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Sammanfattning 

Den snabba framväxten av Internet försvårade evalueringen av hur Internet skulle användas i 

affärsverksamheter. E-handeln blev snabbt en accepterad del i verksamheten för många företag 

och ett koncept känt som attribution applicerades på marknadsföringskanaler. Attribution inom 

marknadsföring bygger på att det finns en serie kontaktpunkter (mellan exempelvis kund och e-

handel) fram till en konvertering samlade i en så kallad konverteringsväg, för att se vilka de 

bidragande kanalerna är. Det finns idag sex standardiserade modeller som attribuerar förtjäns-

ten olika beroende på hur man väljer att prioritera kanaler. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de sex standardiserade attributionsmodellerna samt ge 

en rekommendation för hur e-handelsföretag bör arbeta med attribution i syfte att effektivare 

utvärdera sina använda marknadsföringskanaler. Vidare undersöks möjligheten att kombinera 

traditionella och digitala kanaler i en sammanhängande attributionsanalys. 

Åtta semi-strukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med representanter från fyra  

e-handelsföretag samt med fyra attributionsexperter. Resultaten visar en majoritet av använd-

ning av “sista icke-direkta klicket” samt en vilja att utveckla en mer rättvisande modell från 

företagens sida. Det visas att alla attributionsmodeller har för- och nackdelar och ett resone-

mang för när respektive modell är lämplig illustreras. Innan val av attributionsmodell initieras 

krävs dock kunskaper om datainsamling, tillbakablicksperiod, produktanalys och kampanjfönster. 

De två största problemen att lösa för att få en effektiv attribution är enligt experterna “cross 

device”-användningen samt cookies som rensas. Dessa problem kan endast överkommas genom 

implementation av User ID vilket därför är ytterst nödvändigt för en pålitlig attributionsanalys.  

Att kombinera traditionella kanaler och digitala kanaler i en attributionsanalys är idag ej 

möjligt, men kan komma att bli möjligt i framtiden om integritetsaspekten av en konverterings-

fokuserad uppföljning av traditionella kanaler går att överkomma.  

Viktigaste insikten att ta med sig är att attribution egentligen bara är olika sätt att se på världen 

beroende på vilken modell som väljs. Därför är strategin bakom valet mycket viktig, framförallt 

valet av vilka kanaler som ska prioriteras inom verksamheten, det vill säga; introducerande, 

varumärkesbyggande eller konverterande kanaler. 

Nyckelord: Attribution, tillskrivning, digital uppföljning, digitala kanaler, e-handel.  



 

Abstract 

The fast development of the Internet caused difficulties regarding how businesses were to use 

the Internet. The e-commerce quickly became a key part for businesses. A concept called 

attribution were applied at marketing channels in order to put value on the channels that 

contribute to a conversion. The channels are collected in a conversion path which is a journey 

over a users visits’ leading up to a conversion.  

The purpose of this thesis is to investigate the present six standardised attribution models as 

well as to make a recommendation of how Swedish e-commerce businesses should use attribut-

ion in order to use their marketing channels more efficient. Moreover an opportunity to 

incorporate traditional channels into the attribution analysis is considered.  

Eight semi-structured qualitative interviews were conducted with representatives from four  

e-commerce businesses as well as four attribution experts. The results showed a majority of 

usage for the model “last non-direct click” for the businesses, and a willingness to implement a 

more just model. The experts are further positive to attribution, though aware of the problems 

such as cross device usage and clearing of cookies, which makes a reliable data collection 

difficult. This is handled with the implementation of a User ID which will be of high priority for 

a continued reliable attribution analysis.  

The thesis shows that all attribution models has pro’s and con’s with an additional reasoning of 

when each model is suitable. But before initiating a choise of attribution model there are four 

areas businesses need to acknowledge; data collection, lookback window, product analysis and 

campaign windows.  

To combine traditional and digital channels in one attribution analysis is however not possible 

today. It may be possible in the future due to fast technological developments, however the 

barrier to overcome will be the integrity aspect of such a data collection.  

The outcome of this thesis is that the attribution models only are various ways of viewing the 

world. The strategy and reasoning behind the model choice is therefore of increasing im-

portance, in other words it is increasingly important for a business to reasone about what 

channels that are to be prioritized; the introducing, the brand building or the converting 

channels. 

 

Keywords: Attribution, performance measurement, follow-up, digital channels, e-commerce.  
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Förkortningar och begrepp 

AOV   Average Order Value 

B2C   Business to Consumer 

COS   Cost of Sales 

CPO   Cost Per Order 

KPI   Key Performance Indicator 

ROI   Return On Investment 

 

User ID  En unik identifiering av en besökare som implementeras i Google 

Analytics för noggrannare användardata samt för en bättre analys. 

User ID möjliggör för Google Analytics att knyta ihop besök en  

användare gjort från flera uppkopplade enheter. 

Attribution    Tillskrivning av kanaler för en konvertering. 

Big Data    En ohanterligt stor mängd data. 

Cookie  En webbläsar- och enhetsspecifik datafil för uppföljning av 

användare. 

Digitala kanaler  Avser i denna uppsats: Direkt, betald sökning, organisk sökning, 

display, sociala medier, hänvisning och övrig annonsering. 

Enhet  Refererar i denna uppsats till internetuppkopplade enheter, såsom 

exempelvis en laptop, surfplatta eller mobiltelefon. 

Google Analytics   Googles analyseringsprogram för uppföljning av data. 

Kontaktpunkt  En interaktion med den valda webbplatsen genom valfri digital 

kanal benämns som kontaktpunkt. 

Konvertering  En konvertering är ett uppsatt mål, vilket kan vara exempelvis ett 

genomfört köp eller att en kund blir medlem. I denna uppsats re-

fererar konvertering oftast till ett genomfört köp i e-handelsbutik. 
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Konverteringsgrad  Ett mått på den andel besökare som faktiskt konverterar.	 (Antal	
konverteringar)/(antal	besök).	(eng. conversion rate) 

Konverteringsväg  Den samlade interaktionssekvensen (av klick/länkar från kanaler) 

under tillbakablicksperioden. 

Köpcykel  Den tid det tar för en kund från början av efterforskningen av en 

produkt tills det att köpet är genomfört. 

Tillbakablicksperiod  Den period innan konverteringen som är avsatt för mätning av 

konverteringsväg. (eng. lookback window)   
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1 Introduktion 

Introduktion av ämnet attribution samt allmänt om digitalisering, Big Data och cookies. 

Den snabba framväxten av Internet och digitaliseringen försvårade evalueringen av hur Internet 

skulle användas i affärsverksamheter. E-handeln blev dock snabbt en accepterad del i verksam-

heten för många företag då kunderna efterfrågade köptillgänlighet online (Huizingh, 2002), 

medan uppföljningen antogs vara enklare för digitala kanaler än traditionella eftersom datain-

samlingen för digitala kanaler erbjöd en stor bredd av analyseringsmöjligheter. På grund av den 

snabba framväxten har dock ingen standardisering hunnits fastställas för uppföljning av digitala 

kanaler, som det tidigare gjorts för traditionella kanaler. (Novak & Hoffman, 1997; Welling & 

White, 2006)  

Den enorma mängd data som blev tillgänglig gav upphov till ett nytt koncept känt som Big Data. 

Big Data beskriver en ohanterligt stor mängd data (McKinsey Global Institute, 2011) och ger, 

samtidigt som den erbjuder otroliga analyseringsmöjligheter, även problem i form av att företag 

inte vet vad och hur mycket de bör mäta. Vidare måste datan också vara av bra kvalitet för att 

man ska kunna genomföra en pålitlig analys. (Crabtree, 2014) 

Data som samlas in för analys kommer oftast från cookies, det vill säga en liten datafil som 

innehåller information om exempelvis användarens tidigare besök, dess preferenser och 

användarmönster (Datatermgruppen, n.d.). Cookies är webbläsar- och enhetsspecifika (där 

enheter syftar på uppkopplade enheter) och används för att ge företag en klarare bild av deras 

användare i webbanalyssyfte. (PTS, n.d.) Eftersom cookies är webbläsar- och enhetsspecifika 

uppstår dock problem i uppföljningen då bara en liten del av den faktiska användaren följs, 

vilken i genomsnitt består av 3,2 uppkopplade enheter (Statista, 2016). Ett effektivare sätt att 

koppla ihop en användares olika spår är därför genom att implementera ett User ID, vilket oftast 

sker via inloggning och skapandet av ett unikt ID i Google Analytics. (Google, 2016c) 

Att följa en specifik användare, istället för enbart en cookie, är av stor vikt för uppföljning av 

digitala kanaler då människor idag använder flera uppkopplade enheter, men även då mark-

nadsföringen sker genom fler olika kanaler. För att följa upp hur mycket varje kanal bidrar till 

en konvertering (ett uppsatt mål av företaget, vilket i denna uppsats refererar till ett genomfört 

köp i e-handelsbutik) används en metod kallad attribution. 

Attribution har sedan länge använts inom psykoterapin som en tolkande process där man 

tilldelar värde till olika event för att skapa mening med världen (Heider från Hunt & Hartman, 

1988). Detta är numera applicerat på marknadsföring då man tilldelar förtjänsten av en konver-
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tering till dess påverkande kanaler med hjälp av olika modeller. Attribution bygger således på 

att det finns en serie av kontaktpunkter fram till konverteringen, samlade i en så kallad 

konverteringsväg, för att kunna se de möjligt bidragande kanalerna. (Nisar & Yeung, 2015; 

Macha Yadagiri, Saini & Sinha, 2015)  

Attribution är en relativt ny metod och i dagsläget ges allt oftast 100% av konverteringen till 

den kanal som köpet genomförs via, vilket blir missvisande då det troligen är fler kanaler 

inblandade som alla bidrog till att kunden gick in via den sista kanalen och konverterade. För att 

inse den fulla potentialen och för att få en större förståelse kring attribution krävs det vidare 

forskning inom området. Problemen grundas i svårigheterna med uppföljning av data i ett 

ständigt växande digitalt samhälle. 

Det finns sex olika standardiserade modeller som attribuerar förtjänsten olika beroende på hur 

man väljer att prioritera kanalerna (Google, 2016b; Batesole, n.d.). Den vanligaste är sista 

interaktionsmodellen vilken ger 100% av tilldelningen till den sist använda kanalen (Google, 

2016f; Google, 2016g; Tornell, 2015). Målet med attribution är att få en så rättvis bild som 

möjligt över hur respektive kanal bidragit till konverteringen, för att således kunna optimera 

budgetsatsningar i framtiden. (Rayden, 2015) 

Syftet med detta arbete är därmed att närmare undersöka dessa sex standardiserade attribut-

ionsmodeller samt ge en rekommendation för hur e-handelsföretag specifikt bör arbeta med 

attribution i syfte att effektivare utvärdera sina använda marknadsföringskanaler.  
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2 Projektdefinition 

Detta kapitel beskriver syfte och avgränsningar för projektet. Det ger även ett förtydligande om 

projektets natur och utformning. 

2.1 Syfte med projektet 

Uppsatsen förväntas bidra till en vidare förståelse för, och en kritisk granskning av, konceptet 

attribution, även kallat tillskrivning, inom marknadsföring för e-handelsföretag. Detta i för-

hoppning att i framtiden kunna vägleda marknadsavdelningar till användning av effektiva 

attributionsmodeller för den valda sektorn.  

Syftet är att kritiskt undersöka de olika standardiserade attributionsmodellerna på marknaden, 

samt avgöra när de bör användas och när det inte är gynnsamt att använda dem. En ytterligare 

aspekt som kommer tas i beaktning är huruvida man ska agera för att binda ihop analysen av 

traditionella kanaler med de digitala kanalerna genom attribution. 

2.2 Problemställning 

Det finns idag ett växande intresse av ytterligare kunskap kring attribution. Uppsatsen under-

söker olika funna problem med attribution samt hur e-handelsföretag praktiskt bör tillämpa 

attributionsmodellerna.  

Problemställningen innefattar den bristande kunskapen av detta nya “buzzword” (attribution) 

bland marknadsförare, samt verkar för att ge en rekommendation av hur attribution (som ett 

ytterst teoretiskt koncept) ska kunna tillämpas praktiskt.  

2.2.1 Problemformulering 

P: Hur kan attribution bidra till en effektiv uppföljning av digital marknadsföring? 

2.2.2 Underfrågor  

F1:  Hur ser uppföljningen av digitala marknadsföringskanaler ut idag hos svenska 

 e-handelsföretag? 

F2:  Vilka för- och nackdelar finns med de sex standardiserade attributionsmodellerna? 
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F3: Hur bör en attributionsmodell utvecklas för att strömlinjeforma uppföljningen av 

digitala kanaler för ett svenskt e-handelsföretag? 

F4:  Hur kan analoga och digitala kanaler bindas ihop med hjälp av attribution för att 

 skapa en sammanhängande marknadsföringsplan? 

2.3 Mål   

●  Erbjuda en rekommendation för hur man bör följa upp digitala marknadsföringskanaler 

med hjälp av olika attributionsmodeller.  

○  Ge en överblick över hur attribution och digital uppföljning fungerar på den 

svenska marknaden idag. 

○  Visa på vilka faktorer företag behöver tänka på vid användning av attribution.  

○  Kritiskt granska respektive attributionsmodell samt ge en rekommendation för 

hur och när de bör användas. 

●  Visa på ett resonemang om när, hur och om attribution kan bidra till att föra ihop digi-

tala och traditionella kanaler. 

2.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som gäller för detta arbete är satta i syfte att smalna av forskningsområdet 

samt för att få en mer fokuserad bild av attribution inom en specifik sektor där uppföljning av 

digitala kanaler är av stor vikt. Arbetet kommer därav att fokusera på: 

●  Uppföljning av digital marknadsföring med fokus på attribution 

●  Specifikt undersöka de sex vanligaste attributionsmodellerna: sista interaktion, sista icke-

direkta klicket, första interaktion, linjär, positionsbaserad och theta 

●  Svenska marknaden 

●  B2C-företag 

○  Specifikt e-handelsföretag med majoritet av försäljningen i e-handel 
○  Säljer fysiska produkter utan abonnemang 

2.5 Projektets natur och uppbyggnad 

Denna uppsats är, tillsammans med en muntlig presentation, den slutgiltiga examinationen för 

civilingenjörsprogrammet i Medieteknik. Det är en masteruppsats på 30hp inom Media  

Management på skolan för Computer Science and Communication (CSC) vid Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) i Stockholm.  
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Projektet och dess ämne är utvecklat i samarbete med konsultfirman Kapero i Stockholm. 

Handledare för projektet är konsulter Kristoffer Strandberg och Mikael Palm från Kapero, samt 

Christer Lie från KTH. Examinator för arbetet är Roberto Bresin från KTH. 

2.5.1 Struktur för uppsatsen  

Strukturen för uppsatsen kommer från riktlinjer satta av KTH samt från boken “Att skriva en bra 

uppsats” (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Varje huvudkapitel av uppsatsen har en kort 

beskrivande textrad angående innehållet av kapitlet för att öka läsarens förståelse för struk-

turen ytterligare.   

Både process och tidsplan är utvecklad i samarbete mellan handledare och författarstudent, och 

är liksom strukturen baserad på koncept av Rienecker & Stray Jørgensen (2008).  

2.5.2 Kapero 

Kapero är en konsultfirma med ett tjugotal anställda. Företaget grundades år 2002 i Stockholm 

av tre Civilingenjörer från KTH och man arbetar idag som processkonsulter inriktade mot 

“kreativa verksamheter i en digital omställning” (Kapero, 2016).  

De arbetar mot mediahus och marknadsavdelningar med att optimera organisation, arbetspro-

cesser och inköp. 
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3 Bakgrund 

Detta kapitel är baserat på en litteraturstudie innehållandes tidigare dokumenterad information 

nödvändig för fortsättningen av projektet.  

3.1 Digital och traditionell marknadsföring 

Digitaliseringen och framväxten av Internet hade en överraskande snabb utveckling jämfört 

med den av traditionella kommunikationsmedium såsom TV, radio och print (Simeon, 1999; 

Welling & White, 2006). Detta försvårade evalueringen av Internets påverkan för affärer, samt 

hur Internet skulle komma att användas i affärsverksamheter (Novak & Hoffman, 1997). 

