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Sammanfattning  

Skillnader mellan traditionell och programmatisk internet-annonsering.  

Artificiell intelligens (AI) är ett brett begrepp som sträcker allt från robotteknik till att förstå våra 

dagliga vanor. Enligt George Luger är tillämpningsområdet för AI endast begränsat av vår egna 

fantasi, men i denna uppsats begränsas det till användningen av internet-annonsering. 

Maskininlärning är en underkategori till AI som baseras på att analysera stora mängder data för 

att dra en slutsats baserad på den genomförda analysen. Inom marknadsföring används denna 

teknik och kallas programmatisk marknadsföring. Vi står inför en uppgift att utvinna stora 

mängder data, vilket programmatisk marknadsföring kan nyttja och skapa annonser baserat på 

den insamlade datan. Tekniken har möjlighet att se vilket sammanhang annonsen bäst passar, 

vilken apparat den ska visas på och vilka tiden den ska uppmärksammas. Programmatisk 

marknadsföring är baserat på maskininlärning och utför att lösa dessa uppgifter för varje enskild 

användare.  

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra den traditionella med programmatiska internet-

annonsering. För att åstadkomma detta har två företag intervjuats och granskats, Scandinavian 

Airlines (SAS) och den globala mobiltelefonoperatören Telia. Båda företagen är användare av 

traditionell och programmatisk internet-annonsering. Företagens sätt att marknadsföra sig utgör 

en solid grund för jämförelse tillsammans med litteratur och artiklar från varje fält.  

Nyckelord 

Programmatisk internet-annonsering, Artificiell intelligens, Maskininlärning, Implementering av 

ny teknik, Digital marknadsföring, Programmatiska köp, implementering av ny teknik, teknologi. 
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Abstract 

Differences between traditional and programmatic online advertising 

Artificial intelligence is a vast concept with application areas from cutting edge robotics to 

understanding our daily habits in purchasing groceries. According to George Luger the fields of 

application for this created intelligence will be limited only by our imagination, but for this thesis 

the limitation is its current use in online advertising. Machine learning is a branch of artificial 

intelligence based on analysing vast amounts of data to draw a conclusion based on the 

performed analysis. In marketing this is used in a technique called programmatic marketing, in 

this field we are faced with the task of extracting large amounts of data, making assumptions 

from it and creating advertisement based on those assumptions. Then we must find in which 

context to best place these advertisements, on which device and at which time to gain the users 

attention and influence them to take action. Programmatic marketing is much based on machine 

learning and constitutes a way to solve these tasks for each individual user. 

The purpose of this thesis is to compare the traditional with programmatic advertising. To 

accomplish this, two companies are interviewed and reviewed, Scandinavian Airlines (SAS) and 

the global cell phone operator Telia. Both companies have marketing areas for traditional online-

advertising and programmatic advertising. These companies way of marketing makes up a solid 

ground for comparison together with literature and articles from each field.  
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Förord 

Tack, till alla informanter från SAS och Telia, som har ställt upp på intervjuer för att ge oss 

material till denna undersökning. Vi vill även tack vår handledare PG Holmlöv, som har väglett 

oss i rätt riktning, vidare riktar vi ett tack till vår opponent Timothy Granberg som gav oss väl 

utvald feedback och vår opponenthandledare Else Nygren som har gett oss konstruktiv kritik för 

att färdigställa uppsatsen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi ser idag en snabb utveckling av artificiell intelligens (AI) och tekniken har börjat användas 

inom allt från stora sammanhang som militära och medicinska till en klocka vi kan bära på 

armen. Det ter sig därmed logiskt att AI även har börjat integreras med marknadsföring, ett 

område som majoriteten av oss utsätts för varje dag. Gemensamt i de sammanhang där AI 

etableras är att det finns en strävan att förbättra och effektivisera befintliga tillvägagångssätt, 

genom att reducera de mänskliga brister som kan leda till att processer utförs sämre än vad som 

är önskvärt. Inom marknadsföring kan en mänsklig faktor vara att helt enkelt felbedöma vart en 

annons ska publiceras. Maskininlärning som är en undergren av AI grundar sig till stor del att 

samla och analysera statistik och dra relevanta slutsatser av denna. Inom digital marknadsföring 

är statistik och analys grunden för att skapa och publicera en lyckad annons, det ter sig därmed 

logiskt att maskininlärning har en logisk plats inom marknadsföring (Agah, 2013) (Dufrene, 

2003) (Luger, 2005). 

Marknadsföring är ett område som är viktigt att ta hänsyn till för att få ut en idé, såväl inom 

affärsmässiga sammanhang som inom forskning och ideella organisationer. Ett väl fungerande 

koncept kan spricka enbart eftersom det inte marknadsförs korrekt. Ett välkänt exempel är 

lanseringen av Fords bilmodell Edsel i slutet av 1950-talet. Marknadsföringen var aggressiv, där 

man lovade mycket och byggde upp förväntningarna på bilen i över ett år innan lanseringen, som 

tillslut blev en flopp. Förväntningarna byggdes upp för mycket, marknadsföringen utlovade en 

exceptionell bil med “framtidsteknik”, vilket Edseln sannerligen inte var. Med rätt 

marknadsföring hade produkten kunnat bli lyckad, men resulterade i ett misslyckande som gick 

till historien (Bonsall, 2002). 

Marknadsföring har möjlighet att lyfta upp eller förstöra beroende på användning. De senaste 

decennierna har tekniken utvecklats exponentiellt i en trakt vi aldrig tidigare skådat. 
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Marknadsföringen och dess metoder har likaså förändrats och vi har idag möjlighet att använda 

verktyg som för bara 20 år sedan enbart var fantasi. Någonting tekniken har banat väg för är 

möjligheten att samla in data om användare. Internet som helhet och sociala medier ger oss 

specifikt stora mängder information om vårt beteende och våra preferenser. Med hjälp av AI kan 

man statistiskt undersöka denna data och analysera vilka typer av annonser som har gett mest 

slagkraft tidigare samt hur man bäst återskapar detta. Man kan undersöka vilka hemsidor som har 

genererat bäst resultat till vilka målgrupper, vilken tid på dygnet en annons ska publiceras och 

mycket mer. Denna data ger rum för en riktad marknadsföring mot den målgrupp som är mest 

sannolik att vela ta del av produkten eller tjänsten i fråga. Med andra ord ser vi att Artificiell 

Intelligens (AI) börjar få en plats inom marknadsföringen (Wierenga, 2010).    

1.2 Problemformulering 

I inledningen klargörs att utvecklingen av AI sker i en snabb takt och detta är fallet även för 

programmatisk marknadsföring (se kapitel 2 för begreppsförklaring) som är en implementering 

av AI inom marknadsföring. Varje år blir kunskapen inom ämnet bättre och användningen ökar 

(Luger, 2015). Vi har funnit två företag som har börjat integrera programmatisk marknadsföring 

och därav AI i sin marknadsföring. Den variant av marknadsföring som berörs i uppsatsen är 

internet-annonsering, en underkategori till digital marknadsföring. Med internet-annonsering 

avser vi marknadsföring på internet via banners. Vi kommer jämföra traditionell och 

programmatisk internet-annonsering (se kapitel 2 för begreppsförklaring) för att se hur 

införandet har påverkat organisationerna hittills. Med traditionell internet-annonsering menas att 

marknadsföringsmaterialet har producerats och administrerats manuellt, direkt av människan. 

Med andra ord köp av internet-annonser som inte är direkt beroende av AI. Denna traditionella 

internet-annonsering utgör fortfarande en majoritet av annonseringen som en helhet. Vi vill 

undersöka varför detta är fallet och ge den oinsatte läsaren en bild över hur programmatisk 

internet-annonsering ser ut och kan se ut i framtiden. Som förtydligande kan det nämnas att vid 

benämningen “internet-annonsering som använder AI” förekommer mänsklig inverkan på 

skapande och publicering av materialet. AI är vid detta fall ett hjälpmedel de väljer att använda 

sig av för att effektivisera publiceringen (eller delar av skapandet) av internet-annonsen. Vi vill 
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ge en inblick hur detta har påverkat två större organisationer som påbörjat en integrering av den 

nya tekniken. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att jämföra programmatisk med traditionell internet-annonsering för att 

se hur långt implementering av den programmatiska tekniken har kommit och hur effektiv denna 

har varit.  

Ett av områdena vi kommer behandla i jämförelsen mellan programmatisk och traditionell 

internet-annonsering är fördelarna kontra nackdelarna. Everett Rogers nämner vikten av att 

analysera förhållandet mellan positiva och negativa konsekvenser (desirable versus undesirable 

consequences) vid införandet av ny teknik, och vi vill undersöka hur detta förhåller sig. Vi 

kommer använda oss av Everett Rogers bok “Diffusion of Innovations (3rd edition)”, där han 

beskriver hur ny teknologi sprids och implementeras (Rogers, 2003). 

Vi kommer även använda två av Rogers teorier för att analysera framtiden för digital internet-

annonsering. Med hjälp av dessa kommer vi analysera fördelar och nackdelar, nuvarande 

implementeringsprocess av programmatiska internet-annonser samt hur framtidsutsikterna ser ut 

(Rogers 2003).  

Uppsatsen kommer att reda ut följande punkter: 

● Positiva konsekvenser av införandet av programmatiska internet-annonser jämfört med 

traditionella. 

● Negativa konsekvenser av införandet av programmatiska internet-annonser jämfört med 

traditionella.  

● Framtidsutsikterna för programmatiska internet-annonser jämfört med traditionella efter 

Rogers femstegs-modell och segmenteringsteori.  
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De positiva och negativa konsekvenserna grundar sig i effektivitet, i denna uppsats baseras 

effektiviteten på hur pass bra marknadsföringens budskap når ut till den avsedda målgruppen.  

Följande forskningsfrågor kommer vi således grunda denna uppsats på: 

  

Hur ser dagens implementeringen av programmatisk internet-annonsering ut i två valda 

organisationer? 

Hur förhåller sig internet-annonsering som använder artificiell intelligens till traditionell 

internet-annonsering?  

1.4 Kunskapsintressenter 

De kunskapsintressenter som vi riktar oss mot med denna uppsats är framförallt företag som 

använder sig av någon form av digital marknadsföring, men som har intresse att börja använda 

sig av eller lära sig mer om programmatisk internet-annonsering. Uppsatsen kommer bidra med 

kunskap hur traditionell internet-annonseringen ser ut hos två större organisationer samt hur 

införandet av programmatisk internet-annonsering har påverkat organisationernas 

marknadsföring. De företag som drar nytta av slutsatsen och resultatet är:  

● De företag som marknadsför sig manuellt och inte använder programmatisk 

marknadsföring i dagsläget. 

● De företag som planerar att automatisera sin internet-annonsering genom att 

implementera programmatisk internet-annonsering (eller annan typ av programmatisk 

marknadsföring).  

● De företag som redan använder sig av både programmatisk och traditionell internet-

annonsering och vill få en bild av hur två andra företag (SAS och Telia) ställer sig till 

dessa metoder. 

● De företag som vill veta mer om framtidsmöjligheter med att implementera 

programmatisk internet-annonsering.  
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● De företag som vill lära sig mer om fördelar och nackdelar med programmatisk internet-

annonsering och implementeringen av denna.   

Utöver företag ser vi även studenter inom tekniska grenar eller med tekniska intressen som 

intressenter, samt övriga med intresse inom digital marknadsföring och programmatisk internet-

annonsering. Dessa har möjlighet att få information kring hur digital internet-annonsering 

fungerar på en generell nivå i två större organisationer. Intressenterna kommer även få en 

grundläggande kunskap om digital marknadsföring och dess historia, från dess utveckling från 

det traditionella sättet till att numera använda sig av programmatisk teknologi. 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsens fokusområden är programmatisk internet-annonsering och införandet av ny teknik. 

Med andra ord blir fokusområden införandet av programmatisk internet-annonsering, som ovan 

nämt är banners på hemsidor. Anledningen till valet av internet-annonsering är på grund av att 

det över lag är en populär marknadsföringskanal som varje internetanvändare dagligen ser då 

denne är ute och surfar på en hemsida.  

