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Ad blockers – annonsörernas 
största utmaning
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Annonser är livsavgörande för de flesta me-
diers existens; utan dem kan de kommersiella 
medierna inte överleva. Alla vill emellertid inte 
– som vi såg i Jan Birkemoses artikel – se an-
nonser online. I dagstidningar har vi kunnat 
bläddra förbi dem, på radio och tv har vi kun-
nat byta kanal. Online poppar annonser upp, de 
finns i anslutning till texter vi läser, som ban-
ners, de lägger sig ovanpå texter vi läser, inleder 
videoklipp vi vill se och så vidare. Men även 
online är det möjligt att undvika annonser. 

Största utmaningen: ad blockers
För samtliga länder gäller att ad blockers är 
den största utmaningen för kommersiella 
medieföretags marknadsföring idag. Char-
lotte Thür, VD för Interactive Advertising Bu-
reau (IAB) i Sverige, menar att det finns två 
spår som branschen arbetar efter: antingen 
att försöka förmå människor att ta bort ad 
blockers, eller att införa mikrobetalningar så 
att användaren faktiskt betalar för innehållet 
när annonsörerna inte får möjlighet att göra 
det. Hon berättar att det finns sajter där över 
hälften av besökarna använder ad blockers. 

Inom IAB har man samlat publicister från 
alla de stora koncernerna för att diskutera pro-
blematiken. Resultatet har blivit att man lyck-
ats enas om att genomföra en stor, gemensam 
manifestation. Medievärlden (2016-03-14) 
rapporterar att omkring 90 procent av alla pu-
blicister under augusti i år kommer att kräva 
att ad blockers tas bort för att användarna ska 
få tillgång till sajternas innehåll. Genom att 
gå samman riskerar ingen att tappa trafik till 
konkurrenterna. Dagens Media (2016-03-16) 
rapporterar att detta blivit en stor internatio-

nell nyhet; andra länder dras ju med samma 
problem. 

Volontärer som utvecklar
Utvecklingen av ad blockers styrs av volontärer, 
som fritt distribuerar program möjliga att ladda 
ner. Programmen kan till exempel blockera alla 
annonser – såväl text som ljud och bild – eller 
sociala medier-knappar, skadlig programvara 
och spårning. Enligt Charlotte Thür finns det 
troligen tre stora volontärgrupper som utveck-
lar programvaran, men det är också enkelt att 
finna många enskilda individer online som ut-
vecklat motsvarande programvaror. 

Hastigheten ökar och  
övervakningen minskar
Att använda ad blockers gör inte bara att visst 
innehåll filtreras bort så att man slipper se det; 
det gör också att datahastigheten ökar kraftigt. 
Framför allt är det viktigt i mobiler, medan 
det kanske spelar mindre roll i en traditionell 
dator. 

Genom att använda ad blockers minskar 
också spåren som vi alla lämnar efter oss. Big 
data – som omskrivs i flera artiklar i denna 
tidskrift – är något som går att handla med, 
och alla vill inte vara en del av den businessen. 

En olöslig konflikt?
Beroende på vilken sida av ad blockers man 
befinner sig på ser problemet olikartat ut. An-
nonsörerna vill nå ut till potentiella kunder, 
och medierna behöver intäkter. Användarna 
vill vare sig se annonser, betala för innehåll 
eller lämna tydliga spår efter sig online. En 
sådan konflikt kommer med största sanno-
likhet att leda till kreativa, nya lösningar från 
båda sidor. Frågan är hur lösningarna kommer 
att se ut.
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