Kundernas efterfrågan av både information och köptillgänglighet online nästintill tvingade 

många företag att acceptera och implementera det nya verktyget i deras verksamhet. E-handeln 

blev ett nyckeltal för hur man skulle komma att göra affärer (Huizingh, 2002) medan uppfölj-

ning och analys av digitala kanaler ännu inte var vidkänt utbrett. Många ledningsgrupper antog 

att uppföljningen av digitala kanaler skulle vara enklare än den av traditionella analoga kanaler, 

eftersom ett stort omfång data nu kunde samlas in om dessa. (Welling & White, 2006) Ändå 

hade ingen forskning ännu fastställt en standardisering av accepterade metoder för hur eller 

vad att mäta (Novak & Hoffman, 1997).  

Den mest framstående skillnaden mellan digital och traditionell marknadsföring är skillnaden i 

kommunikationsmodell mellan mediumen. Traditionell marknadsföring följer en one-to-many-

kommunikationsmodell (marknadsförare kommunicerar ett och samma meddelande till en stor 

massa, till exempel genom en tidningsannons) medan digitala medier ofta kommunicerar med 

en many-to-many-kommunikationsmodell (hela nätverk som kommunicerar med varandra, till 

exempel sociala medier) (Cohen, 2011). Detta leder fortsättningsvis till skillnader i mätning av 

kanalerna. Digitala kanaler bör därför inte analyseras på samma sätt som traditionella. (Novak 

& Hoffman, 1997) 

Traditionell media av one-to-many-typen följs ofta upp med nyckeltal för främst marknads-

exponering där man undersöker räckvidd och visningar. Detta räcker dock inte när det kommer 

till digitala kanaler av many-to-many-typen då ett ytterligare interaktionselement bör tas i 

beaktning. Att tidigare forskning ännu inte har kommit fram till en standardisering för uppfölj-

ning av digitala kanaler är mycket på grund av komplexiteten i mätningen, och för att syftet 

med dessa kanaler är så splittrade företag sinsemellan (Welling & White, 2006). Digital mark-

nadsföring erbjuder även större möjligheter till analys och mätning än traditionell marknads-
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föring (e-mind, 2016) vilket också leder till att ett antal olika metoder används för uppföljning. 

(Novak & Hoffman, 1997) 

Användning av digitala kanaler erbjuder stora möjligheter för företag att samla in konkret data 

om verksamheten. Dock är de immateriella aspekterna av e-handeln (såsom kundservice, ökad 

respons och snabbare leveranser) fortfarande svåra, om inte omöjliga, att mäta. Dessa värden är 

vidare svåra att omvandla till monetära mått, vilket i sin tur gör det svårt att veta till hur stor 

omfattning e-handeln faktiskt bidrar till företaget samt hur mycket de respektive digitala 

kanalerna bidrar. (Welling & White, 2006) 

3.1.1 Digitala kanaler 

Med digitala kanaler menas i denna uppsats de åtta vanligaste, samt standardiserade,  

marknadsföringskanalerna i Google Analytics (Sharma, n.d.):  

1. Direkt  

2. Organisk sökning 

3. Betald sökning  

4. Display  

5. Email  

6. Socialt  

7. Hänvisning  

8. Övrig annonsering  

Direkt 

Direkt är när användaren skriver in domännamnet direkt i webbläsaren, alternativt öppnar sidan 

via ett tidigare sparat bokmärke. Direkt fångar även trafik där Google Analytics inte kan 

fastställa en källa. Alltså, då tidigare ursprung inte kan fångas ses detta som direkt. (Google 

2016a; Sharma, n.d.) 

Organisk sökning 

Organisk sökning kan komma via en mängd olika sökmotorer såsom exempelvis Google, Yahoo 

och Bing. Det enda kravet är att sökningen är organisk, det vill säga trafik från en obetald 

sökmotorsökning. (Google 2016a; Sharma, n.d.) 

Betald sökning 

Betald sökning kan liksom organisk sökning även den komma från en mängd olika sökmotorer 

såsom Google, Yahoo och Bing. (Google 2016a; Sharma, n.d.) Skillnaden är att sökordet är köpt 
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och därmed är sökresultatet annonsmarkerat samt syns högst upp när en relevant sökning är 

gjord, för att effektivare nå kunden (se figur 1 nedan). 

 
Figur 1: Exempel på hur annonsmarkerade samt organiska sökresultat kan se ut. Figuren visar skillnaden 

mellan betald och organisk sökning. Observera att det är en fiktiv illustration. 

Display 

Display kan även den komma från ett antal olika källor. Display är när trafiken kommer in efter 

att läsaren har klickat på en display-annonsering, som till exempel en banner-annons. (Google 

2016a; Sharma, n.d.) 

Email  

Denna kanal aktiveras när en användare följer en länk placerad i ett email, vilket vanligen kan 

förekomma genom ett nyhetsbrev, månadsutskick eller ett påminnande email om ett oavslutat 

köp. (Sharma, n.d.) Email-kanalen är en stor bidragande del för kunders konvertering och för att 

kunder kommer tillbaka. Mätningar gjorda år 2013 till 2015 visar på en stadig ökning av 

emailets köp-påverkan för både mobil och dator. (ADI, 2015) 
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Socialt 

Socialt täcker in all trafik som kommer ifrån de cirka 400 registrerade sociala medie-kanalerna i 

Google Analytics, exempelvis Facebook, Instagram och Pinterest. (Google 2016a; Sharma, n.d.) 

Hänvisning 

En hänvisning är när användaren har klickat vidare från en länk i en flytande text, på en sida 

som inte är ett socialt nätverk. (Google 2016a; Sharma, n.d.) Detta är ofta fallet när bloggare 

länkar till en specifik vara eller erbjudande.  

Övrig annonsering 

Övrig annonsering är alla andra använda kanaler, vilka klumpas ihop till en kategori då dessa 

vanligtvis inte överskrider de övriga sju kanalerna. Man vill dock ha med dem i analysen för att 

inte få ett för stort bortfall av använda kanaler. Övrig annonsering är kanaler där annonsören 

taggat annonsen med ett medium som inte passar in med de övriga standardiserade kanalerna, 

såsom exempelvis community eller nyhetsbrev istället för socialt eller email. (Sharma, n.d.)   

3.2 Uppföljning av digital marknadsföring 

Huvudsyftet med e-handel är allt oftast att generera försäljning. Uppföljningen av e-handel bör 

därmed även den vara fokuserad på försäljning, intäkt och kostnad (Touchette, 2013). Detta är i 

linje med Welling och White’s (2006) forskning som menar att målet med återförsäljares 

webbplatser är att generera försäljning.  

Effekten av den digitala marknadsföringen är vanligtvis presenterad genom olika nyckeltal eller 

KPI:er (Key Performance Indicators). De mest användbara nyckeltalen för e-handel enligt 

Touchette (2013) är ROI (Return on Investment), kostnad per besök och konverteringsgrad. 

Några är dock kritiska till att fokusera enbart på ROI då det, som tidigare nämnts, finns  

immateriella fördelar skapade av den digitala närvaron som påverkar affärer utan att det syns i 

de monetära värdena i sig. (Welling & White, 2006) 

“By focusing solely on what is measurable and quantifiable in terms of dollars and cents, 

companies risk being precisely wrong instead of being approximately right.” - Sawhney (från 

Welling & White, 2006: 658) 

3.2.1 Big Data 

Samtidigt som de digitala kanalerna utvecklas ökar även mängden data som samlas in för 

analys. Detta ökar i sin tur möjligheterna av valbara mätvärden för företag att analysera, vilket 

har gett upphov till ett vanligt använt koncept kallat Big Data. Big Data är enligt McKinsey 
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Global Institute ett dataset som är så stort att det inte går att fånga, förvara och analysera med 

ett ordinärt datahanteringsprogram. De har därmed ingen definitiv mängd över hur många byte 

data det behöver vara för att kallas Big Data. Big Data är mer ett koncept som beskriver en 

ohanterligt stor mängd data. (McKinsey Global Institute, 2011) 

3.2.2 Analysverktyg för digital uppföljning 

För att hantera denna ohanterligt stora mängd data krävs ett kraftfullt analysverktyg. De två 

största analysverktygen idag är Google Analytics och Adobes Omniture SiteCatalyst (Rose, 

2012) där Google Analytics är det mest använda i Sverige.  

Google äger (förutom Google Analytics) bland annat Google Adwords, DoubleClick och 

AdSense, vilka alla bidrar till olika delar av uppföljning av digital marknadsföring och som gratis 

kan implementeras som en del i Analytics. Verktyget erbjuder ett brett utbud av analyserings-

möjligheter av målgrupp, förvärv, beteende och konverteringar (Google, 2016e). 

Målgrupp hanterar demografi av användarna, intressen, geografisk plats med mera, medan 

förvärv undersöker var och hur trafiken kommit till webbplatsen. Beteende analyserar beteenden 

på webbplatsen, vilken landningssida användare landar på, samt hur de rör sig på domänen och 

hur länge de stannar kvar. Konverteringar analyserar vilka mål som finns uppsatta för den 

aktuella webbplatsen, vilka olika kanaler som används, flerkanalstrattar och attribution (även 

kallat tillskrivning). (Google, 2016e) 

3.2.3 Användaridentifiering 

För att samla in data att analysera används vanligen cookies. En cookie är enligt Svenska 

Akademins Ordlista en “datamängd som används för att dela information mellan server och klient 

ex. för identifiering av användare” (SAOL, 2011). Cookies innehåller information om tidigare 

besök samt om användarens preferenser och användarmönster. Ett mer beskrivande ord för 

cookie är visitkort eller avtryck som lämnas på olika webbplatser och som lagras i webbläsaren 

för att återanvändas av andra webbplatser. Detta görs för att följa en användare och optimera 

upplevelsen för denna. (Datatermgruppen, n.d) En cookie är kopplad till en webbläsare och 

beskriver därmed enbart användaren sett från den webbläsarens användning.  

Det finns ytterligare olika typer av cookies. En sessionscookie sparas endast under en session, 

det vill säga den tid användaren spenderar på webbplatsen, och raderas sedan när webbläsaren 

stängs. Om enbart namnet cookie används syftar det till en fil som sparas på datorn och samlar 

information om användaren över flera besök. Även denna cookie har ett utgångsdatum, dock 

längre inställt än endast en session. En tredje typ av cookie är tredjepartscookien som används i 

webbstatistiksyfte. Dessa tredjepartscookies placeras ofta av en annonsfirma och samlar 
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information om annonseringen och användarens surfvanor. Cookies används i exempelvis 

webbanalyssyfte och ger företagare en klarare bild över vilka användare som använder deras 

tjänster samt för att visa mönster av dessa användare då företag kan optimera sin affärsrörelse 

därefter. (PTS, n.d.)  

En användare består i genomsnitt av 3,2 uppkopplade enheter (Statista, 2016) vilket i sin tur 

betyder att en användare i genomsnitt består av minst 3,2 cookiespår då även flera webbläsare 

kan användas på varje enhet. För att på ett säkrare sätt följa en specifik användare, och inte 

bara en cookie, kan man implementera ett User ID. Med ett User ID kan man koppla ihop flera 

besök och även följa användaren över olika enheter. Detta sker ofta via en inloggning där 

användaren tilldelas ett unikt ID. När detta ID används på en annan uppkopplad enhet kan de 

bindas ihop med tidigare besök gjorda genom detta ID. (Google, 2016c)  

3.3 Attribution 
Attribution är sedan länge en välkänd och använd metod inom psykoterapi men är idag som 

tidigare nämnt applicerat på marknadsföring. Det är i psykoterapin beskrivet som en tolkande 

process där individen kopplar observerade utkomster eller förändringar av världen till deras 

underliggande orsaker, för att skapa mening med dennes värld enligt Heider (från Hunt & 

Hartman, 1988). 

Appliceringen på marknadsföring möjliggör för marknadsförare att tilldela varje konvertering 

(eller genomfört köp) till olika kanaler och kontaktpunkter i en konverteringsväg (Batesole, 

n.d.; Macha Yadagiri, Saini & Sinha, 2015). Attribution är vidare enligt Nisar och Yeung (2015) 

en nödvändig process för att avgöra vilka kanaler som bidragit till konverteringen. 

Målet med attribution, rent praktiskt, är att bedöma värdet av kanalerna för att i sin tur 

optimera budgetsatsningar och inkomst hos verksamheten. (Rayden, 2015) För att avgöra vilka 

kanaler som bidragit, samt till hur stor grad dessa har bidragit, används olika modeller av 

attribution vilka alla siktar till att lösa tilldelningsproblemet. Det är dock fortfarande inte 

fastställt vilken modell som är mest relevant. Detta är ett av de största problemen med  

attribution enligt Macha Yadagiri, Saini och Sinha (2015, 345); oförmågan att utvärdera olika 

attributionsmodeller.  

En attributionsmodell är en regel, eller en sammansättning av flera regler, som beskriver hur 

förtjänsten av en konvertering ska fördelas till de olika kontaktpunkterna längs konverterings-

vägen (Batesole, n.d.; Google, 2016b). Antalet kontaktpunkter som bildar en konverteringsväg 

beror på längden av tillbakablicksperioden (eng. lookback window). Tillbakablicksperioden kan 

ställas in till mellan 1-90 dagars längd i Google Analytics. All kontakt en besökare haft med 

webbplatsen inom denna period fram tills konverteringen läggs ihop till en konverteringsväg. 
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(Google, 2016d) Det finns ett antal olika attributionsmodeller, varav de sex vanligaste beskrivs i 

avsnittet nedan. 

3.3.1 Attributionsmodeller 

De sex standardiserade attributionsmodellerna är sista interaktion, sista icke-direkta klicket, 

första interaktion, linjär, positionsbaserad och theta (även kallad time-decay) (Google, 2016g; Li & 

Kannan, 2013; Tornell, 2015). Utöver dessa finns möjligheten att skapa en egenanpassad 

attributionsmodell med specifierade regler om hur tillskrivningen ska utföras för en konverte-

ring. Figur 2 visar dessa sex olika attributionsmodeller, med utförligare beskrivningar nedan.  

 
Figur 2: De sex standardiserade attributionsmodellerna i Google Analytics. Bilderna beskriver vilken/vilka 

kontaktpunkt(er) i konverteringsvägen som får tillskrivning enligt respektive modell. 

Sista interaktion 

Den vanligast förekommande attributionsmodellen är sista interaktion (Econsultancy, 2012; 

Nisar & Yeung, 2015) och ger, som namnet antyder, 100% tillskrivning till den sista kontakt-

punkten i konverteringsvägen. Detta betyder att alla tidigare kontakter ignoreras, vilket kan 

komma att leda till stora felkällor i tillskrivningen. Denna modell är lämplig att använda om 

annonser och kampanjer är riktade mot att driva till konvertering direkt. (Google, 2016f; 

Google, 2016g; Tornell, 2015) 

Sista icke-direkta klicket 

Eftersom användning av sista interaktion har visat att många konverteringar sker till följd av 

direkttrafik och detta inte är en egenkontrollerad trafikkälla har Google Analytics en standard-
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modell som heter sista icke-direkta klicket. Denna ger 100% av tillskrivningen till den kanal som 

användes nästsist om den sista kontakten är via direkt och annars enbart till den sista. Denna 

modell är således lämplig när man vill fokusera på sina egna påverkbara marknadsföringska-

naler, samt som jämförelse med andra modeller då denna ger en bra grundförståelse. (Google, 

2016f; Google, 2016g; Tornell, 2015) 

Första interaktion 

Första interaktion tillskriver den första kontaktpunkten i konverteringsvägen med 100% av 

förtjänsten. Första interaktion är bra att använda när man annonserar för att skapa en första 

medvetenhet hos kunden och när man tycker att de introducerande kanalerna är de viktigaste. 

