som irriterande och därmed skada ett varumärke, 

påpekar Young samtidigt som han tillägger lösningar på ett sådant problem; frekvenstak och 

brännpixlar. Sandwall poängterar vikten vid att med försiktighet arbeta med frekvens. 

Slutligen menar Johannesen att annonser som tio dagar efter starten med 

retargetingannonsering inte har besvarats av den specifika konsumenten, bör upphöra då 

konsumenten därmed troligtvis inte är intresserad av annonsen.  

 

Var annonserna med varumärket bör visas har både Lingham och Johannesen påpekat. 

Lingham anser att ett företag och dess varumärke bör synas på hemsidor som har något 

gemensamt med det egna varumärket då detta kan kännas mer naturligt för konsumenten. 

Johannesen anser istället att företag och dess varumärke bör synas på hemsidor som folk 

besöker när de är köpbenägna. 

 

Hemsidan anses av Wikman, Lingham och Johannesen viktig att arbeta med vid arbetet med 

retargeting i samband med varumärkesuppbyggnad. Wikman menar att det utsända budskapet 

i from av annons bör harmonisera med hemsidan. Likväl menar Lingham att kärnvärdena bör 

genomsyras på samma sätt både på hemsidan och i annonserna. Hemsidan bör dessutom vara 

väl utformad för att konsumenterna överhuvudtaget ska vilja klicka på företagets annonser 

hädanefter, tillägger hon. Enkelhet bör, liksom i annonser, även speglas på ett företags 

hemsida, menar Johannesen slutligen.  

 

Hur retargetingannonserna bör utformas vid varumärkesuppbyggnad påpekas av alla 

respondenter då utformningen anses vara av stor vikt. Att utforma annonser med enkelhet 

anser både Johannesen och Young bör göras då de båda menar att detta drar till sig 

uppmärksamhet, skapar medvetenhet kring varumärket, samtidigt som de anser det mest 

effektivt. Effektiviteten kring enkelhet i annonser menar Young kan uppmärksammas genom 

mätning som visar på antalet visningar, antalet klick, konverteringar, view through rate samt 

antalet sökningar som gjorts på varumärket. Effekten av annonserna tillägger Young blir 

större då endast företagets logga visas i annonsen.  

 

Tilldragande annonser med seriöst intryck är något som Troedson trycker på vid utformning 

av annonser av ett företag som bygger sitt varumärke. Framförallt menar han att designen bör 

arbetas mycket med då innehållet i retargetingannonser redan är givet. Lingham trycker på 

samma sak då hon menar att kreativa lösningar i form av design bör arbetas med, detta på ett 

kostnadseffektivt sätt tillägger hon. Wikman menar i sin tur att ansikten alltid bör användas i 

annonser med samma tonalitet som målgruppen för att skapa associationer gentemot 

konsumenten. Även färger är något som Wikman anser bör finnas i annonserna, anpassade för 

att bryta ut ur massan.  

 

Sandwall menar slutligen att arbetet med retargeting som varumärkesuppbyggande verktyg 

bör användas med försiktighet vad gäller innehåll i annonserna. I detta tillägger även 

Troedson att annonser inte bör innefatta kampanjpriser då detta kan ligga till grund för 

irritation hos konsumenterna.  

 



55 

 

 
 

Figur 5.1 Sammanställning av analys 

 

 

6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Med grund i teori, empiri och analys samlas nedan slutsatser kring hur retargeting bör 

användas. Slutligen presenteras rekommendationer till små företag för praktiskt användande 

av verktyget, samt förslag till fortsatt forskning. 

 

 

Problemformuleringen som lade grunden för denna uppsats var: 

Hur bör små e-företag använda retargeting vid varumärkesuppbyggnad? 

 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga hur retargeting bör användas för uppbyggnad av små 

företags varumärken. Studien genomfördes på två mindre internetverksamma företag som i 

skrivande stund använder retargeting. Två varumärkeskonsulters och två retargetingexperters 

kunskap användes för teoretisk jämförelse. Då studien har genomförts på små företag kan 

slutsatser främst härledas till denna företagsstorlek. Figur 1.1 placerades innan teorikapitlet 

och visar den strategiska disponering där de berörda huvudområdena i uppsatsen presenteras. 