Handeln för en internet-annons på en hemsida sker i en tvåvägskommunikation mellan en 

annonsör (den som vill annonsera) och en publicist (den som innehar annonsplatsen). Vi har valt 

att begränsa oss genom att se processen från annonsörens perspektiv, alltså företaget som vill 

köpa annonsplatsen. Ett köp av en internet-annons sker genom olika tillvägagångssätt och 

tekniker, både från köparens och säljarens sida. Uppsatsen kommer spegla hur köp genom de 

traditionella och programmatiska metoderna ser ut utifrån annonsörens sida. Det finns ett antal 

hinder och begränsningar till internet-annonsering, exempelvis programmet AdBlock som gör att 

internet-annonser inte visas upp för en användare (Adblocks hemsida 2016-05-24), vi har valt att 

bortse från dessa hinder i denna uppsats. 
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2. Bakgrund - Fakta 

I följande kapitel kommer läsaren få en överskådlig bild över marknadsföring samt hur denna har 

utvecklats till digital marknadsföring och senare programmatisk marknadsföring. Begrepp och 

tekniker relaterat till områdena kommer även tas upp för att ge läsaren en förståelse mot 

resultatet.  

2.1 Marknadsföring 

Människor har alltid försökt influera varandra, innan mer avancerad teknik fanns skedde detta 

med “word of mouth”, vilket innebar att man förde vidare information från en människa till en 

annan. Detta utvecklades senare till att använda sig av bilder som riktar sig med ett budskap mot 

en viss målgrupp och fram tills idag utvecklas detta åt olika håll (Ryan, 2014). 

Det finns flera tillvägagångssätt för att influera människor och företag har vanligtvis ett intresse 

av att använda dessa mot sina konsumenter. Företagens syfte med sin affärsverksamhet är att 

skapa värde för ett flertal intressenter, bland annat konsumenter. Med värde menas nyttan som 

intressenterna får i förhållande till nyttan de får utav de uppoffringar som måste göras (Ström och 

Vendel, 2015). 

Det är här marknadsföring kommer in i bilden. Traditionell marknadsföring innebär att överföra 

detta värde till kunden, vilket innebär att i all enkelhet vill man bygga en mental och fysisk 

relation mellan tillverkare och konsument genom kommunikation och distribution (Ström och 

Vendel, 2015). Att uppnå en lyckad marknadsföring kräver även en gedigen undersökning av 

bland annat kunder, konkurrenter och samarbetspartners. En ytterligare viktig egenskap är 

utförlig kunskap kring hur man använder sina resurser för att betjäna sina kunder lönsamt (Silk, 

2006). 

Senaste årtiondena har nya sätt att kommunicera och distribuera värden, man vill föra över till 

konsumenterna, blivit allt fler. Detta har öppnats upp på grund av att det har införts nya tekniker 
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och sätt som har möjliggjort detta. Idag är den digitala marknadsföringen en populär kanal att nå 

ut till sina konsumenter (Ström och Vendel, 2015).  

2.2 Digital Marknadsföring 

Digital marknadsföring är en underområde till marknadsföring och innebär marknadsföring som 

sker digitalt. Digitalmarknadsföring har blivit allt mer populärt val ju mer tekniken har utvecklats 

och innehåller flera kanaler och metoder för marknadsföring (Ström och Vendel, 2015). Digital 

marknadsföring var relativt outforskat fram till slutet av 1990-talet men efter stor förändring är 

det idag en huvudsaklig marknadsföringskanal för företag. Den mest betydande orsaken till 

denna förändring var uppkomsten av internet (Ryan, 2014). Utvecklingen av internet har fört 

med sig nya tekniker och användarvanor vilket i sin tur öppnat upp för nya möjligheter för ett 

företags marknadsföring och dess vägar att nå ut till kunder. 

Att marknadsföra sig digitalt innebär att det finns flera olika kanaler och plattformar att välja på. 

Det kan vara att man vill annonsera sig på en hemsida, genom en mobil applikation, direkta 

digitala medier, till exempel mail, SMS eller sociala medier (Ström och Vendel, 2015). De 

internet-annonser, videofilmer, interaktiva annonser et cetera, som vi ser när vi är på internet är 

det ett bakomliggande företag med ett syfte att influera en specifik målgrupp. De flesta 

internetanvändarna har någon gång sett eller interagerat med en annons på en hemsida, vilket är 

display marknadsföring.  

2.3 Display-marknadsföring 

Display marknadsföring innebär att få ut ett budskap i en multimedial form. Det omfattar allt 

från text, bild, video och ljud (Booth & Koberg, 2012). Display marknadsföring blir allt större 

och större och blir ett allt mer populärt sätt att marknadsföra sig via. Enligt eMarketer (ett 

oberoende företag för forskning inom digital marknadsföring) ser man en ökad trend där 

användningskurvan ökar för varje år (Inc and Reserved, 2014). Display marknadsföring som 

ligger i underkategori till digital marknadsföring är en väldigt bred marknadsföringskanal där i 

sin tur internet-annonsering ingår, vilket ligger i fokus i uppsatsen. 
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2.4 Internet-annonsering 

Som tidigare nämt i kapitel 1, avsnitt 1.2, innebär internet-annonsering annonsering genom 

banners på olika hemsidor. Internet-annonsering är en del av display marknadsföring. En banner-

annons eller som vi benämner det, en internet-annons, är en inlagd annons på en hemsida som en 

besökare förhoppningsvis interagerar med för ta del av ett erbjudande, information eller något 

annat som annonsens syfte har. En internetanvändare som surfar runt på hemsidor stöter på 

internet-annonser dagligen, ett exempel kan vara att SAS har en kampanj där de säljer 

lågprisbiljetter och en reklambanner från SAS dyker upp med den reklamen när du är ute och 

surfar på en hemsida (Booth & Koberg, 2012). 

Enligt eMarketer ser man en stadig ökning av andelen internet-annonser av den totala digitala 

marknadsföringen. Ungefär en tredjedel av världens marknadsföring utgörs genom internet-

annonsering. Detta innebär ett ökat spenderande bland företagen där marknaden förväntas ligga 

på en omsättning på 204.01 miljarder dollar 2018 (Figur 1) (Inc & Reserved, 2014). 

!  
Figur 1- Det totala spenderandet av internet-annonser på datorer, mobiltelefoner och surfplattor mellan 2012-2018 
(Inc & Reserved, 2014).  
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När det kommer till att placera sin internet-annons finns det flera olika möjligheter som 

annonsör. Det finns olika kanaler eller hemsidor där man kan placera sin internet-annons. Det 

kan vara allt från att lägga ut den på en nyhetssida till Google och Facebook. De två sistnämnda 

är idag de två ledande aktörerna för internet-annonsering, både när det kommer till ny teknik 

bakom att lägga ut annonser men är även en populär plats där flera annonsörer vill synas (Booth 

& Koberg, 2012). 

2.5 Utvecklingen av internet-annonser 

För att ha en förståelse för hur internet-annonsering fungerar idag och varför man använder sig 

av programmatiska köp är det bra att ha en förståelse hur det har sett ut tidigare och även hur det 

ser ut om man inte ska använda sig av programmatiska köp. Internet-annonsering blommade ut i 

början av 1990-talet där ett nyhetssida vid namn “HotWired” sålde en annonsplats i from av en 

banner åt det amerikanska tele- och kommunikationsföretaget AT&T (Evans, 2009). Det AT&T 

fick betala för sin annonsplats var per “impression”, vilket innebär att de fick betala ett pris för 

varje besökare som var inne på sidan. Detta kom sedan att bli att annonsörer sålde sina 

annonsplatser genom “Cost per Mille (CPM)”, vilket innebär att man betalar ett pris per 1000:e 

besökare. Detta blev en vanligt sätt att ta betalt av publicisterna och är även ett sätt att ta betalt 

för internet-annonser idag. Yahoo(en sökmotor) kom sedan in i bilden och sålde sina 

annonsplatser genom att debitera publicisterna genom “Cost per Click (CPC)”, vilket innebar att 

man hade ett pris för de antal klick man gjorde på annonsen istället för “impressions”. Detta 

gjorde att man debiterades enbart för varje person som klickade på annonsen (Evans, 2009). 

I mitten av 1990-talet började antalet hemsidor expandera kraftigt, vilket ledde till att flera 

sökmotorer skapades som började sälja annonsplatser för att tjäna pengar. Detta gjordes först 

genom att debitera i CPM, men övergick till CPC lite senare på grund av syftet med 

sökmotorerna var att hjälpa internetanvändarna att söka på internet och inte att tjäna pengar på 

dem. Vid samma tid så började de traditionella marknadsföringsmetoderna efterlikna de som var 

på internet (Ström och Vendel, 2015). 
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I övergång till 2000-talet boomade den digitala marknadsföringen och blev allt mer populär och 

blev en mångmiljards-industri. År 2008 var omsättningen störst hos sökannonser i följt av 

internet-annonser som uppgick till 33% av den totala omsättningen av digital marknadsföring i 

världen (Evans, 2009). 

2.5.1 Införande av ny teknik  

I samband med utveckling av digital marknadsföring har nya tekniker införts. Att införa ny 

teknik kan ha radikala effekter på en företagsverksamhet och förmåga att skapa värde, både 

genom att utveckla och skapa nya verksamheter (Ström och Vendel, 2015). Att ny teknik skapas 

och utvecklas kontinuerligt i vår moderna värld är ingen nyhet. Vi ser dagligen nya applikationer, 

system, prylar och maskiner som skapats eller utvecklas. Generellt sätt är syftet med införandet 

av ny teknik att man vill göra processer och aktiviteter mer effektivare i en företagsverksamhet. 

Med effektivare menas att tekniken som införs ska bidra till snabbhet men även att dra ner på 

resurser och göra det mer flexibelt (Ström och Vendel, 2015). 

Att använda sig av ny teknik i form av att börja marknadsföra sig genom digitala kanaler är allt 

fler organisationer som har gjort de senaste årtiondet. Detta har visat sig ge en positiv effekt och 

resultat till de företagsverksamheter som har valt att implementera nya tekniker, specifikt 

övergången till digital marknadsföring. Införandet har resulterat i att bland annat att det blir 

snabbare att utföra sina processer och aktiviteter, vilket möjliggör att kommunikationen och 

interaktionen blir i realtid (Ström och Vendel, 2015). Detta gör att man kan ständigt följa upp hur 

kommunikationen går mot konsumenterna. När tekniken är implementerad och används kan man 

se effektiviteten exempelvis att det medför låga kostnader. Flexibiliteten medför att man kan 

kontinuerligt anpassa, påverka och kontrollera sina annonser, genom att man kan välja typ av 

mediaform som exempelvis bild, ljud eller video, men även bestämma tid och plats var de ska 

visas. Detta kallas för aktiv kontroll (Ström och Vendel, 2015). 

Däremot att införa en ny teknik till en företagsverksamhet är inte bara att göra utan det finns 

flertal bakomliggande faktorer som man måste ta hänsyn till. Enligt artikeln Adoption of New 
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Technology så finns det flera faktorer man ska ta hänsyn till vid införande av ny teknik på en 

generell nivå. För det första ser man det som en investeringsfråga, vilket innebär att 

ekonomiavdelningen har en stor roll i beslutet, om man har det ekonomiska stödet till 

investeringen. Kostnaden för det hela är inte bara en engångskostnad, utan även upplärning av 

personal och att man håller sig uppdaterad och kan ersätta tidigare teknik. Att föra in ett nytt 

system är en långsiktig investering som i första fall kanske inte är lönsam eller effektiv, men 

förhoppningsvis är på långsikt (Hall and Khan, 2003). Ett av dem större problemen som artikeln 

nämner är att det är brist på kunskap av den nya tekniken som implementeras. Detta anses vara 

resurskrävande och bli dyrt för att lära upp personalen. Däremot hos större organisationer så 

finns det ofta större möjligheter att bidra till bra resurser för utlärning, vilket kan saknas i mindre 

organisationer. Till slut om det blir allt fler som lär sig om tekniken och blir bekväma att använda 

sig av den hävdar Hall & Khan att detta kommer resultera positivt genom att fler kommer  

använda den (Hall and Khan, 2003). 

  

Storleken på organisationen är en faktor man ska ta hänsyn till när det kommer till införande av 

ny teknik. En större organisation har lite andra förutsättningar än vad en mindre organisation har. 