Detta då den uppmärksammar de kanaler som först får in kunderna till webbplatsen. (Google, 

2016f; Google, 2016g; Tornell, 2015) 

Linjär 

Linjär fördelar tillskrivningen jämnt över de uppmätta kanalerna. Denna modell används med 

fördel då målet med kampanjerna är att behålla kontakt och medvetenhet med kunden genom 

hela säljprocessen. Alla kontakter i den linjära modellen är lika viktiga. (Google, 2016f; Google, 

2016g; Tornell, 2015) 

Positionsbaserad 

Positionsbaserad fördelar förtjänsten med störst värde på första och sista interaktionen, men 

tilldelar mellanliggande interaktioner men en resterande del av förtjänsten. Den positions-

baserade modellen bör användas när man vill uppmärksamma både den kanal som presenterar 

varumärket, samt den kanal i vilken köpet genomförs. (Google, 2016f; Google, 2016g; Tornell, 

2015) 

Theta 

Theta, även kallad time-decay, ger en ökad tilldelning ju närmare konverteringen kontakten är. 

Denna modell är användbar när man genomför till exempel tvådagarskampanjer och vill 

tillskriva högre värde till de kanaler som används under de två dagarna och mindre för de 

kanaler som användes tidigare under veckan. (Google, 2016f; Google, 2016g; Tornell, 2015) 

3.3.2 Spridnings- och överskottseffekter av tidigare kanaler 

Li och Kannan (2013) har en hypotes att tidigare besök influerar följande besök till webbplatsen. 

De presenterar i samband med detta två koncept kallade spridnings- och överskottseffekt. 

Spridningseffekten (eng. spillover effect) beskriver hur vissa kanaler påverkar följande besök 

genom att sprida besöket till andra kanaler, som till exempel när ett sök-besök leder till att man 
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senare klickar på en display-annons och därefter konverterar. Överskottseffekten (eng. carryover 

effect) handlar om hur besök via en kanal kan påverka användaren genom att öka sannolikheten 

att använda samma kanal följande gånger de besöker hemsidan. (Li & Kannan, 2013) De menar 

att om man inte tar in dessa tidigare påverkande kanaler i analysen får man en ensidig värde-

ring av tillskrivningen. (Li & Kannan, 2013)  

“We define the carryover (spillover) effect at the visit stage as the impact of prior  

visits through a given channel on the probability of a visit through that specific (a dif-

ferent) channel, while at the purchase stage we define the carryover (spillover) effect 

as the impact of prior visits through a given channel on the probability of making a 

purchase through that specific (a different) channel.” - Li & Kannan, 2013: 8 

De fann även att överskottseffekter av egen-initierade kanaler bidrar signifikant mer till ökad 
sannolikhet för köp än icke-egen-initierade kanaler, som direkttrafik. Direkttrafik visade sig 
däremot ha positiva utkomster från överskottseffekter och användes ofta återkommande av 
användare som tidigare kommit till hemsidan genom direkttrafik. De visade ytterligare att 
sökkanalerna ofta bidrar med besök dock inte med konverteringar. Vidare finns det starka 
spridningseffekter från andra kanaler till betald sökning vilket i sin tur lett till konvertering, ett 
samband som kanske missats utan denna analys av spridningseffekter. Detta visar att andra 
kanalers besökgenerering ofta leder till konverteringar i specifikt betald sökning och direkttrafik. 
(Li & Kannan, 2013) 

3.3.3 Problematik kring attribution 

Missvisande tillskrivning av kanaler med sista interaktionsmodellen 

Sista interaktionsmodellen har fått mycket kritik i litteraturen. Xu, Duan och Whinston (2014) 

menar, liksom Li och Kannans (2013) spridningskoncept, att vissa kanaler inte leder till 

konvertering direkt, men att de fortfarande är avgörande för följande kanalinteraktioner vilka 

kan komma att leda till konvertering. De menar även att det är otillräckligt att fokusera på 

konverteringsgraden eller sannolikheten av konvertering för kanalerna. Genom sista interakt-

ionsmodellen får sökkanalerna, som i slutändan oftast är de kanalerna som levererar konverte-

ringen, all tillskrivning medan till exempel display-annonseringens bidragande förarbete 

försvinner helt ur analysen. (Xu, Duan & Whinston, 2014) 

“...our results suggest display advertisements have not been given their due share of 

appreciation…” - Xu, Duan och Whinston, 2014: 33 

Sista interaktion undervärderar även övrig innehållsintegrerande marknadsföring då dessa 

genererar få besök och få direkta konverteringar, men istället bygger de varumärket och 
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exponerar företaget för marknaden vilket i sin tur kan leda till konverteringar (de Haan, Wiesel 

& Pauwels, 2014). 

Kraften hos email är däremot överestimerad i sista interaktionsmodellen och får en för hög 

procentuell tillskrivning av konverteringar. Detta då denna kanal ofta är en påminnande kanal 

för en kund som redan bestämt sig för vad och vart denne vill genomföra köpet utifrån övriga 

bidragande kanaler. Email förser kunden med en enkel väg direkt till den önskade varan, vilket i 

sin tur underlättar konverteringen ytterligare. (de Haan, Wiesel & Pauwels, 2014) Dock anser Li 

och Kannan (2013) att email, tvärtemot, är underestimerad i sista interaktionsmodellen. Detta 

resultat beror troligen på att deras respektive undersökningar haft olika syfte med email-

kanalen (märkesbyggande vs. säljande), vilket ytterligare visar på att sista interaktion kan vara 

missvisande åt båda håll, beroende på hur en kanal används. Vidare missar sista interaktion, och 

många av övriga attributionsmodellerna, helt de traditionella kanalernas bidrag. (Li & Kannan, 

2013; de Haan, Wiesel & Pauwels, 2014) 

Big Data: En oändlig uppföljning av digitala kanaler 

Big Data har även bidragit till problematiken bakom attribution. I brist på en standardisering av 

uppföljning för digitala kanaler (mycket beroende på den mängd olika analyseringsmöjligheter 

som finns) mäter företag med olika metoder (Novak & Hoffman, 1997; Welling & White, 2006). 

Med dagens teknik kan i princip allt som sker på Internet mätas och detta ger företag otroliga 

möjligheter i form av kundkännedom och verksamhetsanalyser. Dock finns det problem när 

datamätandet och analyserandet går överstyr. Det finns en punkt när analysen av Big Data ger 

mindre än vad den är tidskrävande. (Crabtree, 2014)  

Mycket är dessutom inte alltid bäst, om man inte vet hur man ska hantera den data man har. 

Vidare gäller även att utan korrekt data blir analysen därefter. Det är därmed även av stor vikt 

att man inser när datan är av tillräckligt hög kvalitet utan att insamlingen av data blir för 

krävande. (Crabtree, 2014) 

“Cross device”-användning och “the mutli-channel marketing attribution problem” 

Attribution bygger på att det finns en serie av kontaktpunkter mellan kunden och e-handeln 

innan köpet genomförs i en så kallad konverteringsväg. Dock uppstår det problem med något 

som Macha Yadagiri, Saini och Sinha (2015) kallar för “the mutli-channel marketing attribution 

problem” (fri övers. “flerkanalsattributionsproblemet”). Problemet grundar sig i användningen 

av flera marknadsföringskanaler, men även användning över flera uppkopplade enheter (“cross 

device”-användning) vilket är ett problem vid mätning av konverteringsvägen. Konverterings-

vägen är på grund av detta inte en fullt trolig spegling av verkligheten idag då kunder spåras 

genom bland annat cookies, som i sin tur kan komma att rensas av användaren efter varje 
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session, och därmed uteblir kontaktpunkter från den slutliga konverteringsvägen (PTS, n.d.). 

Cookies är även enhets- och webbläsarspecifika. Ett sätt att åtgärda dessa felkällor är, som 

tidigare nämnt, att använda User ID för att knyta ihop flera kontaktpunkter. (Google, 2016c) 

Som sett tidigare kan vi idag inte tilldela kanalernas exakta bidrag till konverteringen i prakti-

ken. Detta då attribution är ett ytterst teoretiskt koncept, och det finns faktorer som inte går att 

mäta med dagens teknik såsom display-annonseringens immateriella bidrag till konverteringen. 

Macha Yadagiri, Saini och Sinha kallar detta för “a causal estimation problem”, eller med andra 

ord ett problem där uppskattningen av den bidragande faktorn är osäker. De menar att en 

modell av exponeringseffekten kan vara nyckeln till “the mutli-channel marketing attribution 

problem” då man vill få in ett mätbart värde från de icke-konverterande kanalerna. (Macha 

Yadagiri, Saini & Sinha, 2015) 

Inkludering av traditionella kanaler med attribution 

Att inkludera traditionella kanaler till kanalanalysen är idag ett annat hinder inom attribution 

då dessa missas i många av attributionsmodellerna (Li & Kannan, 2013; de Haan, Wiesel och 

Pauwels, 2014). Dessa vill inkluderas för att få en mer sammanhållande och överblickande bild 

av hur de olika kanalerna faktiskt samspelar och kompletterar varandra. 

Traditionella marknadsföringskanaler är svåra, om inte i vissa fall omöjliga, att koppla till en 

specifik konvertering utan att göra en manuell undersökning och fråga kunden om hen sett den 

specifika marknadsföringen innan köpet, vilket blir otroligt tidskrävande. Rent tekniskt kan det 

gå att få fram viss konverteringsdata genom exempelvis GPS hos en besökares mobiltelefon för 

att se om kunden gått förbi specifika stortavlor och så vidare. Dock kan detta istället tolkas som  

integritetskränkande och ger troligen ändå inte tillräckligt tillförlitlig data för att vara gynnsam 

i slutändan.  
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4 Metod 

Metodkapitlet beskriver arbetets tillvägagångssätt med valda metoder samt kritik av dessa.  

4.1 Motivering av metod 

Uppsatsens valda metoder är en förstudie i form av litteraturstudie. Därefter följer intervjuer 

med attributionsexperter samt företagsrepresentanter som arbetar med digital uppföljning av 

marknadsföringskanaler.  

De semi-strukturerade kvalitativa intervjuerna valdes då detta är en uttömmande intervjutyp 

(Lundbladh & Skärvad, 1999) samt att det ansågs icke-troligt att hitta tillräckligt många 

respondenter för att uppnå ett pålitligt resultat från kvantitativa intervjuer under detta 

begränsade tidsspann. Kvalitativa intervjuer ger även mer djup istället för bredd i undersök-

ningen vilket ansågs fördelaktigt då överblickande publikationer om attribution redan existerar 

medan djupare information var svår att hitta. Således valdes kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med fokus på attributionsexperter för relevant och legitim information, samt med 

företagsrepresentanter för att få insikt i den svenska marknaden.   

Litteraturstudien genomfördes i Stockholm liksom de intervjuer som genomfördes ansikte mot 

ansikte. Även intervjuer via Skype arrangerades beroende på respondenternas geografiska 

position. Funderingar kring en enkätundersökning var även närvarande i metodvalsprocessen, 

men eftersom personliga kontakter sakandes inom det relevanta området kändes det osäkert 

hur många relevanta svar som skulle kunna erhållas. Därmed användes enbart en litteratur-

undersökning samt semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med fyra företag och fyra experter. 

Nedan följer en tabell över hur de olika metoderna kopplar till att svara på frågeställningarna i 

avsnitt 2.2 Problemställning: 

P: Hur kan attribution bidra till en effektiv uppföljning av digital marknadsföring? 

F1:  Hur ser uppföljningen av digitala marknadsföringskanaler ut idag hos svenska 

 e-handelsföretag? 

F2:  Vilka för- och nackdelar finns med de sex standardiserade attributionsmodellerna? 

F3: Hur bör en attributionsmodell utvecklas för att strömlinjeforma uppföljningen av 

digitala kanaler för ett svenskt e-handelsföretag?  



 

 20 

F4:  Hur kan analoga och digitala kanaler bindas ihop med hjälp av attribution för att 

skapa en sammanhängande marknadsföringsplan? 

 P F1 F2 F3 F4 

Litteraturstudie X  X X X 

Intervjuer experter X (X) X X X 

Intervjuer företag X X (X) (X)  

Tabell 1: “X” markerar koppling till fråga. “(X)” markerar möjlig koppling till fråga. 

4.2 Förstudie 

Förstudien består av en litteraturstudie av tidigare skrivet material inom ämnena attribution, 

digital marknadsföring och relaterade områden, såsom analysverktyg (Google Analytics), Big 

Data, traditionell marknadsföring, multi-kanal marknadsföring, med mera. Litteraturstudien 

pågick under sju veckor då insamlingen och genomgången av den huvudsakliga informationen 

genomfördes. 

Litteraturen erhölls genom användning av KTHB Primo, samt främst de bibliografiska data-

baserna ScienceDirect och Google Scholar. Några av de använda söktermerna var; attribution, 

attribution marketing, Google Analytics, monitoring, analyzing, evaluating, uppföljning, digital 

channels, digitala kanaler, traditional marketing, Big Data, performance measurement, cookies, 

multi-channel funnel, e-commerce, e-handel och kundresa. 

4.3 Insamling av data 

4.3.1 Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med experter 

Valet av experter utfördes efter googlesökning av personer med stark koppling till attribution. 

Experter i form av personer som arbetar dagligen med attribution, samt personer som bloggar 

om attribution kontaktades via email. Vid första kontakterna hittades senare flera experter med 

hjälp av tips och vidarebefordring av dessa. Intervjuerna genomfördes både via videokonferens-

programmet Skype och ansikte mot ansikte, beroende på expertens preferenser och tillgänglig-

het.  

12 experter kontaktades, varav fyra av dessa var från samma företag och därav kom överens om 

en gemensam representant. Totalt hölls fyra stycken intervjuer med experter. Intervjuerna hölls 
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utifrån elva förberedda frågor (se bilaga 9.1 Intervjufrågor experter), med möjlighet för fria 

resonemang för intervjupersonerna att tillföra samt följdfrågor till tidigare svar.  

4.3.2 Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med företagsrepresentanter 

Företagen som valdes ut för intervjuer utfördes i linje med avgränsningarna för arbetet. 15 

stycken e-handelsföretag med liknande produkter, det vill säga fysiska produkter utan abonne-

mang, valdes ut och kontaktades. Av dessa svarade fyra stycken positivt till en intervju och 

dessa utfördes även de antingen via Skype eller ansikte mot ansikte beroende på respondentens 

preferens och tillgänglighet. Företagen i denna uppsats är anonyma och benämns som företag 

A, B, C och D. 

Här hade tio frågor förberetts (se bilaga 9.2 Intervjufrågor företag) och ställdes till responden-

ten med möjlighet för fria tillägg i konversationen samt med följdfrågor till tidigare svar.  

4.4 Metodkritik 

4.4.1 Kritik av metodval 

Som tidigare resonerats valdes enkätundersökning bort i metodval då inga personliga kontakter 

med relevanta respondenter fanns tillgängliga. Dock kan en digital enkätundersökning snabbt 

samla in data från fler respondenter via online-verktyg vilket möjliggör för effektivare samman-

ställning av resultat och diagram. En enkätundersökning skulle även kunnat ge undersökningen 

en kvantitativ vinkel på resultatet, som nu enbart är av den kvalitativa sorten. Det skulle kunnat 

ge en bredd till arbetet samt bidra till ett mer statistiskt resultat, vilket den kvalitativa under-

sökningen missar. Man måste därmed vara medveten om att resultatet hänvisar till en kvalitativ 

undersökning.  

4.4.2 Kritik av litteraturstudien 

Litteraturen som användes bestod av både engelska och svenska texter. Detta kan påverka 

resultatet då de engelskt genomförda undersökningarna dels möjligen inte stämmer överens 

med hur det ser ut på den svenska marknaden, men även då det engelska språket kan vara en 

barriär då vissa engelska uttryck saknar exakt motsvarighet i det svenska språket. Det hade 

därmed möjligen varit säkrare informationsmässigt om enbart svenska källor använts. I och 

med svårigheterna att hitta relevant litteratur inom ämnet attribution för marknadsföring både 

på engelska och svenska hade detta dock försvårat arbetet betydligt om enbart svenska texter 

använts, och en smalare litteraturstudie hade varit utkomsten av detta. 
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4.4.3 Kritik av intervjuer 

Valet av experter kan kritiseras då ingen definition av “attributionsexpert” fanns som grund i 

sökandet efter dessa. De valdes ut efter författarens egen bedömning av experter, det vill säga 

digitala marknadsförare, analytiker samt bloggare som aktivt jobbar med attribution. En mer 

organiserad sökning kunde ha genomförts med vissa krav på expertens utbildning eller arbets-

livserfarenhet inom ämnet attribution för ett mer strukturerat och rättvisande expertval.  