För respektive område är en fråga ställd vilken försäkrar att rätt inriktning undersöktes för att 

kunna besvara den övergripande problemformuleringen med rikt och relevant innehåll. 
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Behandling av vardera fråga sker inom respektive område i teori och empiri, vilket sedan 

undersöktes vidare i genomförd analys.  

 

I problembakgrunden lyftes teorier kring att retargeting är ett verktyg som kan användas vid 

varumärkesuppbyggnad med målet att skapa lojalitet mellan företaget och dess konsumenter. 

I problemdiskussionen framfördes problem gällande företags utmaning i att synas på den stora 

och konkurrensrika internetmarknaden. Vidare förklarades små företags begränsade budgetar 

som ett ytterligare problem vilket kan påverka företagens marknadsföringsmöjligheter. 

Genom teorier lyftes retargeting fram som en marknadsföringslösning som på grund av dess 

kostnadseffektivitet lämpade sig väl för mindre bolag. Dessutom tillkommer, enligt teori, 

möjligheter till storhetseffekter då företaget dels når en stor del av internetmarknaden med 

precis och personlig kommunikation samt genom den efterföljande teknik verktyget använder 

sig av. Det finns teorier kring att det går att använda sig av verktyget vid 

varumärkesuppbyggnad. Dock är den akademiska forskningen kring hur retargeting bör 

användas vid varumärkesuppbyggnad nästintill obefintlig. Efter att studien genomförts är det 

möjligt att besvara hur vi anser att verktyget bör användas vid varumärkesuppbyggnad. Nedan 

förs en diskussion kring tankar som uppkommit under arbetets gång för att avslutningsvis 

redogöra för vår sammanställning av svaret på problemställningen.   

 

6.1 Hur bör små e-företag använda retargeting vid 

varumärkesuppbyggnad?  

Det kan utifrån studien göras en bedömning att retargetings fulla potential gällande 

varumärkesuppbyggnad i dagsläget inte används av små företag på den svenska marknaden. 

Den bakomliggande anledning till denna bedömning är att den teori som presenteras kring 

verktygets varumärkesuppbyggande egenskaper inte framhävs i vidare utsträckning hos de tre 

respondentgrupperna. Trots att frågorna i den empiriska undersökningen berörde varumärke 

och retargeting, kom fem av sex respondenter inte ifrån retargetings traditionella 

försäljningssyfte. Dock besvarade den sjätte respondenten, Ben Young, frågorna med 

varumärkesfokus. Den avvikande faktorn mellan honom och de övriga respondenterna är 

huvudsakligen att Young är verksam på den amerikanska marknaden. Liktväl är den 

framtagna teorin till största del hämtad från amerikanska källor, vilket var ett tvunget val då 

svensk teori inte fanns tillgänglig i samma utbredning. Detta kan förklaras genom att den 

amerikanska marknaden, relativt till den svenska, kommit långt i utvecklingen av verktygets 

användningsområde. Detta skulle kunna liknas med den evolutionsteori som inledde denna 

uppsats; marknadsföringen är i ständig utveckling. Den har gått från att vara produktions- och 

säljinriktad till att vara marknads- och relationsinriktad (Kotler, Armstrong, 2010). Med stöd i 

detta kommer sannolikt det relations- och varumärkesbyggande syftet med retargeting nå även 

Sverige.  

 

I den empiriska undersökningen framkom inga rekommendationer om att använda olika 

former av retargeting i ett varumärkesuppbyggande syfte, vid olika steg i en konsuments 

köpprocess. Detta är däremot någonting som ges som rekommendation i teorin. Detta kan 

återigen tyda på en okunskap hos respondenterna vilket i sig kan bero på det icke utbreda 

retargetingsyftet varumärkesuppbyggnad på den svenska marknaden. Vidare ges av 

respondenterna rekommendationen att använda retargeting som en del av ett företags 

övergripande marknadsföringsprestationer.  
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Trots respondenternas inte fullt utvecklande kunskaper om retargetings fulla potential ges 

ändå rekommendationer om hur retargeting bör användas vid varumärkesuppbyggnad. Med 

både teoretiskt och empiriskt stöd går det att urskilja tre huvudsakliga områden som definierar 

hur verktyget bör användas vid varumärkesuppbyggnad, vilka visas i figur 5.1. De tre 

områden som framkom i analysen var innehåll, design, överexponering och val av 

annonsplats. De tre huvudsakliga områdena innefattade i sin tur tips på vad som bör tänkas på 

vid användningen av verktyget.  