Delvis har de ofta en starkare ekonomi och mer resurser, vilket kan vara en positiv inverkan på 

investeringen. Detta kan innebära om investeringen medför negativa konsekvenser eller scenarier 

kan större organisationer lättare stödja och rätta till problemen av de ofta stabilare 

organisatoriska resurser. Däremot har detta också ett pris vilket gör att direktkostnaden för 

investeringen kan bli dyrare, för att det ska implementeras i en större organisation men även att 

upplärning av personal, undersökning och utveckling tar mer resurser. Att investera i en ny 

teknik i en större organisation innebär även att ett beslut om investeringen måste tas på flera 

nivåer, eftersom större organisationer är ofta byråkratiskt styrda (Hall and Khan, 2003). 
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2.5.2 Ad Network 

Utvecklingen av internet-annonsering fortlöpte och ökningen av antalet hemsidor och därav 

antalet tillgängliga annonsplatser resulterade till en stor del ej sålda annonsplatser. Detta 

resulterade i att en ny aktör dök upp på marknaden, Ad Networks, som även är aktuella idag 

(Evans, 2009). Ett Ad Network är ett företag som som köper upp annonsplatser som ej har sålts 

och av dessa skapar de paket med flera annonsplatser i. Dessa paket kategoriseras upp i relevanta 

segment och säljs sedan vidare till annonsörerna. Ett “Ad Network” är med andra ord ett nätverk 

av hemsidor som har köpts upp för att sedan säljas vidare till företag som vill annonsera. Genom 

dessa Ad Network kan annonsören hitta sina annonsplatser hos en aktör (Doyle, 2011). Fördelen 

med att köpa annonser hos ett Ad Network är att man får ett brett utbud av annonssidor som alla 

tillhör samma kategori, detta förenklar processen att välja rätt verksamhetsmålgrupp vilket gör 

annonseringen mer effektiv.  

Ett Ad Network arbetar både mot publicister som vill sälja annonsplatser och annonsörer som vill 

köpa annonsplatser. Publicisten lägger ut sina annonsplatser hos Ad Network för att dessa sedan 

ska säljas vidare till annonsörerna. Detta blev ett eftertraktat tillvägagångssätt för annonsörer att 

köpa annonsplatser varpå flera Ad Network uppstod och konkurrensen ökade mellan dessa. Olika 

Ad Network agerade på olika sätt med unika affärsmodeller och tillvägagångssätt för att sälja 

annonsplatser. I samband med att konkurrensen ökade fanns det numera flera nätverk annonsörer 

kunde vända sig till för att köpa paket med annonsplatser, dock medförde detta ett problem. 

Olika Ad Network kunde sälja annonspaket med liknande annonsplatser, med andra ord betalar 

annonsören för annonsplatser de redan har köpt (via ett annat Ad Network). Detta problem 

kvarstår idag och ett ytterligare problem värt att nämna är att paketköp via Ad Networks kan 

innehålla annonsplatser på hemsidor som företaget inte vill annonsera på (The Evolution of 

Online Display Advertising, 2012). 
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2.5.3 Ad Exchange 

Ad Exchange skapades som en konsekvens av att det blev svårare för företag att effektivisera sin 

digitala marknadsföring (IOB, The Evolution of Online Display Advertising, 2012). Ad 

Exchange gör det möjligt för annonsörer att buda på en specifik målgrupp via exempelvis ett Ad 

Network. Man kan säga att det fungerar som en auktion. När ett företag har budat på en Ad 

Exchange får de möjlighet till att köpa en annonsplats som stämmer överens mot deras budget. 

Ad Network använder sig av Ad Exchange-tekniken för att kunna automatisera försäljningen av 

annonsplatser. Detta innebär att annonsörerna får köpa en annonsplats till rätt pris, vid rätt 

tillfälle och rätt publik (Intelligent Optimisations, 2015). 

2.5.4 Demand Side Platform 

Till följd av ovan nämnda utveckling började många ledande IT-bolag utveckla en plattform där 

företag kan administrera sina köp av internet-annonser. Denna plattform fick namnet “Demand 

Side Platform” (DSP). En DSP är en systemplattform där annonsörer kan administrera sina 

tidigare köpta annonsplatser samt inhandla nya (IOB, The Evolution of Online Display 

Advertising, 2012). Med hjälp av en DSP kan företagen bestämma hur ofta och hur länge en 

annons ska vara publicerad på en annonsplats. I denna uppsats har vi valt att utgå från Googles 

plattform DoubleClick by Google i våra exempel. Detta eftersom båda företagen vi intervjuade, 

SAS och Telia, använde sig av DoubleClick. Det finns flera plattformer och de alla fungerar på 

liknande sätt och baseras på samma teknik. 

DoubleClick by Google är en DSP som gör det möjligt att administrera och köpa digitala 

annonser. DSP DoubleClick innehåller flera produkter som är interagerade med varandra, bland 

annat DoubleClick Ad Exchange och DoubleClick Bid Manager (Google, 2016). Från 

annonsörens sida fungerar Googles plattform på så vis att den samlar ihop cookies. En cookie är 

en textfil som lagras och sparas i användarens webbläsare samt dator för att sedan kunna läsas in 

av en hemsida, exempelvis Google för att då generera information om användaren (Cash, 2014). 

Ett exempel kan vara en internetanvändare vilken besöker en hemsida som säljer damkläder, då 

användaren befinner sig på denna sida sparas en cookie på datorn. Denna kan sedan läsas in av 
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de hemsidor användaren besöker i framtiden för att se användarens intresse, i detta fall 

damkläder. När användaren sedan besöker en hemsida med annonsplatser är det möjligt att dessa 

visar annonser rörande damkläder. Detta kallas för “retargeting” och är ett effektivt sätt att 

annonsera med relevanta budskap. Med hjälp av detta kan ett företag i sin DSP matcha de 

segment man vill exponeras mot med intresset hos besökarna på en hemsida (Intelligent 

Optimisations, 2015). Företag som har en integrerad Ad Exchange möjliggör att andra kan buda 

på och köpa annonsplatser hos företaget. Detta görs genom den integrerade produkten “Bid 

Manager”, en programmatiskt baserad plattform som använder sig av “Real Time 

Bidding” (RTB), vilket innebär automatiserade köp efter satta kriterier (Google, 2016). 

2.6 Agency Trading Desk 

En “Agency Trading Desk” (ATD) är en enhet som underlättar med diverse uppgifter inom den 

digitala marknadsföringen. Detta inkluderar bland annat köp och försäljning av annonsplatser 

samt administrativ kontroll över den programmatiska marknadsföringen. Inom en ATD används 

bland annat en DSP för att administrera marknadsföringen. Hur en ATD används varierar 

organisationer emellan, den kan vara intern eller extern och benämningen på ATDn kan variera 

och även kallas mediebyrå, eller trading disk (Cortland, 2014). 

2.7 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens (AI) är i grund och botten läran om att utveckla system som använder de 

beteenden vi sammankopplar med mänsklig intelligens, till dessa beteenden räknas bland andra 

processering av språk, perception, problemlösning, anpassning efter miljön och planering. AI 

tillhör datavetenskapen men området är mångfacetterat och utöver datavetenskapen tillhör AI 

även matematik, psykologi, informationsteknologi, logik, filosofi, lingvistik, 

kognitionsvetenskap och hjärnforskning (Tecuci, 2012).  

Funktionaliteten hos AI grundar sig på teorier kring datastrukturer och algoritmer samt 

applicering av dessa via programmeringsspråk och programmeringstekniker. Tecuci använder sig 

av en bild för att illustrera huvudkomponenterna i et så kallat intelligent kunskapsbaserat system 
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(se figur 2), som använder AI. Miljön (environment) kan vara såväl den fysiska världen som en 

virtuell miljö, genom de olika stegen tar systemet emot input och behandlar den efter satta 

kriterier. Systemet lär sig allt eftersom det behandlar information och ökar kontinuerligt sin 

kunskapsbas. Ett kommando från en användare behöver inte nödvändigtvis följas av systemet, 

utan kan avvisas om ett “bättre” val finns. Ett “bättre” val syftar i detta fall till ett val som 

stämmer mer överens med de satta riktlinjerna från perspektivet av den intelligens systemet har 

tagit till sig. Dagens kunskaps-baserade system är sällan så pass utvecklade att de har alla 

komponenterna i modellen, alternativt är vissa komponenter underutvecklade så att processen 

inte presterar det önskvärda resultatet.  

 
(Figur 2, huvudkomponenterna hos ett kunskaps-baserat system (knowledge based agent)) 

AI fick sitt namn under 1950-talet då forskning inom ämnet började äga rum och det blev tydligt 

att området var komplext såväl som hade stor potential (Luger, 2005). Syftet med den tidiga 

forskningen inom AI var att likna hjärnans förmåga till bland annat beslutsfattande, planering, 

problemlösning och inlärning, mycket likt vad som fortfarande eftersträvas idag. Då AI kan 

använd en dators minneskapacitet och processorkraft vid utformandet av ovan nämnda beslut 

finns potential att effektivisera processer som tidigare varit begränsade av den mänskliga 

  
!20



hjärnkapaciteten. Allt eftersom AI har blivit ett vedertaget forskningsområde har mycket resurser 

lagts på att föra kunskapen inom ämnet framåt. AI har även implementerats i olika program, 

system och robotar. Forskningen har expanderat i hög fart och är framförallt populär inom 

datorindustrin, militära sammanhang och utbildningssektorn (Luger, 2005). 

2.7.1 Maskininlärning 

Maskininlärning (machine learning), som är en underliggande teknik till AI, använder sig av 

algoritmer för att läsa av en användares mönster och dra slutsatser baserat på den givna 

informationen. DSP plattformarna vi nämner ovan är ett exempel på en plattform som använder 

sig av maskininlärning. Vidare bygger maskininlärning på att programmet skapar en förståelse 

baserat på de mönster och beteende som läses in. Algoritmerna i programmet har till stor del 

framställts genom programmering, det är alltså denna programmering som ligger till grunden för 

att programmet kan skapa en förståelse som leder till möjligheten att fatta ett beslut utifrån den 

givna datan (Luger, 2005). Den ökade uppkopplingen och närheten till internet, delvis på grund 

av uppkomsten av smartphones, har medfört en mer omfattande lagring av användardata, samt en 

förändring i hur vi reagerar på den information som når oss. Detta i sin tur innebär att datan som 

lagras måste bearbetas och analyseras för att dra nytta av den informationen. Det rör sig i de 

flesta fall om en så stor mängd data att människan omöjligt kan behandla den på ett effektivt sätt. 

Detta är ett av användningsområdena för maskininlärning (Bart m fl 2016). Det som skiljer 

maskininlärning från generell datainsamling och statistik är att programmet på egen hand drar en 

slutsats av den givna datan och de funna beteendena. Ju mer data som analyseras ju mer mönster 

och samband kan programmet finna, vilket leder till att slutsatserna kan anses vara pålitligare. 

Vidare är lärandet en avgörande skillnad mellan maskininlärning och ett vanligt system. Ett 

avancerat system kan programmeras för att lösa väldigt komplexa tal och problem via diverse 

uträkningar, men om detta system vid senare tillfälle behöver lösa ett liknande problem behöver 

det utföra samtliga uträkningar på nytt. Detsamma gäller om de står inför att lösa ett tredje, fjärde 

eller femte problem och så vidare. I detta avseende skiljer sig maskininlärning då ett sådant 

system lär sig av erfarenheter och tidigare experiment, varpå det kan tillgodose mycket av de 

beräkningar som det har utfört tidigare. Ett exempel på detta är programmet “Automated 
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Mathematician” som var designat för att finna matematiska regler. Det skapades 1977 och var ett 

av de första programmen som lyckades nyttja AI. Programmet skapades med en initial kunskap 

av koncept om mängdteori, varpå det sedan lyckades förstå viktiga matematiska koncept till följd 

av att lära sig nya matematiska teorem genom att analysera sin inlärda kunskap (Luger, 2005). 

Vid programmatiska annonsköp är den lagrade datan, cookies (se avsnitt 2.5.4) som användare 

har genererat, tillsammans med maskininlärningens algoritmer används dessa för att läsa och 

förstå mönster. Baserat på de beteendena och de förutsättningar som finns, resulterar i ett beslut 

hur systemet ska agera, utifrån kriterierna satta av annonsören. RTB (se avsnitt 2.5.4) är en 

funktion som baseras på maskininlärning (Intelligent Optimisations, 2015). 