Företagen valdes vidare utefter de satta avgränsningarna. Varje intervjuat företag användes 

sedan för att kontakta fler företag genom deras kontakter. En bredare avgränsning för  

e-handelsföretag som ej nödvändigtvis säljer fysiska produkter kunde varit gynnsam för 

undersökningen då resultaten från de valda företagen visade sig vara väldigt lika. Detta hade 

dock ändrat uppsatsens ämne och möjligen blivit för brett för examensarbetets omfång. 

Utkomsten av semi-strukturerade intervjuer är vidare otroligt beroende av hur engagerade samt 

kunniga respondenterna är. Då vissa respondenter var mer aktiva under intervjun än andra kan 

dessa fått större inflytande på resultatet, då de erbjuder mer material att arbeta från.  

4.4.4 Reliabilitet och validitet 

Med tanke på att ämnet är väldigt brett samtidigt som det inte är allmänt känt hur man bör 

arbeta med attribution är det svårt att hitta intervjukällor av hög validitet. Experterna i denna 

uppsats arbetar alla med attribution, dock är det svårt att fastställa deras expertis-nivåer inom 

attribution. Då vissa även arbetar med att uppmuntra till attributionsanvändning genom deras 

tjänster kan det även ge en partisk syn till de positivare aspekterna av attribution. Detta tas 

dock i beaktning under diskussionen. 

Valet att bifoga intervjuerna med anteckningar och inte exakt ordföljd kan vidare ge resultatet 

mindre reliabilitet, dock gjordes detta då den exakta ordföljden i svaren ej var av vidare 

betydelse samt då ordningsföljden av frågorna varierade.  

Vad gäller reliabilitet undersöker intervjuerna och litteraturstudien relevanta ämnen för att 

svara på frågeställningarna. Spridningen på svaren är oftast liten vilket stödjer reliabiliteten i 

arbetet. Dock är det viktigt även här att ta hänsyn till att det är kvalitativa svar av totalt åtta 

intervjuer som undersökts. 

4.4.5 Felkällor 

De felkällor som det aktuella metodvalet innefattar är bland annat översättningen av litteratu-

ren, som tidigare diskuterats kan leda till att den svenska representationen inte är en exakt 

representation av ursprungsmeningen. En av intervjuerna översattes även till engelska, för att 
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sedan översättas tillbaka till svenska då den inkluderades i resultatdelen. Detta språkskifte kan 

påverka resultatet då varken författarstudentens eller respondentens modersmål är engelska, 

samt då frågorna (och svaren) kan ha tolkats fel. Frågornas utformning kan vidare överlag tolkas 

olika av respondenterna. Detta försöktes dock lösas under intervjutillfället för att få svar på de 

rätta frågorna genom (vid behov) omformulering av frågan.   
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5 Resultat 

Sammanställning av resultat från de sammanlagt åtta semi-strukturerade intervjuerna. Resultatet 

är uppdelat i två delar där först företagsintervjuernas resultat presenteras och sedan resultatet från 

intervjuerna med experterna.  

5.1 Resultat från intervjuer med företagsrepresentanter 

Totalt intervjuades företagsrepresentanter från fyra stycken e-handelsföretag. Företagen är i 

undersökningen anonyma och benämns därmed som företag A, B, C och D. Sektion är indelad i 

fem delar vilka behandlar målgrupper, uppföljningen idag, attributionsanvändning hos företagen, 

problematik företagen uppfattar med attribution samt uppföljning av traditionella kanaler. 

5.1.1 Företagens målgrupper och deras surfvanor 

Företag A har en målgrupp som främst består av kvinnor i åldrarna 25-45 år. Deras genomsnitt-

liga köpcykel (tiden det tar från början av efterforskningen av en produkt tills det att en 

konvertering sker) ligger på 14 dagar och kunderna har därmed inte en särskilt lång efterforsk-

ningsperiod. Kunderna har redan ett intresse för produkten när de kommer till e-handeln, vilket 

oftast sker via organisk trafik in till en specifik produktsida. Även om den huvudsakliga  

målgruppen är kvinnor 25-45 år används e-handeln av hela svenska folket, vilket gör det svårt 

att förutse kundernas surfvanor. Företag A har någonstans hört att nästan 30% tömmer sina 

cookies en gång i månaden, och samtidigt finns det numera inkognitowebbläsare vilket 

försvårar analys av kunderna ytterligare, menar de. De har dock generellt lojala kunder som 

gärna loggar in i deras medlemsklubb vilket förenklar uppföljningen.  

Företag B har en huvudsaklig målgrupp bestående av kvinnor 25-45 år, men riktar sig till 

generellt till alla föräldrar. De har många olika typer av produkter vilket gör en genomsnittlig 

köpcykeln svår att fastställa. Det är dock oftast inte mer än 1-2 dagar från första besök på 

hemsidan tills konverteringen sker. De är även medvetna om att kunden kan ha undersökt varan 

genom andra hemsidor innan köp vilket missas i mätningen och därmed är det ännu svårare att 

fastställa en köpcykel för deras produkter. Företag B har idag ingen medlemsklubb eller User ID.  

Företag C riktar sig främst till kvinnor i åldrarna 18-35 år. Deras produkter skiljer sig mycket åt i 

prisklass och köpbeteenden och de använder därmed inte köpcykeln som ett mätvärde. Dock 

uttrycker de en önskan om att bli bättre och smartare i sin mätning och arbetar mycket med att 

resonera kring uppstarten av vad och hur mycket de bör mäta för att uppnå detta. Företag C 



 

 25 

segmenterar inte sina kunder och vet inte hur deras surfvanor ser ut, de erbjuder inte heller en 

medlemsklubb än. 

Företag D har en blandad målgrupp med ett något starkare fokus på män och kvinnor i åldrarna 

30-45 år. De har sett att kunderna verkar göra mycket efterforskning genom mobiltelefonen 

men att konverteringen sedan sker på en annan uppkopplad enhet, vilket har medfört att deras 

genomsnittliga köpcykel är cirka en dag. Den konverterande trafiken kommer oftast in genom 

direkttrafik vilket tyder ytterligare på att kunderna redan har en klar bild över vad de vill handla. 

De har insett att köpcykeln troligen är längre i verkligheten än data visar, detta då kunderna gör 

efterforskning genom andra enheter eller hos konkurrenter vilket de inte kan följa idag. Företag 

D har inget medlemskap idag men det är något de funderar på att implementera och tror är 

nödvändigt för att kunna följa användarna över flera enheter. 

5.1.2 Uppföljning av digitala marknadsföringskanaler idag 

Företag A använder sig av sista icke-direkta klicket då de har få kontaktpunkter innan köp. De 

prioriterar därmed sina kanaler utifrån sista icke-direkta klicket samt genom att analysera ROI 

och COS (Cost of Sales).  

Företag B använder liksom företag A sista icke-direkta klicket, ROI och COS. De analyserar dock 

även mycket volymer, AOV (Average Order Value) och konverteringsgrad när de prioriterar 

kanaler. Har de en bra försäljning kan de ha råd med en högre COS och breddar sig i flera 

kanaler, medan om det går sämre väljer de den kanal som ger bäst resultat för den lagda pengen. 

De fokuserar mer på hur mycket det kostar att få in en person till köp än konverteringsgrad.  

Företag C använder även de sista icke-direkta klicket. De analyserar CPO (Cost Per Order) och 

vilka kanaler som ger mest intäkter när de prioriterar kanaler, men de kommer även börja 

använda ett värde av procentuell kostnad per omsättning på kanalerna. De som har bäst 

konverteringsgrad samt lägst CPO är de kanaler som prioriteras idag hos företag C. Den 

traditionella marknadsföringskanalen TV, vilken används i varumärkesbyggande syfte, hamnar i 

en annan budgeteringsportfölj.  

Företag D använder sista interaktionsmodellen och fokuserar i huvudsak på konverteringar och 

lönsamhet i varje kanal, men även andelen nya kunder är ett viktigt mätvärde för dem. De har 

en fast budget för varje kanal där sökordsmarknadsföringen utgör den största delen. Vidare 

försöker de även optimera varje kanal löpande för att erhålla ett så bra resultat som möjligt. 

5.1.3 Attributionsanvändningen hos e-handelsföretag idag 

Företag A, B och C använder som tidigare sett sista icke-direkta klicket och företag D använder 

sista interaktionsmodellen. Företag A anser att de använder sista icke-direkta klicket i större 
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utsträckning än de skulle vilja, eftersom den visats vara så pass missvisande. Eftersom de inte 

har en lika lång kundresa som många andra känner de dock att risken för ett missvisande 

resultat är lägre i deras situation. Företag B finns och syns på många digitala kanaler idag och 

funderar på att utveckla en positionsbaserad attributionsmodell för att ta vara på fler kanaler. De 

använder sista icke-direkta klicket idag eftersom det är standard i Google Analytics. De har 

därmed inte gjort något aktivt val kring detta. Dock är de medvetna om att inte alla kanaler är 

konstruerade för att vara konverterande, och att varumärkesbyggande kanaler därmed måste 

vägas upp i efterhand. Detta är varför de vill byta attributionsmodell: de får inte ut rättvisande 

information från sista icke-direkta klicket. Företag C använder även de standardmodellen i brist 

på aktivt val och de anser även att det är lättare för chefer och styrelse att förstå sig på den 

modellen. De skulle dock även de vilja värdera upp de kanaler som är varumärkesbyggande och 

idag inte får tillskrivning genom denna modell. Företag D som använder sig av sista interakt-

ionsmodellen använder denna då det inte funnits tid att jobba fram en mer rättvisande modell.  

Företag A har en tillbakablicksperiod på 6 månader (vilket inte är möjligt i Google Analytics 

idag. Antingen använder de Google Analytics maxperiod på 90 dagar eller så använder de ett 

annat analyseringsprogram), något som de ska ändra till 14 dagar som då är baserat på deras 

köpcykel. Detta då en kund kan ha kommit in till sidan via email flera månader tidigare och 

sedan gått in direkt och köpt något idag. I detta fall får email tillskrivningen, vilket kan bli 

ytterst missvisande. Företag B och C har ingen egenspecifierad tillbakablicksperiod och 

använder därmed standardperioden 30 dagar. Företag D som använder sista interaktionsmodellen 

använder inte tillbakablicksperioden mer än för en dag, då de enbart ser den sista kontaktpunk-

ten som lett till köp.  

Företag A har så pass lika produkter att de inte analyserar produktanalys, det vill säga längd av 

konverteringsväg för produkten och prisklass av produkterna. De har redan en klar bild över 

produkternas konverteringsvägar då de oftast inte är särskilt avancerade. Företag B har många 

olika slags produkter, vilka skiljer sig åt i längd av konverteringsvägar. Till exempel har de  

även många snabbköpskampanjer då snabba beslut måste tas, medan större produkter har  

en betydligt längre efterforskningsperiod. Dock har de inte kopplat detta till vilken  

attributionsmodell de bör använda i nuläget. Inget av företag C och D undersöker denna typ av 

produktanalys alls idag.  

5.1.4 Problematik med attribution enligt företagen 

Företag A ser attribution som spelet Kalaha, det vill säga att fördela en pott över en kundresa så 

rättvist som möjligt. En fråga som då uppstår är vad som menas med rättvist. Ett av problemen 

de upplever är att de inte har facit på om det faktiskt ger ett bättre resultat att byta modell eller 

att utveckla en egen modell. Vidare anser de att det är svårt att presentera nya modeller för de 



 

 27 

som inte arbetar med det dagligen, på grund av komplexiteten. Företag B ser svårigheter för hur 

de ska hantera display-kanalen och sociala medier som inte får tillskrivning då de inte konverte-

rar men ändå driver försäljning till andra kanaler. Samma gäller för företag C, då budgeteringen 

av kanaler såsom sociala medier och display ej kan motiveras genom resultat från deras attribut-

ionsmodell i dagsläget. Företag C tycker vidare att det känns som att ingen modell kommer att 

vara helt rättvis och att det finns en risk med att vikta fel om man använder till exempel 

thetamodellen, vilket i sin tur kan komma att slå ännu mer fel. Företag D funderar på att införa 

“abandoned cart email” som ska påminna kunder vilka har lagt en produkt i varukorgen utan att 

genomföra köpet att komma tillbaka och faktiskt köpa produkten. De tror att all typ av retarge-

ting, liksom denna typ av email, kommer att få en skev tillskrivning med sista interaktions-

modellen, då det är många tidigare kanaler som gjort grovjobbet till att börja med. 

5.1.5 Uppföljning av traditionella kanaler 

Företag A använder mest TV och print när det kommer till traditionella kanaler, och i uppfölj-

ningen av dessa litar de enbart på att den räckvidd som de betalat för stämmer. Företag B har 

använt TV och analyserar i samband med det om sökningar på varumärket går upp och utvärde-

rar därigenom effekten av marknadsföringen. Företag C använder lite radio där de ser på 

räckvidd och sedan TV där de kan se vilka tider som gett bäst resultat för uppgång i sökning på 

deras varumärke samt direkttrafik till webbplatsen. Att TV-kanalerna inte kan garantera 

specifika tidsspann för företagets reklam gör det dock svårt att optimera den kanalen ytterligare 

idag. Företag D använder i princip enbart utskick med rabattkod i produktpaketen när det 

kommer till traditionella kanaler, och följer enbart upp om rabattkoden används.  

Samtliga företag tycker att en kombination av traditionella och digitala kanaler i en analys vore 

intressant för att synkronisera uppföljningen och marknadsföringen bättre mellan de båda 

medietyperna. Företag A anser det dock svårt att mäta de traditionella kanalerna till samma 

grad som de digitala idag. De tror det är en lång bit kvar innan en sådan analys blir möjlig och 

att företag därmed hellre kommer köpa annonsplatser hos TV-kanalernas respektive play-

kanaler där datamätningen är bättre utvecklad. Företag B överväger även klubbmedlemskap för 

att koppla en inloggad persons webbplatsbesök till fysiska köp i butik. 

5.1.6 Sammanfattande tabell av resultat från företagsrepresentanter 

Tabell 2 på följande sida beskriver kortfattat resultaten av företagsintervjuerna för en mer 

överskådlig presentation och jämförelse företagen emellan.  
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Tabell 2: Sammanfattning av företagsresultat i tabellform. 

Företa
g

 A
Företa

g
 B

Företa
g

 C
Företa

g
 D

M
å

lg
rup

p
Kvinnor 2

5
-45

år (egentligen används 
dock produkterna av hela svenska folket).

Kvinnor 2
5

-45
 år (huvudsakligen 

föräldrar).
Kvinnor 18

-35
 år.

M
än och kvinnor 30

-45
 år.

G
enom

snittlig
 

köp
cykel

14 dagar. 
Få kontaktpunker innan konvertering.

1-2
 dagar.

S
å m

ånga olika typer av produkter så de 
har inte analyserat köpcykeln idag.

1 dag enligt data, m
en troligen längre i 

verkligheten

“S
urfva

nor” hos 
kund

erna

Lojala kunder, de följer kunderna genom
 

m
edlem

sklubb. Tror allm
änt att 30

%
 

töm
m

er cookies en gång i veckan.

V
et inte m

ycket om
 kunderna i m

ån av 
cookie-rensning och så vidare.  

D
e har ingen m

edlem
sklubb idag.

D
e segm

enterar ej kunder och har idag 
ingen m

edlem
sklubb.