 

Den främsta rekommendation som berör innehållet i annonser och dess utförande är att den 

ska ha en icke säljande framtoning. Detta för att undvika aggressiva säljbudskap vilket kan 

leda till irritation hos konsumenter samt att på ett sådant sätt skapa positiva 

märkesassociationer och efterhand en god relation mellan företaget och dess konsumenter. 

Begreppet innehållsmarknadsföring har återgetts i både teori och empiri som exempel på hur 

företag kan stärka sitt varumärke med, för konsumenten, värdefulla budskap och därmed 

undvika irritation.  Vad som också frambringas är relevans i att hela tiden återknyta 

annonsinnehållet till företagets kärnvärde och grundvärderingar för en konsekvent och tydlig 

positionering. Vad som också bör göras är att den landningssida, det vill säga den sida ett 

klick på annonsen leder till, bör matcha annonsutformningen och bör även vara väl 

genomarbetad.  

 

Gällande annonsernas övergripande design ges rekommendation att formge annonserna 

enkelt; sparsamt med detaljer och text. För att skapa uppmärksamhet kan ansikten som 

relaterar till målgruppen användas med fördel. Färger är också till fördel då detta 

uppmärksammas i större utsträckning, enligt empiri.   

 

Det främsta problemet som lyfts fram, med både teoretiskt och empiriskt stöd, med 

retargeting är risk för irritation i flera hänseenden vilket kan skada varumärket snarare än att 

stärka det. Irritationen rör långdragen och obehaglig efterföljning, en allt för hög 

exponeringsfrekvens samt att exponering fortsätter trots att önskad handling är genomförd. 

Rekommenderade lösningar finns i form av frekvenstak, brännpixlar och en noga utarbetad 

strategi och taktik för hur retargetingkampanjen ska genomföras. Den empiriska studien ger 

även rekommendationen att noga se över vilka annonsplatser företagets reklam exponeras på. 

Teori förklarar att det är genomförbart att exkludera specifika hemsidor.  

 

Vad det gäller retargeting som varumärkesuppbyggande verktyg för specifikt små bolag har 

legat som fokus för denna uppsats. Skillnaderna i användandet av verktyget mellan små och 

stora bolag för sådant syfte har framkommit sig vara få. Den främsta skillnaden är innehavet 

av resurser där små bolag ofta inte har utrymme i sina budgetar för kostsamma 

marknadsföringsinvesteringar.  Retargeting lämpar sig dock bra på grund av dess 

kostnadseffektivitet och att små bolag får samma möjligheter som stora bolag.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Det har delgivits limitationer med studien och i synnerhet har begränsningarna härletts till 

avsaknad av vetenskaplig forskning om retargeting. Därför är vidare forskning kring ämnet att 

rekommendera för att bekräfta ämnet som vetenskapligt. Det har även visat sig att presenterad 

information i både empiri och teori inte helt ut kan härledas till retargeting för ett 

varumärkesuppbyggande syfte. Samordnad information är därmed angeläget att pröva i fler 

studier. En modell har framställts utifrån införskaffad primär och sekundärdata och med detta 
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ses det angeläget att få modellen undersökt vidare för att bekräfta den eftersträvansvärda 

teoretiska generaliseringen.  

 

Retargeting ur ett företagsperspektiv har behandlats i uppsatsen och det finns möjlighet att 

klarlägga ämnet utifrån ett konsumentperspektiv. Både en etisk och moralisk infallsvinkel 

skulle därmed kunna utforskas kring huruvida precision i marknadsåtgärder gör intrång på 

integritet. Det finns även möjlighet att göra en studie ur ett mer teknisk perspektiv, det vill 

säga vad som är tekniskt möjligt inom retargeting. Till sist är det nödvändigt att mäta 

lönsamheten av retargeting då det i nuläget, utifrån studien, inte upplyses.  