2.7.2 Programmatisk marknadsföring 

Programmatisk marknadsföring handlar om som tidigare nämt att automatisera en process. 

Denna teknik bygger på maskininlärning, vilket i sin tur är en underkategori till AI. På så vis 

kopplas AI till programmatisk marknadsföring och därav programmatisk internet-annonsering.  

Som ovan nämt (avsnitt 2.6) är Googles plattform för internet-annonsering baserad på den 

programmatiska tekniken. Programmatisk marknadsföring är en ny teknik som har ökat i 

popularitet och den beräknas fortsätta växa i framtiden. Enligt “Interactive Advertising Bureau 

(IAB)” köptes 28% av alla internet-annonser via programmatiska köp 2013, denna siffra 

beräknas öka till 80% 2018 (Kalapesi, 2014). Programmatisk marknadsföring har som 

huvudsakligt fokus att automatisera marknadsföringen. Detta i sin tur ska möjliggöra för företag 

att nå ut till rätt målgrupp vid rätt tillfälle, med rätt innehåll. Med hjälp av informationen som 

samlas in om användare i form av cookies är det möjligt att segmentera målgrupper efter olika 

demografiska segment exempelvis ålder, kön och plats (O’Sullivan, 2015). Genom att använda 

sig av exempelvis en DSP kan företaget även kontrollera vilka hemsidor de vill synas på samt 

vilka de vill hålla sig borta från. Algoritmerna som ligger bakom den programmatiska tekniken 

möjliggör köp av annonsplatser i realtid samt att det sker automatiskt. Att detta sker automatiskt 

innebär att det ej behövs mänsklig kontroll på själva köpet, programmen följer de kriterier som är 

satta vid köp av annonsplatser.  
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Om en specifik annonsplats finns tillgänglig för köp kan man genom funktionen RTB buda på 

den. RTB baseras på den programmatiska tekniken, vilket innebär att när en digital annonsplats 

köps görs detta direkt enligt de kriterier som är satta, vilket i sin tur bestämmer hur budgivningen 

ska gå till (O’Sullivan, 2015). Detta innebär att man budar tills man får annonsplatsen eller tills 

någon annan budar över den budget man har valt.  

Att använda sig av programmatiska köp har visat sig vara effektivt, särskilt automatiseringen av 

den manuella processen, samt retargeting genom den insamlade datan från cookies (Intelligent 

Optimisations, 2015). 
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3. Teoretiskt underlag 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Vi väljer att se digital marknadsföring som praxis där programmatisk internet-annonsering är en 

teknologi som nyligen har införts. För att analysera huruvida införandet av AI till digital 

marknadsföring blir lyckad, kommer vi främst använda oss av Everett Rogers bok “Diffusion of 

innovations”. Den grundar sig på ett antal teorier om hur ny teknik sprids, i vårt fall kommer vi 

applicera denna på införandet av programmatisk internet-annonsering, alltså tillämpningen av 

den nya tekniken. Vi har valt att använda oss av Rogers bok eftersom vår litteraturundersökning 

refererade den som en omfattande och omtyckt avhandling inom införandet av ny teknik.  

3.1.1 Femstegs-modellen  

En av teorierna beskriver fem steg som ny teknik går igenom för att etableras i en organisation, 

dessa steg är: kunskap, övertalan, beslut, implementering och bekräftelse (knowledge, 

persuasion, decision, implementering and confirmation) (se figur 3) (Rogers, 2003). 

!  
(Figur 3, Rogers femstegs-modell) 

Det huvudsakliga fokuset med denna teori är att lyfta fram faktumet att accepterandet av ny 
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teknik (såväl på individnivå som på organisatorisk nivå) inte är ett enskilt beslut, utan en process 

som sker över en längre tid och innefattar ett antal handlingar. Dessa handlingar grundar sig i 

ovan nämnda steg. I korthet kan stegen beskrivas som följande: 

Kunskap - en individ eller organisation exponeras för den nya tekniken.  

Övertalning - Individ eller organisation bildar en positiv eller negativ åsikt om tekniken.  

Beslut - Individ eller organisation utsätts för en situation där ett val behöver göras att ta in eller 

neka den nya tekniken. 

Implementering - Individ eller organisation börjar använda sig av den nya tekniken. 

Bekräftelse - Individ eller organisation söker försäkran om att den nya tekniken verkligen är så 

bra man ansett att den är, detta kan leda till beslut att reversera införandet av tekniken om bevis 

finns som talar emot den nya tekniken (Rogers, 2003).  

Beroende på hur långt man har kommit i processen inom ett företag eller en organisation (vilket 

steg man ligger på), samt vad som hände vid varje steg kan man analysera om vad som kan 

komma hända med tekniken i framtiden (Rogers, 2003). 

3.1.2 Segmenteringsteorin 

För att analysera vidare framtidsutsikterna för programmatisk internet-annonsering har vi valt att 

använda oss av en ytterligare en modell från Rogers. Modellen delar upp användarna och de 

potentiella användarna efter fem kategorier på hur snabba de är på att implementera och ta till sig 

en ny teknologi. De fem kategorierna som representeras av figuren nedan är innovatörer, tidiga 

entusiaster, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare (innovators, early adopters, early 

majority, late majority and laggards)(se figur 4)(Rogers, 2003).  
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!  
(Figur 4, Rogers segmenteringsteori) 

Enligt Roger kan man utgå från att användare från de olika segmenten har olika generella 

beteenden. Följande användarbeteende kan enligt Rogers antas leda till information om huruvida 

sannolikt det är att den nya tekniken kommer fortsätta användas i framtiden. Nedan är en 

summering av de fyra segmenten och dess respektive generella drag.  

Innovatörer - Företagsamma och vågade individer eller organisationer som prioriterar teknologi 

och innovationer. De lägger ned mycket tid, energi och kreativitet för att hitta nya teknologier 

och innovationer samt sätt att implementera dessa. 

Tidiga entusiaster - Individer eller organisationer som är vågade men brinner mer för det 

företagsamma än för kreativiteten i sig. De är ständigt på utsikt efter ny teknik och när det finns 

en strategisk vinning i att implementera dessa agerar de snabbt. De drivs av prestige och 

framgång och ser positiva möjligheter i att finna ny teknik före sina konkurrenter. Detta segment 

fyller i praktiken en funktion som den nya teknologins testpanel.  

Tidig majoritet - Steget från tidiga entusiaster till majoriteten kan anses som de mest kritiska för 

att den nya teknologin faktiskt ska bli vedertagen. En innovation som blivit populär av tidiga 

entusiaster kan fortfarande stagnera och aldrig nå majoriteten. Men om den nya tekniken tippar 

över och blir accepterad av majoriteten är det en viss typ av människor eller organisationer som 

är först ut att integrera den. Detta är den tidiga majoriteten, det är numera säkert att utgå från att 
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den nya tekniken kommer stanna ett längre tag och resurser kommer (om så behövs) fortsätta 

läggas på dess utveckling.  

Sen majoritet - Dessa individer eller organisationer är konservativa och avfärdar risk till största 

möjliga utsträckning. De väger säkerhet före potentiell vinning och implementerar ny teknik 

först när de uppenbarligen inte är strategiskt att inte implementera denna. Då en teknik har 

kommit så pass långt att den implementeras av detta segment kan tekniken anses vara väl 

integrerad i samhället eller det givna verksamhetsområdet. 

Eftersläntrare - Dessa individer eller organisationer väntar med att införa ny teknik tills alla 

andra val är omöjliga. De kommer inte innovera sin verksamhet om det inte är absolut 

nödvändigt. Det kan ta lång tid innan ny teknik når detta segment.  

Beroende på vilket/vilka segment de båda företagen i våra intervjuer infinner sig i hoppas vi 

kunna utföra en förtydligad analys över framtiden för programmatisk internet-annonsering 

(Rogers, 2003). 

3.1.3 Positiva och negativa konsekvenser 

Som vi nämner i syftet (avsnitt 1.3) är en av Rogers andra teorier att ställa nyttan från den nya 

tekniken i paritet till kostnaden för att införa och driva den. Rogers påpekar att dessa faktorer är 

avgörande för resultatet av införandet av den nya tekniken. Det är viktigt att gå ned till grunderna 

och helt enkelt ta reda på om de positiva konsekvenserna väger över de negativa konsekvenserna 

(Desirable versus undesirable consequences) (Rogers, 2003).  

Vi kommer analysera programmatisk internet-annonsering utefter dessa kriterier, dels införandet 

och dels hur denna nya teknik förhåller sig mot traditionell internet-annonsering.  

Vidare kommer det slutliga intervjumaterialet bidra till en uppfattning om hur införandet av 

programmatisk marknadsföring upplevs och används inom två större organisationer. Med detta 

sagt hoppas vi att dessa teoretiska underlag kommer hjälpa oss svara på våra frågeställningar och 

undersökningsområden (se avsnitt 1.3).  
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4. Metod  

I följande kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen samt 

valet av dessa. En genomgång av den valda forskningsstrategin, forskningsparadigmen och hur 

insamling av data skedde. Även valet av organisationer och upplägget av intervjuerna kommer 

förklaras. 

4.1 Forskningsstrategi       

I utfärdandet av uppsatsen har en fallstudie använts som forskningsstrategi. En fallstudie är en 

empirisk undersökning som granskar ett fenomen i dess verkliga sammanhang. Det kan röra sig 

om att undersöka exempelvis en organisation, en avdelning, ett informationssystem eller ett 

projekt (Oates, 2006). I detta fall är det en undersökning av en organisations avdelning, mer 

specifikt den avdelning som som ansvarar över digital marknadsföring. När man använder sig av 

denna forskningsstrategi finns det olika typer av fallstudier, vi har använt oss av typen 

“descriptive study”, vilket är en beskrivande fallstudie. Med beskrivande fallstudie menas att vi 

har undersökt ett fenomen i detalj i ett verkligt sammanhang (Oates, 2006). Därav kommer denna 

uppsats använda sig av intervjuer för att undersöka området programmatisk internet-annonsering 

inom två stora organisationer. Uppsatsen kommer berätta deras nuvarande sätt att marknadsföra 

sig digitalt. Resultatet som genereras utifrån intervjuerna att sammanställas och sedan analyseras 

mot det teoretiska ramverket för att ge svar på frågeställningen och syftet. 

4.2 Forskningsparadigm 

Uppsatsen använder sig av en fallstudie som enligt Oates består av en underliggande filosofisk 

paradigm, denna paradigm kan antingen vara postivism, interpretivism eller en kritisk 

undersökning (Oates, 2006). Den paradigm som valts i uppsatsen är interpretivism. Denna 

paradigm syftar inte till att bevisa eller motbevisa en hypotes, utan fokuserar på att utforska och 

tolka ett område (Oates, 2006). Detta passar väl in på uppsatsen i fråga där programmatisk 

marknadsföring används och undersöks i ett sammanhang samt eftersom det analyseras hur den 

är relaterad till de olika organisationerna (Oates, 2006). Interpretivismen som synsätt fokuserar 

på att tolka sammanhanget snarare än att utröna ett specifikt resultat som är rätt eller fel, kärnan i 
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interpretivismen är att se saker och ting ur olika perspektiv, vilket ligger till grunden i denna 

paradigm. Som en följd av detta kommer uppsatsen utröna faktumet att det kan finnas flera 

förklaringar till det resultatet som uppkommer.  

4.3 Datainsamlingsmetodik   

De valda metoderna i denna uppsats är insamling av kunskap från litteratur samt intervjuer. 

Huvudsakligen bygger uppsatsen på insamlat material från intervjuerna. Tillsammans har 

litteraturen och intervjuerna tillfört en god förståelse för hur digital marknadsföring fungerar med 

fokus på förståelse av internet-annonsering och implementering av programmatisk internet-

annonsering. 