V
et att kunder gör research via 

m
obiltelefon och köper på datorn via 

D
irekt. D

e har inte en m
edlem

sklubb idag 
m

en vill skapa en för bättre kundföljning

U
p

p
följning

 a
v 

d
ig

ita
la

 ka
na

ler 
id

a
g

S
ista icke-direkta klicket. Kollar även på 

R
O

I &
 C

O
S

.
S

ista icke-direkta klicket. Kollar även på 
volym

er, R
O

I, C
O

S
, A

O
V

 och 
konverteringsgrad.

S
ista icke-direkta klicket, kollar även på 

C
P

O
 och vilka kanaler som

 har bäst 
konverteringsgrad.

S
ista interaktionsm

odellen. Fokus på 
konverteringar och lönsam

het för varje 
kanal. Ä

ven andel nya kunder är viktigt för 
dem

.

A
ttrib

utions- 
a

nvä
nd

ning

A
nser att sista icke-direkta klicket är 

“good enough”, m
en används kanske 

ändå i för hög utsträckning.

Inte g
jort ett aktivt val av m

odell än, m
en 

funderar på en positionsbaserad m
odell 

då de syns i m
ånga kanaler, vilket de vill 

ta vara på. Inte bara fokusera på 
konverterande kanaler.

A
nvänder sista icke-direkta klicket då den 

är lätt för chefer att förstå, och har inte 
g

jort något aktivt val än. 
  V

ill inkludera de varum
ärkesbyggande 

kanalerna m
er.

A
nvänder sista interaktionsm

odellen då 
det Inte funnits tid att form

a en m
er 

rättvisande m
odell.

Tillb
a

ka
b

licks- 
p

eriod
A

nvänder 6
 m

ånader nu m
en ska ändra 

till 14 dagar efter deras köpcykel.
Ingen aktivt vald: har därm

ed standard på 
30

 dagar.
Ingen aktivt vald: har därm

ed standard på 
30

 dagar.
Ingen tillbakablicksperiod. Kollar endast 
sista kontakten.

P
rod

ukta
na

lys
D

e har lika produkter och vet kundernas 
köp-m

önster redan, så de kollar inte 
ytterligare på produktanalys.

Ä
r m

edvetna om
 skillnaderna i produkter 

de erbjuder, m
en inte kopplat detta till 

attributionsm
odell-valet

Inte kollat på produktanalys alls.
Inte kollat på produktanalys alls.

P
rob

lem
 

företa
g

en 
up

p
lever m

ed
 

a
ttrib

ution

Kom
plext att förklara byte av m

odell för 
utom

stående. S
vårt att veta vad som

 är 
rättvist. FInns inget facit.

D
isplay- och sociala m

edier-
investeringarna får inte tillräcklig 
tillskrivning av sista icke-direkta klicket.

S
ociala m

edier &
 display-kanalen är svåra 

att m
otivera vid budgetering. Ingen m

odell 
är helt rättvis. R

isk att sätta fel vikter i 
thetam

odellen pga okunskap, röds att det 
kan bli “värre”.

Kom
m

er införa “abandoned cart em
ail”, 

vilket kan bli m
issvisande och ge för hög 

tillskrivning till em
ail då tidiga kanaler 

m
issas i ytterligare utsträckning.

Tra
d

itionell 
m

a
rkna

d
sföring

A
nvänder TV

 och print. Litar på sagd 
räckvidd. 

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler.

A
nvänder TV. A

nalyserar sökning på 
varum

ärke. 

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler

A
nvänder radio och TV. A

nalyserar 
sökning på varum

ärke och räckvidd.  

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler.

P
rint-utskick i produktpaket m

ed rabattkod. 
Följler upp rabattkodens användning.  

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler.



 

 29 

5.2 Resultat från intervjuer med experter 

Nedan följer resultaten från intervjuerna med experterna och behandlar introduktion av experter, 

vikten av attribution, för- och nackdelar med attributionsmodellerna, felkällor som uppstår med 

attribution, experternas erfarenhet av företagens attributionsanvändning samt slutligen möjligheten 

att kombinera traditionella och digitala kanaler i en attributionsmodell. 

5.2.1 Introduktion av experterna 

Carl Regårdh arbetar under titeln Data Scientist på den digitala marknadsföringsbyrån Precis 

Digital. Han har lärt sig om attribution i jobbet då de bland annat utformar attributionsmodeller 

åt sina kunder.  

Christoffer Luthman är Director of Analysis på Outfox vilka jobbar med digital analys och 

konverteringsoptimering. Luthman har liksom Regårdh lärt sig om attribution genom att 

praktiskt testa detta för olika kunder och anser det intressant att många pratar om attribution, 

men att få jobbar med det. 

Dancho Nestorov jobbar numera som Nordic Digital Acquisition Responsible för Nespresso, dock 

har han tidigare erfarenhet av att jobba aktivt med attribution då han bland annat var webbana-

lytiker på Apollo. Han är mestadels självlärd inom webbanalys genom böcker, bloggar och 

avhandlingar. 

Sam Hirbod jobbar på Knowit, ett IT-konsultföretag, som Head of Digital Analytics & Markte-

ting. Hirbod har jobbat mycket med webbanalys och därigenom även attribution.  

5.2.1 Vikten av attribution 

Attribution är enligt Regårdh att “attribuera värdet av en händelse till rätt kanal, agent eller 

aktör”. Det är ett koncept som kan tillämpas på allt rent teoretiskt, ett exempel är grupparbeten 

eftersom det nästan alltid är någon som gör mer eller mindre arbete än andra i gruppen. Enligt 

Luthman är attribution vidare att förstå värdet varje mediekanal ger i beslutsprocessen inför ett 

köp. Nestorov och Hirbod har ytterligare liknande syn på attribution då Nestorov anser att 

attribution är att tilldela försäljningen till rätt kanaler, medan Hirbod beskriver attribution med 

hur olika kanaler bidrar till uppfyllandet av en konvertering.  

Regårdh anser att attribution är en väldigt central del i digital uppföljning, och det finns alltid 

en attributionsmodell i och med att företagen måste värdera kanalerna på något sätt. En viktig 

insikt är dock att det inte går att säga att en attributionsmodell är mer rätt än en annan, och 

valet av modell påverkar hur man allokerar budget samt vilka kanaler man siktar på att effekti-

visera. 
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Nestorov menar i och med att det digitala landskapet växer och blir mer komplext, att det är 

viktigt att ha en rättvisande bild över hur kanalerna samverkar och influerar varandra. Att 

använda data för att skapa insikter om trender är nödvändigt, medan man inte ska lita på varje 

absolut siffra. Att se hela bilden är ytterligare i princip omöjligt. Detta beror på kundernas 

användning av flera enheter, rensning av cookies, ad blockers och en mix av traditionella och 

digitala kanaler. Genom trender kan man dock göra välgrundade beslut, menar Nestorov. 

5.2.3 För- och nackdelar med attributionsmodellerna 

Den främsta fördelen med attribution är enligt Hirbod att det nu finns många olika modeller att 

välja mellan till skillnad från tidigare när företagen enbart använde det som idag kallas sista 

interaktionsmodellen. Undersöks dessa olika modeller och assisterande kanaler ser man oftast 

snabbt att det är många olika satsningar som bidrar till konverteringen och inte bara en kanal, 

menar Hirbod. Sedan finns det både för- och nackdelar med alla attributionsmodeller, ingen är 

varken perfekt eller usel. Även Luthman tar upp detta men anser även att problemet med 

attribution är att det inte finns någon modell som är “rätt”. Att modelleringen egentligen bara 

är olika sätt att se på verkligheten. Sista interaktionsmodellen är den “normala modellen”, i 

avseendet att det är den äldsta modellen. Detta är dock ingen garanti för att den är mer korrekt 

än någon annan fortsätter Luthman. 

Sista interaktionsmodellen är enligt alla experter missvisande, åtminstone då konverteringsvägen 

är längre än en kontaktpunkt tillägger Regårdh. Hirbod menar även han att speciellt sista (och 

första) interaktionsmodellen inte ger hela bilden, detta grundat på samma resonemang som 

Regårdhs. Regårdh nämner även möjligheten att alla kanaler kan komma kan missvisas lika 

mycket av sista interaktionsmodellen, och därmed gynnas lika mycket, vilket skulle jämna ut 

denna felkälla. Detta utfall är dock osannolikt då det tidigare visats att varumärkesbyggande 

kanaler (som socialt och display) ej får en rättvis tillskrivning med sista interaktionsmodellen.  

Sista icke-direkta klicket fungerar därmed något bättre då den är tuffare mot direkttrafiken som 

annars ofta får tillskrivning fastän trafiken ursprungligen måste kommit i kontakt med företaget 

genom någon annan kanal, anser Regårdh. Dock är den lika missvisande mot alla andra  

kontaktpunkter om konverteringsvägen är längre än en icke-direkt kontaktpunkt.  

Första interaktionsmodellen har Regårdh aldrig sett någon använda sig av, och den kan få ett 

konstigt utfall för återkommande kunder beroende på hur tillbakablicksperioden är inställd. 

Standardlängd för tillbakablicksperioden är 30 eller 90 dagar beroende på produkttyp men det 

viktigaste är att ha en konsekvent period för att enkelt kunna göra jämförelser.  

Hirbod påpekar bristen med linjärmodellen vilken för alla kontaktpunkter likvärdiga, även om 

det egentligen troligen är någon kanal som påverkat mer än andra. 
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Den positionsbaserade modellen känns vettig då alla kanaler får mindre värde ju fler kanaler som 

använts, menar Regårdh. Han skulle däremot vilja utnyttja denna modell för att belöna kanaler 

som gör sitt jobb bra, det vill säga att om introducerande kanaler ligger tidigt och konverterande 

kanaler ligger sent i konverteringsvägen ge dessa mer tillskrivning, vilket dock blir tekniskt 

komplicerat. Luthman tycker den positionsbaserade modellen som kombinerar både sista och 

första interaktionen känns lite “mellanmjölk”, att man prioriterar lite “både och”. 

Allmänna åsikter om attribution 

Attribution fungerar dock bättre än alternativet, menar Hirbod, då man tidigare enbart använde 

sista interaktionen. Rent allmänt tycker Regårdh att attribution fungerar så länge det blir bättre 

än det man arbetade med innan. Samtidigt är det mest sunt förnuft och generella antaganden 

och mekanismer som modellerna bygger på, vilket gör det svårt att veta hur man står rent 

korrekthetsmässigt. 

“Attribution är ett genuint svårt problem och det finns inget facit!” - Regårdh, 2016 

Valet av modell bör enligt Hirbod utgå från vad för produkt företaget säljer, i vissa fall är första 

kontakten viktigast och sedan avtagande, medan det i andra fall blir viktigare kontaktpunkter ju 

närmare konverteringen de är. Nestorov påpekar att inte alla kanaler tjänar samma syfte och att 

man med olika attributionsmodeller därför kan visa på att inte alla kanaler är konverterande 

men att de ändå driver försäljningen. Det bästa vore därför om företagen använde sig av olika 

modeller och sedan utvärderade resultatet, menar Luthman. Liksom Hirbod nämner, resonerar 

även Luthman att om man har ett okänt varumärke kanske det är fördelaktigt att lägga mer vikt 

tidigt i köp-processen och därför använda första interaktionsmodellen. Har man en produkt som 

många säljer och som har en kort konverteringsväg är det snarare intressant att använda sista 

interaktionsmodellen.  

En attributionsmodell är ingen absolut sanning, enligt Luthman, och företagen bör därför titta 

mer på trender och vikta kanaler mot varandra än att lita på de absoluta talen. En attributions-

modell kan alltså enligt honom ge en bättre bild av värdet på mediaköpet än att inte använda 

det alls, alternativt endast använda sista interaktionsmodellen. Attributionsmodelleringen är 

dock bara i en introduktionsfas enligt Nestorov. Många företag försöker anställa rätt kompe-

tens, vara närvarande i rätt kanaler och växa i sin digitala mognad, men eftersom inte särskilt 

många företag använder sig av attribution är den enbart i en introduktionsfas än så länge.  

Sammanfattningsvis menar Nestorov att många företag har problem med hur och vad de ska 

mäta. Innan företag börjar fundera på vilken modell de bör använda måste de fokusera på hur 

deras kunder agerar på Internet och hur deras köpbeteenden ser ut. Sedan kan de sätta sig in i 

olika attributionsmodeller och försöka effektivisera budgeteringen. 
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5.2.4 Felkällor att uppmärksamma 

Tillbakablicksperioden kan man max sättas till 90 dagar, vilket blir missvisande om man 

egentligen har produkter med en längre köpperiod än detta, menar Hirbod. Längden av tillbaka-

blicksperioden bör bero på “time to purchase”. Har man en längre verklig köpcykel än 90 dagar 

kan man inte ta attributionen som en absolut sanning. Vidare menar Luthman att ju längre 

tillbakablicksperiod desto större risk att kontaktpunkter från ett tidigare besökssyfte kommer 

med i analysen. I och med att vi inte kan se syftet med varje enskilt besök ökar denna felkälla ju 

längre tillbakablicksperioden är. 

Tillbakablicksperioden påverkar utkomsten av all attribution, menar Nestorov, och det finns tre 

faktorer att tänka på vid bestämning av denna; produkten, köpcykeln och om man analyserar 

över en kampanj. Produkten och köpcykeln hänger ihop då produkten påverkar längden och 

utformningen av köpcykeln. Har man en köpcykel på 25 dagar för till exempel en resa från 

efterforskning till biljettköp ska tillbakablicksperioden anpassas till detta. Vidare, om företagets 

kampanjer sträcker sig över två månader påverkar även det hur kanalerna är aktiverade. Först 

kanske medvetenheten av varumärket ökas, sedan körs en återannonsering och sedan inspireras 

kunden till köp. Körs många kampanjer samtidigt bör detta tas i beaktning och tillbakablicks-

perioden bör då vara anpassad utefter detta för att få med alla delar i köpprocessen och för att 

förstå kanalernas samverkan, enligt Nestorov. 

Alla experter poängterar felkällan i datainsamlingen som uppstår i och med användandet av 

flera uppkopplade enheter. Detta problem kan dock mötas genom att implementera ett User ID.  

Regårdh menar vidare att om företaget inte vill implementera detta kan de fråga sig två frågor: 

1. Hur stor är “cross device”-effekten överhuvudtaget för mitt företag? 

2. Är det rimligt att det påverkar en viss kanal mer än en annan? 

Återigen, om alla kanaler missvisas lika mycket är det i princip inget problem, fortsätter 

Regårdh. Troligen missvisas dock de undersökande kanalerna som används tidigt i köp-

processen då grundfilosofin är att kunder börjar söka produktinformation via mobiltelefonen 

och avslutar köpet via datorn. Det kan vara en stor felkälla som är svår att kvantifiera utan ett 

User ID.  

Även rensning av cookies hos användaren påverkar vilka kontaktpunkter som i slutändan binds 

ihop till en konverteringsväg. Detta tas upp av samtliga experter, men då Regårdh inte anser att 

det är det största problemet. Även detta kan kan lösas genom implementering av ett User ID. 

Dock finns ingen sömlös lösning för detta idag, menar Hirbod, då användaren själv måste logga 

in minst en gång på varje enhet för detta att fungera, vilket även kan uppfattas som integritets-

kränkande. Ytterligare ett problem Hirbod pekar ut är blockering av cookies. De flesta företag 
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använder tredjepartscookies i marknadsföringssyfte vilka är de cookies kunderna tenderar att 

blockera idag, vilket gör att attributionen tappar kontaktpunkter. 

Unika besök borde därför egentligen kallas unika enheter eller unika cookies enligt Nestorov. Det 

har gjorts framsteg i fastställandet av en användare över enheter men vi har ännu inte hela 

konverteringsvägen idag, menar han. Det vi kan göra idag är att se till att vi får så bra data som 

möjligt för en pålitlig utvärdering, men för att så småningom kunna knyta ihop alla kontakt-

punkter bör företagen investera i ny teknik. Många verktyg idag använder olika mätvärden och 

metoder vilket försvårar analysen, men det har gjorts framsteg inom skapandet av ett större 

verktyg för både insamling och analys av data, fortsätter Nestorov. 