 

6.3 Framtidens retargeting 

Clickz
20

 för framtidens retargeting till nya kanaler och metoder. Den största 

utvecklingspotentialen för retargeting ligger inom den alljämnt stigande trenden att handla 

online med smartphone. Vidare förs resonemang angående hur tekniken bakom retargeting 

måste utvecklas för att nå maximal användbarhet, identifieringen av användare måste kunna 

ske genom användarens alla apparater. Omformning av och alternativa lösningar till den 

traditionella cookiebaserade spårningen tros ske där fingeravtrycksspårning, matchning av 

stationära och mobila cookies samt användning av apparat IDs ses som potentiella lösningar. 

Detta ska underlätta för marknadsförare och företag arbete med att bestämma konsumenters 

produktintressen samt spåra och reagera på konversationer i det ögonblick de händer 

oberoende av vilken apparat detta genomförs på. Retargeting spås förutom att nå nya kanaler 

så som smarta telefoner även nå nya industrier. På grund av framgång i konverteringsåsyftade 

retargetingkampanjer hos B2C onlineföretag så som e-handel, rese- och hotellbolag antas 

retargeting nu få en klar plats i den digitala marknadsmixen även i industrier som banker, 

försäkringsbolag, bilförsäljare och även ta plats i B2B marknaden. 

 

  

                                                 
20

 http://www.clickz.com/clickz/column/2319427/5-things-that-will-change-retargeting-in-2014 

http://www.clickz.com/clickz/column/2319427/5-things-that-will-change-retargeting-in-2014
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE (Företag) 
 

1. Hur stort är ditt företag? (Anställda, var verksamma) 

2. Hur länge har ni funnits?  

3. När började ni arbeta med retargeting? 

4.Vad var anledningen till att ni började arbeta med retargeting?  

5. Bortprioriterade ni andra metoder för att satsa på retargeting? 

6. Hur kom ni i kontakt med retargeting? 

7. Ser du på retargeting som en bra, kommunikativ metod som kan användas i en 

varumärkesuppbyggande process?  

8. Hur arbetar ni med retargeting?  

9. Har ni utvecklats i ert sätt att arbeta med retargeting från det att ni började arbeta med det 

till där ni är idag? 

    Ä                                     ?    “  ”                          ?                  

på retargeting?  

11. Kan du ge tips på hur ett litet företag kan jobba med retargeting på bästa sätt? (Synas, 

undvika fel budskap, andra misstag) 

12. Gav försäljningen snabba resultat efter att ni började jobba med retargeting? (ROI) 

13. Har ni märkt att ert varumärke uppmärksammats eller stärkts efter att ni började med 

retargeting? 

14. Skulle du rekommendera retargeting som marknadsföringsmetod för små företag som inte 

får en chans att synas bland jättarna? 

15. Vilka typer av företag och vilka branscher tycker du borde använda sig av retargeting? 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE (Varumärkesexpert) 

          D                  D               ? 

    

                D                  ? 

      

3                                                          ? 

      

         D                                                           

                                             ?    ”  ”                ? 

      

5. Hur a     D                  -                                            

              D                  -                                           

uppbyggnadsprocessen? 

      

6         D                                                                 

                           ?    ”  ”        ? Vilken/vilka? 

      

                 D              -                                              

                                                       ?                   ? 

      

8. Anser Du att retargeting                                                         

  ?                   ?   
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE (Retargetingexpert) 

 

1. Vem är Du och vad har Du för relation till retargeting? 

2. Hur kom Du i kontakt med retargeting? 

3. Tycker Du                                               ?    “  ”        ?    

“   ”             ? 

4. Tycker Du att retargeting är en flexibel marknadsföringsmetod som kan 

                             ?    “  ”                ? 

5. Tror Du att arbetet/användandet med retargeting skiljer sig beroende på om det 

                                                        ?    “  ”                ? 

6. Anser Du att företag kan använda sig av retargeting för att bygga eller stärka sitt 

         ?    “  ”        ?    “   ”       r inte? 

7. Hur hade Du rekommenderat ett litet företag att arbeta med retargeting för att 

stärka sitt varumärke och få chansen att synas? (Utformning av annonser, vilka 

nätverk etc) 

8. Skulle Du rekommendera företag under uppbyggnad av sitt varumärke att arbeta 

                                                             ?    “  ”        ? 

   “   ”             ? 

9. Vilka företag/ branscher anser Du lämpar sig bäst att arbeta med retargeting? 

 

 

 

 

 

 