4.3.1 Intervjuer      

Kvalitativa Intervjuer har varit viktiga för att tillföra djupare information om såväl 

programmatisk som traditionell internet-annonsering till uppsatsen. Intervjuer är ett bra koncept 

för att ta reda på hur den verkliga situationen faktiskt ser ut i organisationen, både för traditionell 

och programmatisk internet-annonsering. Det är möjligt att få en förståelse av ett verkligt 

sammanhang som sedan kan analyseras med hjälp av den givna teorin och bakgrunden. Utöver 

att intervjuerna är kvalitativa är de arrangerade på ett semistrukturerat vis. Det innebär att 

intervjuerna baseras på ett antal färdiga intervjufrågor, men det finns möjligheter att under 

intervjuns gång att förändra och lägg till nya frågor beroende på vilken riktning konversationen 

leder (Oates, 2006). Den här typen av intervju passar in på denna uppsats, eftersom de 

intervjuade då har möjlighet att besvara flera frågor i samma svar, samt berätta fakta de anser 

relevant, som ligger utanför ramen av de ställda frågorna, vilket kan leda till informativa 

följdfrågor. Genom att använda detta tillvägagångssätt blev svaren djupare och en mer ingående 

blick av företagen gavs.  
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4.3.2 Val av företag 

Valet av företag i uppsatsen blev SAS och Telia, två stora och välkända företag. De båda valdes 

ut enligt vad Oates benämner som en “convenience case study”, vilket innebär att företagen var 

smidiga för författarna att få kontakt med (Oates, 2006). Huvudanledningen till valet av 

respondenter grundar sig i att de båda är framträdande in sina respektive branscher och har en 

hög teknisk nivå inom sin verksamhet, såväl inom sina produkter som sin kunskap. 

Företagsrepresentanterna som representerar uppsatsens resultat blev som sagt SAS som är en stor 

organisation inom flyg- och transportbranschen och Telia som är stora inom tele- och 

kommunikationsbranschen. SAS som bedriver transport genom flygplan har redan där avancerad 

bakomliggande teknik. Telia som säljer telefoni och kommunikationslösningar befinner sig inom 

en tekniskt framträdande bransch. Genom personliga bekantskaper kunde vi kontakta respektive 

företag per mail varpå vi fick svar och kom i kontakt med respektive marknadsföringsavdelning. 

Vi benämner representanten vi träffade på SAS som respondent A, denne arbetar med titeln 

Digital Marketing Manager, vilket i praktiken innebär arbete med digitala köp via Ad Tech setup 

vilket är alla tekniska plattformar som stödjer köp av media. På Telia träffade vi två personer vi 

benämner som respondent B och respondent C, båda arbetar med digital marknadsföring.  

4.4 Sökstrategi 

Utöver intervjuerna utgör den litteratur som har samlats in en grund för arbetet. Insamlingen av 

material har följt kriterierna på den valda litteraturen, för att ta fram väsentlig information kring 

området. Eftersom uppsatsen berör digital marknadsföring som är relativt nytt över lag, samt 

programmatisk marknadsföring som är ännu nyare valde vi att ha moderna och uppdaterade 

källor i största möjliga mån. Sökandet efter information och material har skett genom databaser 

likt Google Scholar, Scopus och Uppsalas Universitets biblioteksdatabas. Dessa databaser har 

bidragit med bra och trovärdiga källor till ämnet. Genom UUs biblioteksdatabas har vi hittat 

relevanta böcker som har varit bra referenser till de grundläggande begreppen, exempelvis vid 

förklaringen av digital marknadsföring. Vid sökning kring den programmatiska delen, AI och 

maskininlärning var boklitteratur svårare att hitta, vilket gjorde att vetenskapliga artiklar och 

artiklar via Google var mer relevant och uppdaterade. Genom Google har bra artiklar hittats på 

  
!30



hemsidor som bland annat emarketer.com och iab.com, vilka är ledande organisationer inom 

digital marknadsföring och uppdaterar kring ny teknik som implementeras där. Utöver detta har 

de valda databaserna givit flera synvinklar och bra material till hur en ny tekniks implementering 

påverkar en organisation, vilket är grunden till det teoretiska ramverket som används i uppsatsen. 

Med hjälp av materialinsamlingen har en sökordsmatris varit som mall över de olika områdena vi 

har undersökt (se figur 5). 

(Figur 5, sökordsmatris) 

4.5 Dataanalys 

Uppsatsen bygger till största del insamling av kvalitativ data från intervjupersoner. Denna data är 

ingående och beskrivande men kan även vara svårtydlig. För att få ut den väsentliga 

informationen ur datan använder vi oss av en trestegsmodell hämtad ur boken “Researching 

Information Systems”. Modellen innebär att man kategoriserar data i tre olika segment beroende 

på dess relevans. En stor del av datan är relevant och utgöra det första segmentet, det andra 

segmentet utgörs av tveksam data som möjligtvis går att använda, till sist finns ett segment som 

inte är relevant som ej går att använda. Denna metodik förenklade arbetet och gjorde att 

extraherande av rätt data lyckades (Oates, 2006). 
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Som tidigare nämnt har uppsaten ett ramverk som är en riktlinje för oss i vårt arbete. Ramverket 

är skriften om hur implementering av ny teknik påverkar en organisation och detta har fungerat 

som ett hjälpmedel vid extraherande av data och skrivandet av uppsatsen. Arbetet har lagts upp 

till att vara en iterativ process för att möjliggöra att gå tillbaka till ramverket och jämföra 

informationen mot det som har samlats in. En utmaning har varit att hitta uppdaterad 

vetenskaplig data kring programmatisk internet-annonsering, detta eftersom ämnet är väldigt nytt 

och ofta berikas av ny forskning och nya framsteg.  

4.6 Motivering av metodval  

Metoderna vi valde att använda för att genomföra uppsatsen var en fallstudie med semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer. Genom att ha sådana intervjuer fick vi en djup förståelse för 

hur den digitala marknadsföringen såg ut hos två större organisationer. Vi ansåg att detta bäst 

lämpat för oss, men metoden medför även nackdelar man måste ta hänsyn till. Det finns 

alternativa metoder att utföra arbetet på, vilket vi granskade med att ange för- och nackdelar på 

vårt metodval.  

För det första granskade vi fallstudier, vilket är en passande metod vid fördjupning inom ett 

område, i detta fall två större organisationers digitala marknadsföring. Nackdelar med fallstudier 

kan vara att det är lätt att författaren är för okritisk till sitt eget arbete under fallstudien, därav blir 

utfallet generaliserat med låg trovärdighet, eftersom det inte finns några direkta regler man kan 

följa för att uppnå en optimal fallstudie. Dessutom kan det vara tidskrävande med fallstudier där 

det kan vara svårigheter att få tag i rätt person till rätt ämne (Oates, 2006). Vi anser att denna 

studie är mest optimal för vår uppsats och inget annat alternativ skulle passa bättre. 
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5. Empiri  

5.1 Resultat från intervjuer 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Intervjun med SAS ägde rum med 

respondent A på hotell Anglais i Stockholm och intervjun med respondent B och respondent C på 

Telia ägde rum på Telias huvudkontor i Farsta. Uppsatsen bygger på de intervjuer som vi har haft 

mot dessa personer och kommer sammanställas i två avsnitt och sedan en slutsammanställning 

av bägge i slutet. Vi sände en agenda för intervjuerna innan mötena ägde rum för att förbereda de 

intervjuande samt ha möjlighet att ta fram relevanta svar runt detaljer och kunskaper som 

personerna kanske inte kan utantill.  

5.1.1 Intervju med SAS 

Vår första intervju var med Scandinavian Airlines (SAS) som är Skandinaviens ledande 

flygbolag som tillhör SAS Group koncernen. SAS erbjuder flygresor till 119 destinationer i 

Europa, USA och Asien och under 2014/15 reste totalt 28.1 miljoner passagerare till dessa 

platser. SAS tillhör Star Alliance, vilket erbjuder sina passagerare ett stort nätverk av 

destinationer och resor (sasgroup.net, 2016). 

SAS har påbörjat en integrering av AI inom företagets internet-annonsering, såväl publicering 

som framtagandet av internet-annonser kan ske med hjälp av AI, dock sker fortfarande 

majoriteten av bolagets internet-annonsering via det traditionella. Vi mötte respondent A som har 

titeln “digital marketing manager” och ansvarar för digitala köp på den amerikanska marknaden.  

5.1.1.1 Typ av marknadsföring 

SAS marknadsföringsavdelning arbetar med någonting de själva väljer att benämna som “always 

on”, med detta menas att de strävar efter att har ett kontinuerligt flöde av marknadsföring som de 

förmedlar ut genom sina olika kanaler. Vidare syftar denna strategi till att SAS samlar in så 

mycket information de kan om potentiella kunder via cookies. En person som går in på SAS 

hemsida analyseras och segmenteras med olika särskiljande variabler, dessa kan vara hur länge 
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användaren var inne på sidan, vilka av SAS sidor som besöktes, vilka sidor som förde in den till 

SAS hemsida, vart på internet användaren befann sig innan den tryckte på annonsen, eller gick in 

på hemsidans URL.  

5.1.1.2 Framtagande av marknadsföringsmaterial  

Vanligtvis skapas marknadsföringsmaterialet som ska användas av SAS av en extern “kreativ 

byrå”, med kreativ byrå menas en byrå som tar fram kreativt material till marknadsföring såsom 

annonsmaterialet. Sedan kan materialet skickas till en mediebyrå som ansvarar för att följa upp 

materialet och leverera det resultat som utlovats. Alternativt använder SAS i detta skede 

DoubleClick by Google, som är en DSP platform med en rad produkter för digital 

marknadsföring för att distribuera materialet.  

I denna process kan SAS alltså använda sig av såväl traditionella som programmatisk internet-

annonsering. I de fallen SAS använder en mediebyrå är det till viss del upp till byrån om 

internet-annonsen ska publiceras på traditionellt eller programmatiskt vis. De olika 

mediebyråerna har alla sina enskilda tillvägagångssätt, vilket kan leda till faktorer som direkt 

eller indirekt påverkar huruvida SAS internet-annonser marknadsförs på traditionellt vis eller via 

programmatisk marknadsföring. Dock finns möjligheten att påverka den externa aktörens 

metoder eller rikta in sig på att välja en viss sorts aktörer. En fördel SAS finner med att använda 

mediebyråer istället för DoubleClick by Google är att byråerna ofta bulkupphandlar 

annonsplatser vilket gör att de får goda avtal med leverantörerna och kan köpa in 

annonsplatserna till ett lägre pris, därför kan de också ta ut en lägre avgift för att sälja vidare 

dessa platser. För SAS kan det röra sig om att de betalar ut en provisionsavgift på cirka 8% till en 

mediebyrå och cirka 14% om de använder sig av Google DoubleClick.  
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5.1.1.3 Positiva konsekvenser av programmatisk internet-annonsering  

Som ovan nämnt använder sig SAS av DoubleClick by Google för att skapa internet-annonser 

och köpa annonsplatser genom programmatiska köp. Detta är deras främsta Demand Side 

Platform (DSP). De produkter från DoubleClick SAS använder sig mest av är DoubleClick Bid 

Manager (DBM) och DoubleClick Campaign Manager (DCM). Den förstnämnde (DBM) 

fungerar som en auktion där annonsören sätter ett pris den är villig att betala för att annonsen ska 

visas upp (se avsnitt 2.5.4). Detta pris jämförs sedan med vad andra annonsörer är villiga att 

betala, beroende på vem som har lagt högst pristak samt vilka preferenser annonsören som har 

begärt av hemsidan, därefter väljs en plats för annonsen där den ska visas upp. Respondent A 

tycker detta är effektivt sätt för att hålla kostnaden för marknadsföringen nere, samt för att hitta 

hemsidor som med hög relevans för den målgrupp man vill exponera sig mot. Anledningarna till 

att hemsidorna som annonsen publiceras på är relevanta för den målgruppen man vill nå, är 

eftersom de demografiska preferenser man valt att segmentera sig mot matchas med 

informationen om hemsidans demografiska användarbas. Allt detta sker automatiskt och för SAS 

är det en fördel med programmatisk internet-annonsering jämfört med traditionell. 

Den andra produkten från DoubleClick DCM berör marknadsföringskampanjer och är därav mer 

inriktade på helheten än DBM. Detta sträcker sig från framtagandet av material till uppföljning 

av hur resultatet av kampanjen blev.  