Problem som måste lösas för att skapa en smidigare mätning och ett bättre resultat är dels 

möjligheten att följa en kund över fler enheter, webbläsare samt att binda ihop offline och 

onlinekanaler, enligt Hirbod. De viktigaste problemen att lösa enligt Luthman är, även för 

honom, “cross device”-problemet samt att företagen inte har tillräckligt bra data-kvalitet i 

allmänhet.  

5.2.5 Företagens användning av attribution 

Regårdh tycker sig idag uppleva en större förståelse hos företagare för vikten av attributions-

användning än för bara ett år sedan, och ser även en ökning av företag som implementerar mer 

avancerade modeller. Dock finns det tillfällen då en attributionsmodell inte är ett måste, såsom 

när företagen använder få kanaler eller har korta konverteringsvägar.  

Användning av attribution på företagen tror Luthman hänger på drivna personer inom ämnet 

som själva för företaget framåt inom attribution. För sju till åtta år sedan förlitade sig företag på 

mediabyråer och konsulter med digital kompetens, vilket mer och mer skiftas åt att kompeten-

sen istället anställs direkt av företagen. Det är dock fortfarande enbart ett fåtal företag som 

använder sig av en mer avancerad attributionsmodell enligt Luthman. Det enda tillfället där en 

attributionsmodell inte behövs är om man inte köper media.  

 “Köper man media måste man ta in hur man ska värdera den trafiken” 

- Luthman, 2016 

Hirbod tror att allt fler företag börjar använda sig av attribution och att det inte längre bara är 

ett “buzzword”. Om företagen bara använde sista interaktionsmodellen skulle de missa 

assisterande kanaler och bara fokusera på google-annonsering och betald sökning då dessa 

kanaler oftast är direkt kopplade till konverteringar, vilket inte är fallet för företag idag. Därmed 

tror Hirbod att de flesta åtminstone jämför olika modeller idag, alternativt utvecklar egna 

modeller för att anpassa bättre efter sina satsningar.  
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Ett bra första steg till användning av attribution är, enligt Luthman, att analysera “multi-

channel funnel”-rapporten och assisterande konverteringar i Google Analytics för att bilda sig 

en uppfattning om hur de konverterande och assisterande kanalerna ser ut.  

5.2.6 En sammanhängande attributionsmodell med traditionella kanaler 

Att binda ihop traditionella och digitala kanaler på individnivå kan vara svårt, men att titta mer 

på den allmänna påverkan kanalerna bidrar med är enklare, menar Luthman. Om det ska 

fungera på en individnivå (som för attribution) måste man till exempel veta om personen har 

hört ett specifikt radioprogram eller sett en speciell stortavla på stan. Även om det skulle vara 

möjligt att genomföra med positionsdata hämtad från mobiltelefonen, är det en för stor 

inskränkning på den personliga integriteten. Samtidigt kanske det räcker med att titta på de 

större trenderna, menar Luthman.   

Regårdh som inte jobbar med uppföljning av traditionella kanaler menar att skapa en attribut-

ionsmodell med traditionella kanaler blir väldigt stort då man först måste samla in data för hela 

konverteringsvägen genom statistiska undersökningar. Det är då lättare i en bemärkelse att följa 

digitala kanaler i och med att man kan följa kundens interaktioner på ett effektivare sätt. 

Hirbod tror dock på möjligheten att binda ihop digital och traditionell data allt mer, även om vi 

inte är där än. Han menar att man från online-reklam till köp i fysisk butik kan följa en använ-

dare med ett User ID eller medlemsskap (då man exempelvis kan skicka ut en email-annons och 

sedan se om kunden faktiskt genomförde köpet i butik via uppvisande av medlemsskap). Att till 

exempel följa en kund från en TV-reklam till en online-kontakt och sedan till köp blir dock mer 

integritetskränkande på ett sätt, fortsätter Hirbod. Det finns dock en tanke om att det är 

möjligt, speciellt med SmartTV där man skulle kunna logga in och få statistik på så vis. Dock 

skulle en anonymisering av användaren vara en viktig del för användaren att känna sig mindre 

integritetskränkt då annonsörerna annars vet exakt vilka program och kanaler en viss använ-

dare tittar på, avslutar Hirbod.  

Idag finns det, enligt Nestorov, analysverktyg som möjliggör analys av offline-data i ett digitalt 

analysverktyg. Det är dock svårt att skapa mer än en överblickande analys då man ännu inte kan 

registrera alla traditionella kontaktpunkter. Eftersom allt går mot personalisering tror Nestorov 

att detta kommer vara möjligt i framtiden genom medlemskap och User ID, mestadels för att 

kunna erbjuda kunden samma service online som offline. 

5.2.7 Sammanfattande tabell av resultat från expertintervjuer 

Tabell 3 nedan beskriver kortfattat resultaten av expertintervjuerna för en mer överskådlig 

presentation och jämförelse av experternas åsikter. 
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Tabell 3: Sammanfattning av expertresultat i tabellform.  
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6 Diskussion 

Diskussion av resultat i kontext till tidigare teori. Detta kapitel avser att diskutera underfrågorna 

tillhörande uppsatsen. Underfråga F1 som behandlar företagens nuvarande digitala uppföljning 

valdes att inte diskuteras vidare då den besvaras i “5.1 Resultat från intervjuer med företagsrepre-

sentanter”. 

6.1 För- och nackdelar med attribution 

6.1.1 De sex standardiserade attributionsmodellerna 

Eftersom alla undersökta företag använde sig utav sista interaktionsmodellen samt varianten på 

denna kallad sista icke-direkta klicket erhölls mestadels åsikter kring dessa utifrån företagen. 

Experterna fokuserade även de mest på dessa modeller men utvecklade något kring övriga 

modeller. Det kan vara så att sista interaktionsmodellen och sista icke-direkta klicket fått mer 

kritik under intervjuerna, och även i litteraturstudien, då dessa modeller är de mest frekvent 

använda (Econsultancy, 2012; Nisar & Yeung, 2015). Det bör därmed rimligtvis hittas fler 

brister av dessa två än om de mer oprövade modellerna.  

Det är intressant att specifikt sista interaktionsmodellen fått så mycket kritik inom litteraturen 

medan övriga modeller nästintill inte nämnts. Även experterna fokuserar mycket på det 

negativa i sista interaktionsmodellen men hittar även några fördelar, såsom när varumärket 

redan är känt sedan innan och när produkterna är snabbsålda i sin natur. Litteraturstudien 

visade även på fördelen av sista interaktionsmodellen när kampanjerna är utformade för att driva 

försäljning direkt, något som kampanjerna hos företag B gör och därmed kan de tänkas använda 

sista interaktionsmodellen, alternativt den något rättvisare modellen sista icke-direkta klicket, 

utan risk för alltför stora felkällor. Alternativet för dem vore thetamodellen som är användbar vid 

kortare kampanjer, men då företaget fortfarande tycker att det är av värde att ge tillskrivning till 

fler kontaktpunkter än enbart den sista. Detta kan vara ett mildare och rimligare alternativ till 

sista interaktionsmodellen då inte alla kanaler är utformade för att vara konverterande kanaler, 

och att de tidigare aktiva kanalerna kan få lite av tillskrivningen. Ett ytterligare alternativ, som 

företag B också överväger, är den positionsbaserade då de vill ge mer tillskrivning till de initie-

rande kanalerna. Denna modell fungerar också väl med kampanjer som driver försäljning direkt 

då den även fokuserar mycket tillskrivning på de konverterande kanalerna. 

Den positionsbaserade modellen råder det oenigheter om då Regårdh anser den vettig eftersom 

den fokuserar på både introducerande och konverterande kanaler medan Luthman mer är av 
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åsikten att den varken är fördelaktig eller ofördelaktig då den bara är som ett mellanting. Den 

fungerar dock, till skillnad från sista och första interaktionsmodellen, på så sätt att ju fler kanaler 

som använts desto mindre tillskrivning var får de eftersom även mellanliggande kontaktpunkter 

får tillskrivning, vilket kan anses rimligt. 

Hirbod menar på att speciellt första och sista interaktionsmodellen aldrig ger hela bilden, och 

därmed är missvisande per automatik. Första interaktionsmodellen får även ett udda utfall om 

det är återkommande besökare som konverterat. Detta då den första kontaktpunkten i konver-

teringsvägen är så beroende av tillbakablicksperioden samt då den första interaktionen för en 

återkommande besökare inte ger något till analysen för ens initierande kanaler, eftersom det är 

en återkomst och inte ett första besök. Linjärmodellen är dock även den missvisande, då den ger 

alla kontaktpunkter lika mycket tillskrivning, även fast det inte är troligt att alla kanaler faktiskt 

bidrar exakt lika mycket. Allmänt bör valet av modell utgå ifrån varumärkeskännedom, köp-

cykelns längd och kampanjstrategi.  

Kortfattad sammanfattning av när respektive modell är fördelaktig 

Sista interaktionsmodellen är egentligen en sämre version av sista icke-direkta klicket. Detta då 

det inte går att effektivisera direkt-kanalen i sig, och sista icke-direkta klicket istället ger 

tillskrivning till kontaktpunkten innan om direkt skulle vara den konverterande kanalen, vilket 

då går att effektivisera för företaget om så önskas. Dessa är fördelaktiga att använda när 

konverteringsvägen består av väldigt få kontaktpunkter, alternativt om endast ett fåtal kanaler 

används.  

Första interaktionsmodellen samt den positionsbaserade är båda strikt begränsade av att tillbaka-

blicksperioden är så korrekt inställd som möjligt. Uppfylls inte detta är de första kontaktpunk-

terna i konverteringsvägen opålitliga och ej lämpliga att ge extra tillskrivning till. Annars anses 

den positionsbaserade modellen fördelaktig då den sprider ut tillskrivningen på alla kontakt-

punkter men med fokus på initierande och konverterande kanaler, vilket passar många företag. 

Båda dessa modeller är bra att använda när man vill prioritera introducerande kanaler (samt 

konverterande för den positionsbaserade). Det är dock även bra om företaget inte har en 

majoritet av återkommande kunder vid användning av dessa, då det kräver en extremt noggrant 

uträknad tillbakablicksperiod för att undvika “felaktiga kontaktpunkter” i konverteringsvägen.  

Linjärmodellen går i princip obemärkt förbi i denna uppsats, den väcker inte mycket intresse, 

men inte heller mycket kritik. Detta då den ger lika tillskrivning till alla kontaktpunkter, vilket 

varken anses bra eller dåligt. Används när alla kontaktpunkter ska få tillskrivning. 

Thetamodellen däremot är en modell som anses intressant. Den ger växande tillskrivning ju 

närmare konverteringen kontaktpunkten ligger. Detta medför att alla kontaktpunkter får 
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tillskrivning, men att om företaget anser kanaler närmare konverteringen som primära är detta 

en bra modell. En omvänd thetamodell skulle kunna tänkas för användning liknande av första 

interaktionsmodellen men då följande kontaktpunkter även bör få tillskrivning. 

6.1.2 Svårigheten att bedöma bidrag från varumärkesbyggande kanaler 

Som Nestorov påpekar tjänar inte alla kanaler samma syfte, vissa är initierande och andra är 

konverterande. Dessa bör därmed inte utvärderas enbart utefter vilken kanal som konvertering-

en skedde genom. Liksom litteraturstudien visar om spridnings- och överskottseffekter kan de 

mer initierande kanalerna fortfarande vara avgörande för följande konverteringar. (Li & 

Kannan, 2013; Xu, Duan & Whinston, 2014) De varumärkesbyggande och exponerande kanaler-

na leder även de till konverteringar (de Haan, Wiesel & Pauwels, 2014), dock är det ännu inte 

känt bland företagare hur detta ska presenteras för ledningsgrupper och hur de ska argumentera 

för varumärkesbyggande kanalers budgetering.   

Dessa kanaler är svåra att kvantifiera men Macha Yadagiri, Saini och Sinha föreslår en modell av 

exponeringseffekt i ett försök att kvantifiera deras bidrag. Antingen kan företagare därmed ha 

två analyser, en för attributionen som konverterings-fokuserad och en för hur mycket expone-

ring varje kanal bidrar med för att erhålla data att argumentera budgeteringen ifrån. Det bästa 

vore troligen dock att skapa en attributionsmodell som tillskriver även tidiga kanaler deras 

bidrag, med till exempel den positionsbaserade, en omvänd theta- eller en något anpassad 

linjärmodell.  

Svårigheten att motivera modellval inför ledningsgrupper är ett återkommande tema hos 

företagen. Det har därmed visats vara av stor vikt att kommunicera vad attribution är på ett 

greppbart sätt för de som inte är insatta i ämnet. Ett stort steg för många företag blir att våga 

lämna gamla mönster de alltid följt, vilket idag ofta representeras av sista icke-direkta klicket. 

Idag får de kanalansvariga på företagen uppskatta de varumärkesbyggande digitala kanalernas 

bidrag för att motivera budgetsatsningar för dessa, när det med attribution går att få en effektiv 

inblick i till exempel hur många som faktiskt kommer in via display-annonseringar eller sociala 

medier.  

6.2 Att strömlinjeforma uppföljningen utefter företag  

Attributionsmodellering kan vara ett användbart verktyg för att effektivisera kanalspenderingar 

och budgetsatsningar (Rayden, 2015) när modellen väl visar ett verklighetstroget resultat över 

kanalattributionerna. Svårigheten ligger dock i att förstå när det är tillräckligt tillförlitlig data 

bakom analysen. Det finns många fallgropar i den digitala världen och för att attributionen skall 
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bli korrekt samt för att strömlinjeforma uppföljningen så bra som möjligt finns det fyra aspekter 

att ta hänsyn till:  

1. Datainsamling 

2. Produktanalys 

3. Tillbakablicksperiod 

4. Kampanjfönster 

6.2.1 Datainsamling 

Med datainsamling menas insamlingen av data till konverteringsvägen. Felkällor som uppstår 

med datainsamlingen kan till exempel vara en ofullständig konverteringsväg, vilket kan bero på 

bland annat att användaren rensar cookies, använder olika webbläsare för efterforskning eller 

till och med olika uppkopplade enheter innan denne konverterar (PTS, n.d.).  

Enligt Econsultancy (2012), Nisar och Yeung (2015) och företagsintervjuerna sågs det att sista 

interaktionsmodellen och sista icke-direkta klicket är de vanligast förekommande attributionsmo-

dellerna på marknaden i dagsläget. Detta gör vidare att företagen inte behöver ta hänsyn till 

datainsamlingen i större utsträckning än till den sista (alternativt den sista icke-direkta) 

kontaktpunkten, då det enbart är den de fokuserar all sin tillskrivning på. Det framgick även av 

intervjuerna att de undersökta e-handelsföretagen oftast inte har en implementerad medlems-

klubb med ett User ID. En medlemsklubb med ett User ID kan dock komma att bli nödvändig för 

uppföljning av en fullständig konverteringsväg, något som företag D konstaterar och idag 

överväger att implementera. Om företagen vill utveckla en mer komplicerad attributionsmodell 

är en fullständig konverteringsväg en viktig del av arbetet. Det är därför viktigt att företagen 

först inser hur stora felkällorna är för deras datainsamling och att de implementerar ett User ID 

för att motverka dessa felkällor.  

Vissa företag ser betydelsen av en medlemsklubb och användaridentifieringen för en bättre 

kunduppföljning, men en koppling till att User ID även kan komma att lösa “cross device”-

problematiken verkar något frånvarande hos de flesta. Experterna ser denna koppling och anser 

att det är ett av de viktigaste problemen att lösa för en strömlinjeformad uppföljning, dock vissa 

med argument om att det är bra nog om vi istället bara analyserar trenderna. Allmänt känns 

företagens uppföljning av användarnas beteenden och surfvanor frånvarande. Troligen mycket 

på grund av den uteblivna användaridentifieringen, genom exempelvis User ID. Innan ett 

företag börjar välja bland attributionsmodellerna bör de fokusera på användaridentifieringen 

och sina kunders köpbeteenden, vilket även Nestorov pekar ut.  