Anledningen till att SAS använder sig av DoubleClicks produkter är för att paketet är en 

helhetslösning som erbjuder flera verktyg för olika delar inom programmatisk marknadsföring 

(likt DCM och DBM) samt att de olika produkterna håller hög kvalitet. Produkterna från 

DoubleClick är bra på att analysera beteendet på användarna som kommer till SAS hemsida från 

internet-annonser. De kan analysera alltifrån hur länge personen stannar till vilka delar av sidan 

personen besöker. SAS kan sedan sätta upp kriterier som ger olika värde till olika besökare, 

exempelvis är en besökare som stannar på hemsidan fem minuter längre mer värd än en som 

stannar en minut. Detta är effektivt för att spåra och mäta annonseringen, vilket är ytterligare en 
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anledning till att SAS är positiva till programmatisk internet-annonsering kontra traditionell 

internet-annonsering. 

Vidare använder sig SAS ofta av en Ad Server för skapa sitt kreativa material, sitt bildmaterial 

och sina HTML5-baserade banners. Denna Ad Server fungerar alltså som SAS kreativa byrå i 

flera fall. Med hjälp av en “trade desk” som har stöd för Real Time Bidding (RTB) kan SAS 

därav genomföra programmatiska köp. De har även inbyggda taggar i sitt material för att kunna 

följa upp resultatet av de internet-baserade annonserna.  

Ett annat exempel på hur programmatisk marknadsföring och mer specifikt DoubleClick 

underlättar för SAS är att de med hjälp av den programmatiska tekniken kan presentera internet-

annonsen på det språk som är relevant för användaren. Detta görs genom att översätta sin 

internet-annons till så många olika språk som önskas för att sedan lägga in det i HTML-koden 

för annonsen. Ad server-delen, som håller det kreativa materialet, på DoubleClick används sedan 

från annonsplatsens del för att känna av vilken språk som besökaren vanligtvis använder. Detta 

språk matchas sedan med de inlagda språken i annonsen och texten visas i det språk som är mest 

relevant för användaren. För SAS har denna automatisering varit smidig såväl som gjort 

annonserna mer personliga och därav bättre anpassade för varje enskild användare.  

5.1.1.4 Negativa konsekvenser av programmatisk internet-annonsering 

Valet av hemsida som internet-annonsen publiceras på bestäms av olika faktorer. Det första som 

spelar in är om annonsen köps via Ad Exchange och därav nyttjar programmatiska köp. Till 

mångt och mycket avgör detta valet av hemsida då SAS i dessa fall köper en annons och inte en 

specifik hemsida (förklaras i kapitel 2). De väljer som sagt ett pris de är villiga att betala och 

beroende på vad konkurrenter betalar och hur mycket hemsidorna tar betalt avgörs platsen 

annonsen visas upp på. Om annonsen behöver visas upp på en särskild hemsida för att gynna 

marknadsföringens ändamål väljer SAS att använda traditionell internet-annonsering, eftersom 

det programmatiska alternativet fungerar sämre i dessa fall. Detta är en av anledningarna till att 

SAS inte kommer lägga över all sin annonsering till programmatisk. Ofta handlar det om stora 
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kampanjer med specifika riktlinjer om vart marknadsföringen ska riktas, då är det effektivt att 

använda sig av det traditionella sättet, att helt enkelt köpa annonsplatsen direkt från företaget 

vars hemsida man vill exponeras på. Detta eftersom det automatiserade budsystemet som är 

aktuellt vid programmatisk internet-annonsering bara låter företagen välja målgrupp för 

annonsen, inte specifika destinationer. 

En annan faktor som bör tilläggas gällande vart annonserna visas upp är att de system som 

används av Ad Servers Ad Exchange och programmatiska köp inte har tillgång till alla 

existerande hemsidor. Detta är ytterligare en nackdel med programmatisk internet-annonsering. 

Det är enbart vissa företag som valt att ansluta sina annonsplatser till Ad Exchange vilket gör att 

enbart dessa företagsannonsplatser kan köpas via programmatisk teknik. Respondent A tror dock 

att tillgången till företag som ansluter sina annonsplatser till Ad Exchange kommer öka i 

framtiden. 

Vidare bidrar Google samt sociala medier med fokus på Facebook till ytterligare en påverkande 

faktor angående vart internet-annonser placeras. Facebook använder sig av egen Ad Exchange 

och annonsörer kan därav köpa sina annonsplatser på Facebooks hemsida via RTB. Men 

angående Facebook hänvisar respondent A till ett problem som ofta benämns “walled gardens”. 

Detta innebär att Facebook och Google inte tillåter tredje partens tekniska 

marknadsföringsbyråer analysera datan på deras hemsidor. Detta gör att det kan uppstå osäkerhet 

kring huruvida de annonsplatser som betalas för verkligen säljs till rätt pris. 

5.1.1.5 Framtidsutsikt för SAS programmatiska internet-annonsering 

SAS har visionen att lägga över merparten av sin internet-annonsering till programmatisk 

annonsering, men detta kommer förmodligen dröja, hur lång tid det kommer dröja var svårt att 

säga. Vidare berättar SAS att en av anledningarna till att den traditionella modellen för internet-

annonsering fortfarande är stor är att publicisterna och mediebyråerna ofta tjänar mer pengar på 

detta tillvägagångssätt. Vid programmatiska köp avgörs som sagt priset på hemsidans 

annonsplats vanligtvis av RTB, vilket gör att marknaden själv bestämmer hur mycket som ska 
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betalas. Enligt SAS föredrar publicisterna och mediebyråerna att själv kunna avgöra hur mycket 

en annonsplats ska kosta vilket gör att de gärna håller kvar vid det traditionella sättet så länge det 

går. Dock tror SAS att det bara är en tidsfråga innan all marknadsföring läggs över till att vara 

programmatisk.  

5.1.2 Intervju med Telia 

Telia är Sveriges största teleoperatör och har varit verksamma (om än under olika namn) i över 

150 år, grundat 1853. Företaget har över 26 000 anställda och hade 2014 en omsättning på 101 

miljarder kronor. Vi besökte företagets huvudkontor i Farsta där vi två respondenter, nedan 

benämnda respondent B och respondent C, båda arbetar på den privata avdelningen för digital 

marknadsföring. Telia tillverkar och publicerar hälften av sin internet-annonsering på traditionellt 

vis och hälften via programmatisk internet-annonsering (TeliaSonera Annual & Sustainability 

Report, 2014) (intervju med Telia, 2016). 

5.1.2.1 Typ av marknadsföring 

Telia arbetar till stor del kampanjbaserat, med detta menas att deras marknadsföring ofta 

bearbetas med ett helhetsperspektiv, som mestadels grundar sig i att en kampanj ska förstärka 

någon av deras grundvärderingar. Företagets marknadsföring fungerar alltså inte som så att Telia 

väljer en enstaka hemsida och publicerar en annons på denna. Snarare väljer de ett budskap de 

vill framföra och förstärka, sedan undersöker de vilken målgrupp som lämpar sig bäst att rikta 

sig till för denna kampanj, vart de bör synas för att kampanjen ska bli så lyckad och effektiv som 

möjligt samt hur innehållet bör utformas.  

5.1.2.2 Framtagande av material för internet-annonser  

Materialet som används till Telias marknadsföring tas antingen fram via interna medel alternativt 

anlitas en extern marknadsföringsbyrå som skapar materialet. Telia har bland annat samarbetat 

med byråerna Schibsted, MEC och Bonnier vid framtagande och publicering av internet-

annonser, de är positiva till att göra upp affärer med nya aktörer om de träffar på bra kompetens. 

I de fallen mediebyråerna publicerar annonser via programmatisk internet-annonsering tycker 
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Telia det fungerar bra att hålla detta på en extern nivå istället för att ha en intern ATD. En fördel 

med dessa samarbeten är att Telia kan få mängdrabatter då de upphandlar många annonsplatser, 

vidare finner Telia att när de anlitar en byrå slipper de finna kompetensen för programmatisk 

marknadsföring själva.  

5.1.2.3 Positiva konsekvenser av programmatisk internet-annonsering 

Vid publicering av internet annonser använder sig Telia av såväl programmatiska metoder (RTB) 

som traditionella metoder (köp av annonsplatser direkt av en byrå eller ett företag vars hemsida 

de vill synas på). Fördelningen är jämn mellan de båda varianterna, med andra ord köps 

annonsplatser in via programmatisk marknadsföring i 50 % av fallen.  

Som ovan nämnt är det vanligare att marknadsföringsplanen berör en idé snarare än en specifik 

hemsida. Med andra ord passar det programmatiska tillvägagångssättet bra för Telia, eftersom 

programmatisk internet-annonsering låter företaget nå just ett kundsegment snarare än en 

specifik hemsida. Telia tycker programmatisk internet-annonsering fungerar bra för att nå ut till 

en specifik demografisk målgrupp och detta är en av fördelarna med programmatisk internet-

annonsering. Vid deras kampanjer utses ett budskap och en målgrupp och sedan är syftet att nå 

den målgruppen, snarare än hur den nås. Fokus ligger på att det givna budskapet som kommer 

fram i kampanjen. Utöver segmentering över specifika målgrupper tycker respondent B och 

respondent C på Telia att en fördel med programmatiska annonsköp är även att automatiskt 

kunna avgränsa sina köp till den budget man har satt. Programmatisk internet-annonsering gör 

det enkelt att administrera och se över budgeten samt anpassa denna efter vad 

kostnadseffektivitet då det är smidigt att lägga upp en budget och sedan låta programmet anpassa 

publiceringstider efter vad budgeten tillåter. 

Telia började använda sig av programmatisk internet-annonsering i maj 2015 och har under det 

verksamma året dragit slutsatsen att de finner detta tillvägagångssätt effektivt kontra traditionell 

internet-annonsering. Som ovan nämnt är det en fördel att kunna anpassa destinationerna för 

annonserna och låta datorn finna de hemsidor som är relevanta för målgruppen man söker, 
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grundat på insamlad statistik om vilka personer som besöker företagets hemsida. Telia använder 

sig uteslutande av DoubleClick by Google som DSP vid inköp av annonsplatser via 

programmatisk internet-annonsering. Valet är främst baserat på att de använder tjänsten i ett 

större sammanhang, de använder flera av dess funktioner och tycker att den fungerar bra.  

5.1.2.4 Negativa konsekvenser av programmatisk internet-annonsering 

Vilken hemsida Telia publicerar sina internet-annonser är som sagt ett val baserat på flera 

faktorer, till att börja med beror det på om annonsen ska marknadsföras via traditionella medel 

eller med programmatisk annonsering. Om det senare är fallet bestäms hemsidan som ovan 

nämnt av vilka segmenterande inställningar som har gjorts för programmet. Telia marknadsför 

sig vanligtvis mot familjer och barn, samt studenter i åldrarna 18-27 år. För att vara säker på att 

synas på bra platser använder sig Telia av en så kallad “white list”, vilket är en lista av hemsidor 

som företaget vill synas på. Programmet för programmatisk annonsering (i detta fall Google 

DoubleClick) arbetar sedan med vetskapen om att Telia har en preferens för just dessa sidor och 

värderar platserna.  

Respondent B och respondent C berättar dock att det finns fall då Telia vill marknadsföra sig på 

en specifik hemsida, vanligtvis som ett steg i en kampanj. I dessa fall tillfredsställer den 

programmatiska metoden inte behovet eftersom Telia ej kan välja exakt vilken hemsida annonsen 

publiceras på. Detta anser respondent B och respondent C vara en av nackdelarna med 

programmatisk internet-annonsering. Vidare anser Telia att en nackdel med programmatisk 

internet-annonsering är att utbudet av hemsidor annonsen kan publiceras på är begränsat. Därav 

väljer Telia att, då önskade hemsidor inte finns tillgängliga för programmatiska köp eller då en 

specifik hemsida måste nås direkt, publicera sina internet-annonser via mediebyråer eller att 

direkt kontakta företaget i fråga. I dessa fall har Telia ett nära samarbete med mediebyrån 

Schibsted och använder sig ofta av dem för att publicera annonser.  

Ytterligare en nackdel respondent B och respondent C berättar är att Telia finner svårigheter i att 

finna personer med kompetens inom programmatisk marknadsföring. De utgår från att detta 
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beror på att de nya teknikerna är nya och att de inom några år kommer kunna se en ökad 

kompetens inom programmatisk marknadsföring, samt ett ökat antal av personer med denna 

kompetens.  

5.1.2.5 Framtidsutsikt för Telias programmatiska internet-annonsering 

Telia har som vision att lägga över majoriteten av sin internet-annonsering till programmatisk, 

alltså användandes av AI. De tror dock att den traditionella marknadsföringen alltid kommer 

finnas kvar och som marknaden ser ut nu kommer de alltid vela ha åtminstone en liten del 

traditionell marknadsföring i sina kampanjer för internet-annonser. Detta eftersom de 

traditionella metoderna lämpar sig effektivt när de vill rikta materialet till specifika hemsidor och 

välja hur materialet ska se ut. På grund av att man ej kan göra detta kan man heller inte alltid 

skapa så pass stor spridning som man vill, detta bidrar till att man ytterligare håller kvar vid de 

traditionella metoderna för internet-annonsering. Telia tror dock att dessa brister kommer 

reduceras och eventuellt helt försvinna i framtiden, någonting de gärna ser händer så snart som 

möjligt. Om den programmatiska internet-annonseringen fungerar bra för Telia i framtiden, 

eventuellt som en följd av att ovan nämnda brister har reducerats, är det möjligt att Telias 

internet-annonsering kan utgöra en ännu större del av marknadsföringen som helhet. Bland annat 

eftersom den medför så pass effektiva verktyg för att mäta trafiken som genereras efter en 

kampanj har lanserats, samt att reklamen blir väl anpassad efter de potentiella kunderna.  

Vidare anser Telia att mediebyråerna ofta vill hålla kvar i de traditionella metoderna och är 

passiva till att ta emot programmatisk marknadsföring. Detta kan bero på att byråerna generellt 

sett tjänar mer pengar på den traditionella internet-annonseringen och därav ställer sig skeptiska 

till en förändring. I de fall Telia har anlitat en byrå som använder RTB och programmatiska 

metoder för publicering eller framtagande av internet-annonser, har Telia själva behövt 

argumentera för att dessa metoder ska användas. Byråerna erbjöd det ej och var kritiska till att 

använda det.  
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Den programmatiska marknadsföringen på Telia bedrivs under avdelningen för digital 

marknadsföring, det är en varierad och begränsad kunskapsnivå där enbart ett fåtal (de insatta) 

har en gedigen vetskap om vad som görs. Det finns visioner om att höja denna kunskap och goda 

belägg för att detta kan ske och man är ständigt vaksam efter ny kompetens inom området. 

Angående Telias konkurrenter, de övriga telefonoperatörerna i Sverige utgår Telia från att dessa 

också använder sig av programmatisk marknadsföring på en liknande nivå, men det är ej säkra på 

detta.   

5.2 Sammanställning av intervjuer 

5.2.1 Förekomst och uppfattning av programmatisk internet-annonsering 

Båda företagen använde sig använde sig av programmatisk såväl som traditionell internet-

annonsering. En röd tråd som löpte genom båda intervjuerna var en positiv attityd till det 

programmatiska alternativet samtidigt som det inte är tillräckligt utvecklat för att ersätta det 

traditionella alternativet helt och hållet. Ett bristande utbud av hemsidor att publicera annonser 

var en av anledningarna till att traditionell internet-annonsering ibland var att föredra. Svårt att 

finna kompetens till det programmatiska alternativen var en annan anledning. En av de främsta 

fördelarna med programmatisk internet-annonsering var en ökad förmåga att finna nå ut till 

relevanta kunder, samt att dessa kunder hade en högre relevans än tidigare. Vidare var en fördel 

att företaget har enkelt att planera sin budget och anpassa den efter vardera kampanj, med RTB. 

Båda företagen använde DoubleClick by Google som DSP och var nöjd med detta dels eftersom 

DoubleClick erbjuder en familj av produkter som är samlade på samma ställe, samt att företagen 

upplevde kvalitén som hög. 

5.2.2 Externa aktörers inverkan på användandet av programmatisk internet-annonsering 

Båda företagen var relativt säkra på att externa aktörer såsom marknadsföringsbyråer och 

mediebyråer generellt sett hämmar införandet av programmatisk internet-annonsering. Detta 

eftersom byråerna ofta har en bättre kontroll att prisreglera traditionella annonser då de köper in 

annonsplatser på hemsidor och sedan kan sälja dessa platser till vilket pris de vill. Förvisso måste 
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byråerna självfallet ta hänsyn till marknadens priser om de vill få någonting sålt, men de har 

ändå en större frihet än med programmatiska inköp och försäljningar. I de sistnämnda är 

prissättningen som sagt automatiserad. 

5.2.3 Framtidstro om internet-annonsering 

Båda företagen är positiva till programmatisk internet-annonsering (samt programmatisk 

marknadsföring som helhet) och utgår från att denna kommer utgöra en ökad del av respektive 

företags marknadsföring i framtiden. SAS var mer positiva till att lägga över majoriteten (eller 

all) internet-annonsering till programmatisk inom en snar framtid, medan Telia (om än positiva) 

var aningen mer trevande. Med detta tror Telia att det kan dröja en längre tid innan det 

programmatiska internet-annonseringen utgör en överhängande del av internet-annonseringen. 

Vidare ansåg Telia det osannolikt att lägga över all internet-annonsering till programmatisk, 

främst på grund av det bristande utbudet av hemsidor.  
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer vi göra en analys av de resultat vi kommit fram till i föregående avsnitt, 

utefter de uppsatta frågeställningarna i avsnitt 1, nämligen:  

● Positiva konsekvenser av införandet av programmatiska internet-annonser jämfört med 

traditionella. 

● Negativa konsekvenser av införandet av programmatiska internet-annonser jämfört med 

traditionella.  

● Framtidsutsikterna för programmatiska internet-annonser jämfört med traditionella.  

Som nämt i avgränsningarna (avsnitt 1.5) är det viktigt att notera att dessa punkter berör 

programmatisk och traditionell internet-annonsering sett från annonsörernas vinkel. De positiva 

och negativa egenskaperna hade inte nödvändigtvis varit detsamma för de andra aktörerna i 

marknadsföringskedjan, konsument (av reklamen), mediebyråerna och annonsplatsens ägare.  

6.1 Positiva konsekvenser av programmatisk internet-annonsering 

De finns ett antal aspekter där såväl SAS som Telia ansåg att programmatisk internet-

annonsering var att föredra jämfört med traditionell. En av de framstående fördelarna är 

automatiseringen, det kan förekomma en automatisering inom såväl publiceringen som vid 

skapandet av annonsen. Detta är självklart en fördel som även kan återspegla sig som en nackdel 

i form av att en del av de anställda (i framtiden) kanske kan komma att bli ersatta av program 

och system. Men automatiseringen ansågs som en stor fördel. Istället för att lägga tid och 

resurser på att analysera vilken hemsida som annonsen ska publiceras på är det enda 

publicisterna behöver göra att specificera demografin i den målgrupp de vill rikta in sig mot, för 

att sedan ta hjälp av befintliga databaser för att matcha annonserna med lämpligaste hemsida.  

I nuläget är det dock vanligt att en mediebyrå sköter processen med att publicera en annons på 

rätt hemsida (se avsnitt 2.5). Detta gör att fördelen med att slippa söka relevanta sidor för 

publiceringen inte alltid är relevant. Det som istället är relevant i sådana fall är prisläget. SAS 

och Telia anser att priserna för att köpa annonser av en DSP likt DoubleClick by Google i 

  
!44



slutändan ofta blir billigare än att handla av en mediebyrå. Detta eftersom en automatiserad 

auktionsprocess kommer välja det absolut billigaste priset marknaden tillåter, medan 

mediebyråerna ofta vill pressa upp sina marginaler för egen vinning. En besparing av resurser är 

alltså en fördel.  

Vidare skapar det minskade behovet av mediebyråer en ökad autonomi som såväl SAS som Telia 

ansåg vara positivt i detta fall. Företagen blir mindre beroende av externa aktörer vilket minskar 

risken alla problem mänsklig interaktion kan medföra, bland annat inkluderande missförstånd. 

Företagen kan dock minimera de negativa sidorna av autonomi vilket i detta fall är kostnader i 

form av att finna kompetens inom processen att publicera annonser samt processen att analysera 

hemsidor. Detta sköts istället av programmen som tillhandahåller tjänsterna för att publicera 

programmatiska internet-annonser. 

En ytterligare fördel SAS och Telia poängterade ut med programmatisk internet-annonsering var 

en förbättrad möjlighet att nå ut till den önskade målgruppen. Detta eftersom de vid 

programmatiska köp av annonsplatser anger vilket kundsegment de är intresserade av (baserat på 

exempelvis reklamkampanjens mål), vilket sedan matchas ihop med hemsidor där besökarna hör 

till den givna demografin. Detta gör det enkelt att nå ut till en specifik målgrupp samt vara säker 

på att just den målgruppen nås. Vidare ansåg de båda att materialet man når ut med är av ökad 

relevans (för respektive målgrupp) jämfört med traditionell internet-annonsering. Detta eftersom 

materialet som skickas ut kan anpassas beroende på vem som ser det, exempelvis hos SAS kan 

programmet känna av om besökaren är bekvämast med svenska eller engelska, för att sedan välja 

rätt språk på annonsen (detta förutsätter dock att annonsen är översatt till flera språk). Detta gör 

att de programmatiska internet-annonserna har möjligheten att bli mer personliga än de 

traditionella internet-annonserna. 
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6.2 Negativa konsekvenser av programmatisk internet-annonsering 

Såväl SAS som Telia anser att ett stort hinder till dagens programmatiska internet-annonsering är 

svårigheter att finna kompetens inom området, både intern och extern. Telia berättade att den 

interna kompetensen i dagsläget till största delen är uppbyggd av att enskilda individer var 

intresserade av att lära sig använda programmatisk marknadsföring över lag. Det är svårt att 

anställa personer med hög kompetens och eller erfarenhet inom ämnet eftersom tekniken är så 

pass ny. Vidare har anställda på SAS och Telia märkt att teknologin utvecklas i snabb fart och det 

som är kunskap idag kan snart vara föråldrat. Därav krävs det något av ett paradigmskifte där 

mer fokus läggs på att utbilda intern personal till att kunna använda programmatisk internet-

annonsering specifikt, samt att kunna integrera denna i de befintliga rutinerna. 

En ytterligare begränsning med programmatisk internet-annonsering som SAS och Telia berättar 

är det bristande utbudet av hemsidor. Dem båda anser att det finns flera företag som 

tillhandahåller annonsplatser på sina hemsidor som inte ännu har börjat med programmatisk 

försäljning. Därav kan annonserna som köps via programmatiska köp inte hamna på dessa 

hemsidor. En liknande situation som nämns av företagen vi intervjuade är situationer då de vill 

publicera en internet-annons på en specifik hemsida. I dessa fall är programmatiska köp 

obrukbara då eftersom annonsen ska placeras på en specifik hemsida, inte enbart till ett valt 

demografiskt segment.  

6.3 Framtidsutsikten för programmatisk internet-annonsering 

Som vi nämner i teoridelen (avsnitt 3) ger Rogers femstegs-modell en grund till analysen om 

framtidsutsikten för programmatisk internet-annonsering. Modellen är som sagt grundad på de 

fem stegen kunskap, övertalan, beslut, implementering och bekräftelse.  

Båda företagen har som en helhet nått steg tre och valt “adoption” före “rejection”, med andra 

ord har de valt att införa tekniken och därifrån även implementera denna i arbetet (steg 4). Det 

femte steget, bekräftelse, är delvis uppfyllt även om tekniken ännu inte är helt vedertagen och 

utbredd i de relevanta områdena. Både SAS och Telia kan även anses ligga i olika faser beroende 

  
!46



på vilka individer i organisationen man analyserar. Detta är i sig ett problem samt bevis på att 

tekniken inte är fullt bekräftad eller implementerad. Det intressanta med teorin är att applicera 

den på organisatorisk nivå men eftersom organisationen är uppbyggd av enskilda individer är det 

av intresse att applicera teorin även på dessa. Det finns anställda som har gått igenom alla fem 

steg och är bekväma att arbeta med programmatisk internet-annonsering, men de finns också 

personer på relevanta avdelningar som inte ännu har tagit till sig kunskapen. Detta kan ses som 

en indikation på att Rogers teori är på väg att införas men har utrymme för att komma längre. 

Men trots detta är tekniken som sagt implementerad samt på god väg att bli bekräftad och det är 

därav en rimligt analys att framtidsutsikten för programmatisk internet-annonsering är ljus 

(Intervju med Telia, 2016) (Intervju med SAS, 2016). 