Att datan sedan allmänt är av bra kvalitét är något Luthman talar för som ett av de viktigaste 

stegen mot en pålitlig uppföljning. Även Crabtree kommer in på detta ämne när han beskriver 
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att tekniken idag kan mäta i princip allt i form av kundkännedom och verksamhetsanalyser 

(2014). Problemet han nämner är dock att det kräver en insikt om när datan är av tillräckligt hög 

kvalitét för att inte gå överstyr i mätandet. (Crabtree, 2014) Företagen har dock en klar bild över 

vad och varför de följer de parametrar de gör. Både Luthman och Nestorov anser sig även se att 

allt mer kompetens flyttas från konsultverksamheter direkt in på företagen. Detta är ett tecken 

på att de försöker öka datakvalitén de använder sig av, och inser vikten av korrekt data. Företag 

B har även ett resonemang utifrån vad de värdesätter (där de värdesätter både introducerande 

och konverterande kanaler högt) och väljer därifrån att gå vidare inom attributionsmodell-

eringen med en positionsbaserad modell, vilket är ett ytterst moget sätt att resonera som fler 

företag bör ta efter.  

6.2.2 Produktanalys 

Den andra punkten, produktanalys, handlar i detta fall om hur företagets produkter skiljer sig. 

Ett företag som säljer många olika slags produkter, vilka i sin tur möjligen har olika köpbeteen-

den (såsom tiden för efterforskning samt antal kontaktpunkter innan konvertering med mera), 

påverkar valet av attributionsmodell. Att känna sina kunder innan valet av attributionsmodell 

inleds är något Nestorov också beskriver. Detta är starkt kopplat till produktanalys, men även 

till tidslängden av köpcykeln samt hur uppkopplade enheter och cookies hanteras av användar-

na. Företaget måste först bestämma sig för vilka produkter de vill effektivisera attributionsmo-

dellen efter, det vill säga vilka produkter som är deras nyckelprodukter.  

Det vore intressant att applicera olika attributionsmodeller för olika produktspann inom ett 

företag, alternativt belöna kanaler som gör sitt jobb bra, vilket Regårdh diskuterar. Detta blir 

dock konstigt då kanaler helt plötsligt kan värderas olika beroende på vilken produkt använda-

ren köpt eller var i kedjan kontaktpunkten av en specifik kanal ligger.  

Det var endast ett företag (företag B) bland de undersökta som analyserade hur deras olika 

produkter hanteras idag. Företag A visste dock redan utan vidare mätning att de bara har en typ 

av huvudprodukt, vilka alla sålde genom samma mönster, och därav kunde de bestämma sig för 

att sista icke-direkta klicket fungerade bra för dem. Det är på detta sätt företagen och experterna 

måste börja tänka: 

●  Vad är det för produkter som säljs?  

●  Hur fort säljs dessa?  

●  Vad har vi för köpmönster?  

●  Vilka produkttyper bör prioriteras?  

●  Hur ska attributionsmodellen anpassas utefter detta?  
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6.2.3 Tillbakablicksperiod 

Tillbakablicksperioden blir en viktig aspekt så fort ett företag går utanför sista interaktions-

modellen. Företag A hade en tillbakablicksperiod på 6 månader (vilket dock inte är möjligt i 

Google Analytics, där max är 90 dagar) och använde sig av sista icke-direkta klicket. Denna långa 

tillbakablicksperiod i förhållande till köpcykeln på 14 dagar kan bli väldigt missvisande då en 

kontaktpunkt från flera månader tillbaka kan få tillskrivningen om användaren sedan gått in 

direkt och konverterat. Det bästa enligt experterna är att matcha tillbakablicksperioden till den 

genomsnittliga köpcykeln, detta då det bör vara den perioden där de relevanta kontaktpunkt-

erna registreras.  

Vidare kan det vara värt att nämna om företaget ser speciella köpmönster, såsom att det är 

många återkommande kunder eller att allra flesta kontaktpunkter görs väldigt nära konverte-

ringen, kan de med fördel till exempel korta tillbakablicksperioden ytterligare. Detta för att 

minska risken att kontaktpunkter från tidigare besök, som för kunden genomförts i andra syften 

än den senaste konverteringen, kommer med. Det är av hög vikt att få med alla relevanta 

kontaktpunkter för en rättvis attribution, men det kan emellertid även vara av värde att våga 

snäva till tillbakablicksperioden om felkällor i form av “extra kontaktpunkter” är vanligt 

förekommande.  

6.2.4 Kampanjfönster 

Den sista aspekten att tänka på när man utvärderar sitt attributionsresultat, alternativt när man 

väljer modell, är kampanjfönstrenas påverkan (det vill säga hur långa kampanjer företaget har 

samt hur ofta och många de är). Kampanjerna påverkar hur kanalerna är aktiva, enligt Nestorov, 

vilket då även såklart kan ge utslag i attributionen. Attributionsmodellerna ger troligen ett 

jämnare resultat om inga speciella kampanjer körs, det vill säga när enbart “always-on”-

annonseringen är aktiv. Om ett företag kör en kampanj i display bör det rimligen öka konverte-

ringsgraden för den kanalen jämfört med när kampanjen inte är aktiv. Emellertid betyder det 

inte nödvändigtvis att den allmänna budgeteringen för displaykanalen bör ökas. En attribut-

ionsmodell bör anpassas för den allmänt använda och icke-riktade always-on annonseringen 

om en förståelse för hur kanalerna samspelar utan extra influenser vill uppnås, vilket bör vara 

utgångspunkten för en sådan analys.  

6.2.5 Resonemang av attributionsmodell utefter företag 

Två av de viktigaste aspekterna att tänka på vid val av attributionsmodell är köpcykelns längd 

samt varumärkets kännedom. Tillbakablickperioden bör vara anpassad utefter köpcykeln som 

tidigare diskuterat. Även under produktanalysen bör man ha valt ut för vilka produkttyper man 

vill effektivisera sin kanaluppföljning, och därigenom valt en genomsnittlig köpcykel för dessa 
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produkter som man utgår ifrån. Varumärkets kännedom, alternativt vilken marknadsförings-

strategi företaget arbetar efter, blir också väsentlig. Det är här ett val av vilka kanaler i konver-

teringsvägen man vill fokusera på, det vill säga om man fokuserar på introducerande eller 

konverterande kanaler. Ett känt varumärke tänks fokusera mindre på introducerande kanaler 

och mer på konverterande kanaler, medan ett okänt varumärke tänks fokusera på introduce-

rande kanaler i högre grad. Se tabell 4 nedan för ett resonemang om vilka attributionsmodeller 

som är relevanta beroende på köpcykelns längd och varumärkeskännedom. 

 Lång köpcykel Kort köpcykel 

Känt varumärke 
Fokus på 
konverterande 
kanaler 

“Kända men långsamt säljande 

produkter”. Använd linjär eller 

theta då man under en lång 

köpcykel bör analysera mer än 

bara sista kontaktpunkten, och där 

theta ger mer till konverterande 

kanaler. Alternativt den positions-

baserade om man även vill ge 

mer till introducerande kanaler. 

“Snabbsålda produkter av känt 

märke”. Använd theta alternativt 

sista icke-direkta klicket 

beroende på hur strikt man vill 

vara mot tidigare kontaktpunkter.  

Okänt varumärke 
Fokus på 
introducerande 
kanaler 

”Långsamt säljande produkter av 

okänt varumärke”. Positions-

baserad, omvänd theta alternativt 

första interaktion eller linjär. 

Detta då de introducerande 

kanalerna är viktiga för att öka 

varumärkesbilden. Första 

interaktion kan dock lätt bli 

missvisande med en lång köp-

cykel därav är det bättre med en 

positionsbaserad alternativt en 

omvänd thetamodell (måste 

sättas upp själv i GA) som då ger 

mer till introducerande kanaler 

men ändå uppmärksammar 

senare kontaktpunkter. Linjär är 

bra för långa konverteringsvägar 

när fler kanaler bör tillskrivas.  

“Snabbsålda, troligen billigare 

produkter av okänt varumärke”. 

Använd en omvänd theta-

modell, första interaktion eller 

positionsbaserad. Beroende på 

hur snabbsålda produkterna är 

och om företaget vill se vilka 

kanaler som är konverterande 

kan positionsbaserad vara bra.  

Tabell 4: Översikt över förslag till attributionsmodeller utefter köpcykelns längd samt hur erkänt företa-

gets varumärke är, alternativt vilka kanaler som är i fokus för attributionsanalysen.   
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Det är vidare viktigt att tänka på hur kampanjerna ligger, det vill säga om man har många korta 

kampanjer som fokuserar på konvertering eller långa kampanjer som bygger varumärke och 

lockar nya kunder. Detta är beroende på marknadsföringsstrategi och bör tas i beaktning när val 

av attributionsmodell görs. Vill företaget fokusera på initierande kanaler är det viktigt att ge 

tillskrivning till dessa genom första interaktionsmodellen, alternativt den positionsbaserade eller 

en omvänd thetamodell (vilken får sättas upp som en egenanpassad modell i Google Analytics). 

Har företaget redan ett välkänt varumärke och bara fokuserar på konvertering bland befintliga 

kunder är det troligen bättre att fokusera tillskrivningen på de konverterande kanalerna (genom 

användning av sista icke-direkta klicket och theta) och fundera på hur de kan nå ut till sina 

befintliga kunder genom kanalerna som får tillskrivning.  

6.3 Binda ihop traditionella och digitala kanaler med attribution 

Samtliga företag och experter är intresserade av en sammanhängande uppföljningsmetod av 

traditionella och digitala kanaler. Detta för att erhålla en bättre överblick samt att ytterligare 

kunna se samspelet mellan kanalerna, vilket missas i många attributionsmodeller (Li & Kannan, 

2013; de Haan, Wiesel och Pauwels, 2014), och inte fungerar idag. Hirbod argumenterar för att 

integreringen av traditionella och digitala kanaler till en sammanhängande analys är nödvändig 

för att uppnå en bättre mätning och kundkännedom. Dock med vetskapen av att metoderna som 

i så fall skulle bli nödvändiga är för integritetskränkande idag för att företag ska använda sig av 

det, samt för att kunderna ska acceptera det. Fler experter hade samma insikt, tekniken kan 

alltid utvecklas och det finns tekniska hjälpmedel som skulle kunna öka insamling av data från 

traditionella kanaler, men dessa skulle bli för integritetskränkande. Om samhället i stort 

accepterar teknik och övervakning i större utsträckning är det dock bara en tidsfråga innan 

detta blir verklighet. Dock kan övervakning även självklart skrämma, så en försiktig upptrapp-

ning är nödvändig för att inte avskräcka konsumenter, samt en förklaring för hur och varför 

företagarna vill erhålla den integritetsnärmande datan. Konsumenterna måste även de se en 

nytta i att ge ut uppgifter om deras beteenden för att acceptera detta.  

Idag följs de traditionella kanalerna upp med huvudmålet att se större trender, medan de 

digitala kanalernas uppföljning med attributionsmodelleringen är starkt individ- och konverte-

ringsfokuserat. För att inkorporera traditionella kanaler i en attributionsanalys måste de därför 

också följas upp med fokus från en specifik konvertering, vilket idag skulle bli för tidskrävande 

och integritetskränkande som sagt tidigare. Det upplevs därmed inte möjligt att genomföra en 

sådan attributionsmodell idag då det inte går att tillskriva till exempel en TV-reklam till ett 

specifikt köp. De traditionella kanalerna får man i så fall göra antaganden omkring utifrån 

större trender och undersökningar om räckvidd för deras respektive bidrag till en “genom-

snittskonvertering”. Man kan även argumentera för att trafik från direkt och även en andel av 
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sök-kanalernas träffar kan härledas till traditionella kanaler, då kunderna måste kommit i 

kontakt med företaget genom någon kanal innan de plötsligt går in och söker på ett varumärke 

för att konvertera. Det går även att se samband mellan aktiva kampanjer i traditionella kanaler 

och en samtidig ökning av direkttrafik till webbsidan och sökning på varumärke, vilket styrker 

att en del av direkt-trafiken och sök-trafiken kommer från traditionella kanaler. Detta skulle 

kunna utnyttjas i en attributionsmodell om man avsätter en procentsats av direkttrafiken som 

traditionella kanalers påverkan.  
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7 Slutsats 

Sammanfattande slutsats av projektets innehåll i sin helhet. Huvudfrågan denna uppsats ämnar att 

besvara är: Hur kan attribution bidra till en effektiv uppföljning av digital marknadsföring? 

Resultaten visade att attribution endast används i en liten skala och användningen bestod av 

sista interaktionsmodellen samt sista icke-direkta klicket. Detta då inga aktiva val kring modellval 

gjorts. Användningen tros dock öka inom de närmaste åren då företag blir mer intresserade av 

en rättvisare uppföljning för fler kanaler än bara konverterande.  

Det finns vidare både för- och nackdelar med alla attributionsmodeller, och som även Luthman 

uttrycker så är det kanske i grunden bara olika sätt att se på verkligheten. Man vill inte använda 

attributionsmodellen för att resultatet ska se bra ut, man vill använda dem utefter sin allmänna 

marknadsföringsstrategi och för att se om kanalerna verkligen bidrar så som man tror att de gör, 

samt för att se kanalernas samspel. Attribution är egentligen bara olika infallsvinklar beroende 

på vilken modell man väljer. Därför är strategin bakom valet otroligt viktig; Vilka kanaler ska 

prioriteras i vår verksamhet? Introducerande, varumärkesbyggande eller konverterande kanaler?  

Viktigt att komma ihåg är att ingen attributionsmodell är mer rätt än en annan. Valet beror 

istället på en mängd parametrar som till exempel kundernas beteenden på Internet, produkter-

nas köpcykler och varumärkeskännedomen bland kunderna. Vill man uppmärksamma initie-

rande kanaler är första interaktionsmodellen alternativt den positionsbaserade modellen använd-

bar, och vill man fokusera på konverterande kanaler bör man använda sista icke-direkta klicket 

alternativt thetamodellen.  

Vidare är det viktigt att innan ett företag engagerar sig angående val av attributionsmodell bör 

de fundera omkring dessa fyra punkter: 

●  Datainsamlingen - hur deras kunders köpbeteenden ser ut, samt hur välutvecklad använ-

daridentifiering de har för följning över flera uppkopplade enheter med mera.  

●  Tillbakablicksperioden - denna bör vara anpassad kring den genomsnittliga köpcykeln för 

företagets produkter. En säkerhetsmarginal åt kortare (eller längre) tid kan vara fördel-

aktigt beroende på hur köpbeteendet ser ut och vilken modell som används.  

●  Produktanalysen - vilka produkter som är centrala för företaget och därmed värda att 

utvärdera attributionen utefter.  

●  Kampanjfönster - hur kampanjerna är utformade och när de är aktiva.  
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De största problemen att lösa för en mer pålitlig attribution är framförallt “cross device”-

problemet men även aspekten av att cookies rensas och blockeras. Blockering av cookies går 

inte att göra mycket åt, men problemen med rensning av cookies och “cross device”-

användning är möjligt att överkomma genom implementation av User ID. Detta är dock inte 

heller en felfri lösning då det fortfarande kräver att användaren alltid är inloggad, vilken enhet 

hen än använder. Företagen kan dock även välja att själva resonera kring hur stort detta 

problem är för dem. Viktigt att tänka på för e-handelsföretag är dock att uppkopplade enheter 

är vägen in till deras butik för kunderna, och därför borde de vilja synas på många plattformar 

samt att kunderna använder dessa ingångar. Idag använder svenskar 3,2 uppkopplade enheter 

per person, vilket i sin tur datamässigt betyder att en användare består av 3,2 cookiespår. Om 

även cookies rensas regelbundet på dessa uppkopplade enheter växer denna siffra ytterligare. 

Detta är något de undersökta företagen inte har undersökt bland sina kunder idag.  