Vidare anser vi att de båda företagen ligger i segmentet “tidig majoritet” från Rogers 

segmenteringsteori vi nämner i teoriavsnittet (avsnitt 3.1). Teorin grundar sig som sagt i att dela 

in användare och potentiella användare i fem olika grupper beroende hur snabba de är på att ta 

till sig ny teknologi. De fem grupperna är innovatörer, tidiga entusiaster, tidig majoritet, sen 

majoritet och eftersläntrare. Av dessa har vi som sagt kommit fram till att SAS och Telia tillhör 

gruppen “tidig majoritet”. Anledningen till detta val är att teknologin har kommit relativt långt i 

utvecklingen (se föregående stycke) och numera är utspridd hos mer än bara ett fåtal företag 

(Intervju med SAS, 2016). Samt inom Telia avsåg de programmatiska internet-annonserna över 

50% av de totala internet-annonserna (Intervju med Telia, 2016)  

Enligt Rogers teori är det rimligt att en ny teknik som kommit till ett stadie då den börjat 

användas av en majoritetsgrupp (tidig majoritet) kommer fortsätta växa och har goda utsikter att 

implementeras ytterligare. Det avgörande steget är enligt Rogers är som sagt om den nya 

teknologin tar steget från att bara användas av de mest entusiastiska till att användas av de tidiga 

majoritetsanvändarna. Eftersom detta har skett anser vi att programmatisk internet-annonsering 

med stor sannolikhet kommer fortsätta vara en del av företags digitala marknadsföring, samt vara 

en större del av den digitala marknadsföringen.  
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De båda företagen ansåg som ovan nämnt att deras användande av programmatisk internet-

annonsering rimligtvis kommer öka i framtiden, samt att användningen av traditionell internet-

annonsering kommer minska. En av anledningarna till detta ansågs vara den förutspådda 

utvecklingen av programmatisk internet-annonsering. Som nämnt i föregående avsnitt anses 

utbudet av hemsidor för publicering av internet-annonser bristande, dock ansåg SAS och Telia att 

detta med största sannolikhet kommer ändras i framtiden då de räknar med att fler företag med 

annonsplatser på sina hemsidor börjar använda sig av programmatisk försäljning. Kanske ännu 

mer relevant är dock den förutspådda förståelsen för programmatisk internet-annonsering, SAS 

och Telia ansåg båda att ett av de största hindren var svårighet att finna kompetens till den nya 

tekniken (avsnitt 6.2), de ansåg dock att detta med största sannolikhet kommer “åtgärda sig 

självt” då allt fler börjar lära sig om programmatisk internet-annonsering och därav kommer 

besitta kunskapen i framtiden. Vidare kommenterade Telia att de under ett drygt år har sett en 

stor intern ökning inom kompetensen av programmatisk internet-annonsering, de känner sig 

därav trygga i att denna kunskapskurva kommer fortsätta stiga. Detta kommer på sikt rimligtvis 

leda till att fler besitter kunskap om programmatisk internet-annonsering och därav kan fler 

anställas och avdelningen för denna typ av marknadsföring kan växa (Intervju med Telia, 2016) 

(Intervju med SAS, 2016). 

Detta återspeglas även i en undersökning från den digitala marknadsföringstidningen Marketing 

Land, där Ginny Marvin visar på en studie om att programmatisk marknadsföring blir allt 

vanligare, men kunskapen om denna är fortfarande bristande. Studien visar på att 44% av de 

tillfrågade (som arbetar med digital marknadsföring) ansåg sig ha en bristande eller obefintlig 

kunskap om programmatisk marknadsföring. Vidare ansåg 37% av samma studie att 

programmatisk marknadsföring kommer vara det dominerande sättet att marknadsföra sig på i 

framtiden (Marvin, Marketing Land).  

Med detta sagt är det alltså rimligt att föreställa sig ett scenario där programmatiska internet-

annonsering används mer och med bättre resultat i framtiden. Detta eftersom de hinder som finns 

mot tekniken idag verkar luckras upp kontinuerligt. Enligt företagen vi intervjuade finns det en 
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förståelse av att kompetensen inom området behövs, detta kan leda till att fler vägar skapas för 

att utbilda kompetens inom ämnet, samtidigt som fler personer väljer att gå dessa vägar (Intervju 

med Telia, 2016) (Intervju med SAS, 2016).   
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7. Diskussion & Slutsats 

I detta avsnitt kommer en slutsats dras och diskuteras kring utifrån det resultat vi har samlat in 

från intervjuerna samt den analys vi har dragit från det resultatet. Som nämt i början av 

uppsatsen är syftet med detta arbete att jämföra implementeringen av programmatisk internet-

annonsering med traditionell internet-annonsering. Vi har sett det utifrån ett perspektiv där ny 

teknik införs och undersökt hur effektiv den nya tekniken är för en organisation, i vårt fall har 

detta inneburit implementering av programmatisk internet-annonsering i två stora företag.  

Angående metoden fungerade bra för oss att använda kvalitativa intervjuer som var semi-

strukturerade, detta gav en kvalitativ inblick i tillvägagångssättet vid internet-annonsering. Att de 

var semi-strukturerade möjliggjorde även att vi under intervjuns gång kunde ställa följdfrågor 

eller motfrågor. Alternativet skulle vara kvantitativa intervjuer för att få en större bredd av 

svaren. Det skulle kunna vara en substituerad lösning med ett positivt utfall genom att få en 

inblick i ännu fler organisationer och ge oss bättre underlag till analysen. Detta skulle däremot 

vara ännu mer tidskrävande genom att kontakta fler företag och ha fler intervjuer. 

Vi kan dra slutsatsen att det finns såväl positiva som negativa sidor med programmatisk internet-

annonsering. De två mest framträdande fördelarna som har tagits upp är det ena att processen 

automatiseras, vilket gör att tid och resurser kan sparas och den andra är att annonserna når ut 

effektivt till rätt målgrupp. Respondenterna från bägge företagen ställer sig positiva till tekniken 

över lag och det finns stora möjligheter till att förbättra och effektivisera internet-annonseringen 

(samt den digitala marknadsföringen som helhet) genom att använda programmatisk 

marknadsföring. Med detta i åtanke är det troligt att användningen av programmatisk internet-

annonsering kommer öka i framtiden. De positiva konsekvenserna verkar vara större än de 

negativa.  

Vi kan även se ett antal negativa aspekter med programmatisk internet-annonsering och 

införandet av den tekniken. En av de främsta nackdelarna vi kom fram till var att det är svårt att 

finna kompetens både internt och externt till området. En annan negativ aspekt är att utbudet av 

  
!50



hemsidor med annonsplatser är smalt vid programmatiska köp, vilket gör att tekniken inte går att 

använda vid specifika annonsköp. Det intressanta med båda dessa nackdelar är att det är mer en 

produkt av faktumet att programmatisk internet-annonsering är en så pass ny teknik att dessa 

brister uppstår. Inom en snar framtid kommer med största sannolikhet utbudet av personer med 

kompetens inom ämnet vara större, samt antalet hemsidor där programmatiska köp genomförs 

blir större. Med andra ord är dessa brister sannolika att försvinna allteftersom tekniken blir större 

och utvecklas. Ett hinder värt att nämna är AdBlock-tjänster som gör att en hemsidas 

annonsplatser blockeras och inte blir synliga för användaren. Det går att tänka sig att dessa 

AdBlock-tjänster blir allt mer avancerade i framtiden och att internet-annonsering behöver bli 

mer avancerat för att kunna vara synliga. Det kan bli en sorts kapplöpning mellan internet-

annonsörer och AdBlock-tjänster.  

Vi anser att båda företagen befinner sig relativt långt fram i stadiet enligt segmenteringsteorin (se 

figur 4, i kapitel 3) och anser att dem har nått stadiet “tidigt majoritet”, på grund av att båda 

kommer fortsätta att växa inom utvecklingen och implementeringen av programmatisk internet-

annonsering. Enligt femstegs-modellen (se figur 3, i kapitel 3) ser vi att de anställda i 

organisationerna klart och tydligt accepterar implementeringen av den nya tekniken, men vi 

anser att var varje individ i organisationen hamnar i modellen varierar på grund av deras 

kunskapsnivå.  

Sammanfattningsvis ser vi positivt på att implementera programmatisk marknadsföring i 

organisationer och är något som dem flesta borde göra för att effektivisera sin marknadsföring.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Till vidare forskning finns det några relevanta punkter att nämna. Valet av respondenter och 

intervjumetod hade kunnat göras annorlunda. Ett förslag till detta är att nästa gång reflektera 

över valet av företag och dess storlek, eftersom implementeringen av programmatisk internet-

annonsering kan se olika ut beroende på organisationens storlek. Exempelvis skulle intervjuer 

med två små företag eventuellt generera ett annat resultat än det vi fick va två stora företag. Det 
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skulle kunna ha resulterat i att mindre organisationer inte alls har kommit lika långt i 

implementeringen av programmatisk marknadsföring eller tvärtom att de ligger mycket längre 

fram på grund av exempelvis smidigare implementering. Vi ser även att man kunde ha intervjuat 

fler organisationer och använt sig av kvantitativa intervjuer. Det skulle ge oss en större bredd på 

svaren om hur effektivt programmatisk marknadsföring är och även där ge oss ett annat resultat.  
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9. Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Berätta kort om era arbetsuppgifter på X. 

2. Berätta översiktligt hur ni marknadsför er via digitala annonser, t.ex. En ny kampanj/idé 

ska läggas ut som banner annons på en/flera hemsidor. 

3. Använder ni programmatiska tekniken vid marknadsföring på Telia, i sådana fall hur och 

inom vilka områden? 

a. Hur effektivt tycker ni det är att använda sig av programmatiska tekniken jämfört 

med tidigare sätt? 

b. Använder ni er även av en DSP (demand side platform)? Vilken/vilka? 

i. Hur kom det sig att ni valde just den/de? 

c. Hur stor del av er digitala marknadsföring(banner-annonser) är automatiserade 

(via programmatisk teknik)?  

4. Vid digital marknadsföring kan man köpa sin annonsplats direkt hos annonsören, men 

även via Ad Network och Ad Exchange, vilket/vilka föredrar Telia att handla genom och 

varför? 

a. Vilka av dessa kanaler använder ni er av programmatiska tekniken och hur 

integreras den?  

b. Hur effektivt är det för Telia att köpa annonser på detta sätt? 

5. Använder ni er av RTB(Real-time bidding), i sådana fall hur och i vilket sammanhang? 

a. vilka för och nackdelar tycker ni finns med denna teknik. samt vilka har ni 

påträffat? 

6. Har ni en intern eller extern ATD (Agency trading disk/trading disk) och isåfall hur 

fungerar den? 

7. Om annonsören har en SSP(Supply-side platform), hur ser er kommunikation ut med den/

dem?  

8. Vilka hemsidor (målgrupp) brukar ni marknadsföra er på och varför? 

a. Skiljer sig valet av hemsida beroende vilken teknik ni tänker marknadsföra er via, 

alltså programmatiska tekniken eller manuell marknadsföring? 
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9. Är er vision att automatisera all banner-annonsering via programmatiska marknadsföring 

i förhållande till övriga metoder? Isåfall varför? 

a. Om mer banner-annonsering automatiseras, tror ni detta kommer leda till att er 

andel av banner-annonser kommer öka (i förhållande till övriga 

marknadsföringsmetoder)? 

10. Enligt eMarketer (http://www.emarketer.com/) står programmatisk marknadsföring för ca 

25% av de digitala annonserna i dagsläget. En naturlig förklaring är att tekniken är ny och 

det ofta tar tid innan ny teknik etableras, tror ni att det finns någon annan anledning? I 

sådana fall, vad?  

11. De som arbetar med online marketing, hur stor är deras kunskap om hur programmatiska 

tekniken fungerar? 

12. Vet ni vad era konkurrenter använder för digitala marknadsföringsmetoder och hur viktigt 

är det att ha koll på dem? Samma metoder, hitta rätt person, vara smart att hitta rätt 

cookies. 

13. Nämn 3 för/nackdelar med programmatisk marknadsföring? 

14. Nämn 3 för/nackdelar med traditionell digital annonsering?
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