Att kombinera traditionella kanaler och digitala kanaler i en attributionsanalys verkar ej troligt i 

nuläget efter denna uppsats undersökning då skapandet av en konverteringsfokuserad uppfölj-

ning för traditionella kanaler skulle bli för tidskrävande, alternativt för integritetskränkande. En 

insikt är dock att en del av direkttrafiken (och även sök-trafiken) kan härledas till traditionella 

kanaler. Traditionella kanaler kan nämligen tänkas få en procentuell tillskrivning av direkt- och 

sök-kanalernas konverteringar, beroende på hur stor uppgången i sökning på varumärke är 

under kampanjer i traditionella kanaler. Med en utebliven integration, alternativt utan en bättre 

utvärdering av traditionella kanaler, kan det dock hända att företag byter från traditionella 

kanaler till digitala kanaler i allt högre utsträckning, då de digitala anses lättare att utvärdera. 

Men för nu kanske det räcker att se överblickande trender av de traditionella kanalernas bidrag, 

och därmed är en kombinerad attributionsmodell inte nödvändig än. Det första steget blir 

däremot för företagen att förstå sig på hur de bör använda attribution för digitala kanaler och 

genomföra en tillförlitlig datainsamling över enheter.  

7.1 Resultatens betydelse 

Resultaten är av stor vikt då företag idag är högst intresserade av hur de bör använda attribution 

men själva inte vet hur de ska angripa konceptet. Denna uppsats ger företag en inblick i hur 

attribution fungerar och när respektive modell är applicerbar. Uppsatsen fungerar även som en 

mall för vilka data som är av värde att utvärdera innan användning av olika attributions-

modeller påbörjas och hur olika faktorer spelar in i analysen.  

Vidare anser företagen det svårt i nuläget att motivera budgetering för varumärkesbyggande 

och initierande kanaler då dessa vanligtvis (och naturligt) inte får tillskrivning av sista interakt-

ionsmodellen och sista icke-direkta klicket, vilka är de modeller som använts. Detta i kombination 

av en okunskap kring ämnet attribution bidrar till att det blir svårt för marknadsförings-
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ansvariga att motivera både budgetering men även varför de bör byta modell, och i sådana fall 

till vilken.  

7.2 Rekommendationer för framtida forskning 

Det är intressant att undersöka närmare hur en integration av traditionella kanaler kan bli 

möjlig. En kartläggning över hur en sådan process för en mer sammanhållen analys mellan 

traditionella och digitala kanaler är värdefull, inte minst för företagen.  

Ett av de andra stora problemen som identifierats genom denna kritiska granskning av attribut-

ion är “cross device”-problematiken. Det går att förbättra med implementering av User ID men 

det finns än idag ingen sömlös lösning för detta, utan konsumenterna måste fortfarande logga 

in åtminstone en gång på varje uppkopplad enhet för att deras besöksdata ska registreras och gå 

att följa. All denna återkommande inloggning överallt kan kännas överväldigande för använ-

darna, varför en sömlös alternativt smidigare lösning till detta är högst önskvärt utifrån ett 

attributionsperspektiv.   

Det vore intressant att kartlägga ett antal företag utefter de funna parametrarna, såsom 

produktanalys, köpcykler, målgruppens surfvanor och varumärkeskännedom för att därigenom 

identifiera vilken attributionsmodell som fungerar bäst i respektive situation. Detta hanns 

tyvärr inte med i en större skala under detta arbete, men vore troligen även ytterst användbart 

för företagare att få denna information på ett greppbart sätt då de saknar insikt i hur de bör 

angripa attributionsmodelleringen. En grundläggande kartläggning för ett antal olika företag 

med en visuell presentation i form av en graf eller rymd borde ge företagare en användbar 

riktning att arbeta utifrån.  
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9 Bilagor 

Bilagor till arbetet i form av intervjufrågor samt transkriberade intervjusvar utifrån inspelning.  

9.1 Intervjufrågor experter 

1. Vem är du?  
a. Namn, Titel. 
b. Hur har du erhållit kunskap om attribution? 

2. Vad är attribution enligt dig? 
3. Kan offline och online kanaler bindas ihop mha attribution för att skapa en sammanhäng-

ande marknadsföringsplan? Hur? 
4. Vilka för- och nackdelar finns med attributionsmodellerna? 

a. Sista interaktion 
b. Sista icke-direkta klicket 
c. Första interaktion 
d. Linjär 
e. Positionsbaserad 
f. Theta 

5. Hur tänker du kring längden av lookback window? (Hur bör den bestämmas?) 
6. Hur ser du på felkällor i datainsamlingen. Cookies som rensas, användning av flera de-

vices mm, blir det “rätt konverteringsväg”? 
7. Hur följer svenska e-handelsföretag upp effekten av digitala marknadsföringskanaler 

idag? 
8. Arbetar svenska e-handelsföretag med attribution idag? Till vilken utsträckning? 
9. Finns det tillfällen då ett företag inte bör använda sig utav attribution? När och varför? 
10. Funkar attribution idag? (Är det någon som kan det här?) 
11. Har du någon kontakt med ett ehandelsföretag jag skulle kunna prata med om hur de 

arbetar med attribution, eller om varför de inte använder sig av attribution?  

9.2 Intervjufrågor företag 

1. Vem är du?  
a. Namn, titel, företag. 

2. Vad använder ni för analyseringsverktyg? Varför dessa? 
3. Vilken är er målgrupp? 

a. Hur lång är er genomsnittliga köpcykel? 
b. Vet du vad de har för surf-vanor? Rensar de ofta cookies mm...  

4. Hur följer ni upp effekten av era digitala marknadsföringskanaler idag? 



 

 

a. Vilka är de viktigaste mätvärdena för er? Varför är dessa viktigast? 
b. Hur prioriterar ni olika kanaler vid budgetering? 

5. Har ni hört talas om attribution/“tillskrivning”? [Om nej: Hoppa till fråga 10] 
6. Arbetar ni med attribution idag i er uppföljning? [Om nej: Hoppa till fråga 9] 

a. Varför använder ni attribution, och till vilken utsträckning använder ni det i fråga 
om kanal-analys? 

b. Använder ni någon av standardmodellerna eller en egen-anpassad? 
c. Hur långt är erat “lookback window”, och vad är den tiden baserad på? 
d. Har ni kollat på produktanalys kopplat till konverteringarna? (Om man t.ex har 

många olika typer av produkter som skiljer sig) 
e. Har ni upplevt några svårigheter eller problem med de attributionsmodeller ni an-

vänt er av? Vad för problem? 
7. [Om ni svarat “nej” på fråga 6] Varför använder ni er inte av attribution? 
8. Hur följer ni upp och utvärderar era traditionella kanaler? Vilka metoder används? 
9. Hur tänker ni kring att binda samman digitala och analoga kanaler i en analys om hur 

mycket de bidrar till en konvertering? 
10. Vilka fler företag känner ni som jag borde kontakta om detta? 

9.3 Intervju med företag A 

Vad använder ni för analyseringsverktyg? Varför dessa? 
Google Analytics för att det har en gratisversion och nu när vi blivit större så är det lättare att 
gå över till premiumversionen utan att behöva någon längre inlärningsperiod. 
QlikSense är också ett relativt billigt verktyg för att analysera och visualisera den data vi har. Vi 
behöver inte big data servrar så den är bra anpassad för vår datamängd och det är ganska lätt 
att koppla ihop online och offline data för att kolla på hela kundresan. 

Vilken är er målgrupp? 
Främst kvinnor, ca 25-45år.  

Hur lång är er genomsnittliga köpcykel? 
80% av kunderna köper inom 14 dagar. Så den är ganska kort och kunderna gör inte så lång 
research innan köp. Våra kunder har redan ett intresse för våra produkter när de kommer till oss, 
och de kommer vanligtvis in genom organisk trafik rakt in på en produktsida och konverterar! 

Vad har de för surf-vanor?  
Vi har så bred målgrupp och riktar oss ju egentligen till hela svenska folket,  så det är svårt att 
säga. Har hört någonstans att 30% tömmer sina cookies 1 gång i månaden, men har svårt att 
tänka mig det, samt att det var länge sen också… Nu finns ju även private browsing som 
försvårar ännu mer. Samtidigt som vi vet att mobiltrafiken ökar, och där tömmer folk sina cookies 
ännu mindre troligen! Men generellt sett har vi ganska lojala kunder som gillar att logga in, vilket 
förenklar.  
  



 

 

Hur följer ni upp effekten av era digitala marknadsföringskanaler idag? 
Vi använder oss av last non direct click och har väl funderat på någon annan attributionsmodell i 
Google Analytics, men eftersom vi inte har så många touchpoints innan köp så ger det oss nog 
inte riktigt lika mycket att lägga tiden på att undersöka det vidare. 

Vilka är de viktigaste mätvärdena för er? Varför är dessa viktigast? 
ROI (eller ROAS) och COS. ROI funkar bra för remarketing och allt möjligt. Men om syf-
tet (för t.ex. en mindre start up eller liknande) är att bara driva trafik kan det vara bra att 
kolla på antal sessioner etc istället.  
Hur prioriterar ni olika kanaler vid budgetering? 
Enligt last non direct click.  

Har ni hört talas om attribution/“tillskrivning”? 
Ja. Det är som Kalaha! Att man fördelar en pott över en kundresa så rättvist som möjligt. 
Men problemet är ju att alla har olika syn på vad som är rättvist!  

Arbetar ni med attribution idag i er uppföljning? 
Varför använder ni attribution, och till vilken utsträckning? 
Vi använder nog last click i en större utsträckning än vi skulle vilja (då den inte känns 
rättvis mot alla kanaler) men å andra sidan har vi inte lika lång kundresa som många 
andra har. 
Använder ni någon av standardmodellerna eller en egen-anpassad? 
Last non-direct click 
Hur långt är erat “lookback window”, och vad är den tiden baserad på? 
Just nu har vi en kampanjtid på 6 månader vilken ska ändras till 14 dagar. Så som det 
ser ut nu kan det ju t.ex. kommit in en kund genom ett mail för flera månader sen och kol-
lat runt, för att sedan lämna, men som sedan gått in genom direkt nu och köpt något. Då 
får ju mailet den konverteringen...så det är ju inte den perfekta lösningen! Då är det 
bättre med 14 dagar för oss som överenstämmer med den genomsnittliga köpcykeln, vil-
ket blir mer relevant.  
Har ni kollat på produktanalys kopplat till konverteringarna? 
Nej. Vi har så lika produkter, så det är nog inte så användbart för oss just nu.  
Har ni upplevt några svårigheter eller problem med de attributionsmodeller ni an-

vänt er av? Vad för problem? 
...vi skulle ju kunna utveckla en egen modell, men hur vet vi att den ger ett bättre resultat, 
det finns ju inget facit på något sätt. Man kan ju tänka att det vore logiskt att ge ganska 
mycket till slutet av tunneln och fördela resten till mitten, men hur vet man om det är mer 
rätt?  
Vi kollar också på assisted mm när vi utvärderar och tänker framåt, men det är svårt att 
veta vilken som är mest korrekt, så last click är väl “good enough”. Och som sagt så har 
vi inget större problem med att det är många olika touchpoints på vägen till ett köp, så då 
är det ingen idé på att bygga upp den “perfekta modellen”. Det blir för komplext för att 
jobba med det dagligen.  
Det är svårt att presentera nya modeller för de som inte jobbar med det dagligen. (Lite 
“hur ska man motivera en annan modell”) 
Det känns inte som att det är helt rättvist med last non-direct click. Om man fick ut allt 
man kan få med den data vi har, så kan vi säkert lägga våran budget annorlunda. Egent-
ligen skulle man ju vilja ha “Den perfekta modellen”, att kanske “impressions är halva av 
ett klick” men det går inte riktigt idag. 



 

 

Hur följer ni upp och utvärderar era traditionella kanaler? Vilka metoder används? 
Vi använder mest TV och print av offlinekanalerna. Den datan känns väldigt dold, så vi litar på 
att vi får ut det som sägs från reach mm, men man vet ju inte den faktiska effekten. Gör säkert 
mer än vi vet, då vi jobbar med just den digitala biten.  

Hur tänker ni kring att binda samman digitala och analoga kanaler i en analys om hur 

mycket de bidrar till en konvertering? 
Det vore coolt men känns också som en omöjlighet pga att offlinekanalerna är svåra att mäta på 
det sättet.  
Det ligger nog mer hos affärsutvecklingen av TV-bolagen att erbjuda företag mätbarhet på sin 
kanal (annars köper man nog hellre i playkanalerna där det går att mäta som företag). Tror att 
det är en lång bit kvar dit än så länge. 

9.4 Intervju med företag B 

Vad använder ni för analyseringsverktyg? Varför dessa? 

Google Analytics och Funnel som samlingsverktyg men sen även Adwords. 
Dels för att Google Analytics är gratis och för att det är ett bra verktyg som ger mycket informat-
ion. Anledningen till att vi använder Funnel är att vi ville få in all kostnadsdata från alla kanaler vi 
använder. Det är inte lika lätt i Google Analytics, så det är helt enkelt för att få en bättre kost-
nadsbild.  

Vilken är er målgrupp? 

Huvudsakligen är det kvinnor 25-45 år, men generellt alla föräldrar.  

Hur lång är er genomsnittliga köpcykel? 

Vet inte hur lång den genomsnittliga köpcykeln är i och med att vi har så olika typer av produk-
ter. Från första besök till köp tar det dock oftast inte mer än 1-2 dagar. Sen kan ju kunden ha 
gjort research innan det utan att ha gått in på just vår hemsida, så det kan vi ju inte se.  

Hur följer ni upp effekten av era digitala marknadsföringskanaler idag? 

Vilka är de viktigaste mätvärdena för er? Varför är dessa viktigast? 

Vi använder Cost of Sale som mått och det blir ju samtidigt Return on Investment, men vi 
använder COS. Sen tittar vi mycket på konverteringsgrad och Average Order Value. 
Hur prioriterar ni olika kanaler vid budgetering? 

Vi går nog mest på volymer och Cost of Sale. Det kan också skilja sig från vecka till 
vecka eller månad till månad, och det beror lite på hur det går. Har man en bra försälj-
ning kanske man har råd med en högre Cost of Sale och breddar sig i flera kanaler, 
medans är det tajt får man välja den kanal som ger bäst resultat för den lagda pengen. 
Så det har inte jättemycket att göra med konverteringsgraden, utan mer med hur mycket 
det kostar att få in den person till köp.   

  



 

 

Arbetar ni med attribution idag i er uppföljning? [Om nej: Hoppa till fråga 5] 
Använder ni någon av standardmodellerna eller en egen-anpassad? 

Vi använder last non-direct click. Vi använder den för att det är standard, och för att man 
då får den utan att göra ett aktivt val. Man har dock alltid med sig att display inte har en 
lika hög konverteringsgrad som andra kanaler i den modellen, men att den bidrar till att 
flera söker på ens varumärke. Idag väger vi upp sånna kanaler i efterhand genom att 
kolla om sökningarna på ens varumärke ökat när man haft en TV-kampanj t.ex., och då 
vet man ju att kampanjen har haft effekt. Men annars är det svårt att mäta om man inte 
har en faktisk attributionsmodell. Sen kan man ju även utan en implementerad attribut-
ionsmodell gå in och kolla i Google Analytics hur många assisterande försäljningar en 
kanal har bidragit med t.ex. och därigenom räkna ut om det varit en bra investering eller 
inte.  
Vi funderar på att implementera en egen attributionsmodell, men det känns som ett rätt 
stort och svårt projekt eftersom det måste genomsyra hela organisationen och allt man 
gör måste gå via den modellen. Man kan ju inte ha två olika modeller liksom, för då vär-
derar du ju helt plötsligt samma kanal på olika sätt. Vi kommer nog titta på en First inte-
raction och Last interaction (s.k. positionsbaserad) modell, där båda aspekterna är priori-
terade, men jag vet inte om det är det bästa. Vi finns och syns på många ställen online 
idag så det vill man ju ta vara på.   
Har ni kollat på produktanalys kopplat till konverteringar?  

Jag vet inte exakt i och med att jag är ny, men kanske att vi gjort det tidigare. Vi vet ju om 
att olika produkter skiljer sig åt i form av hur långa konverteringsvägar de har. Vi har t.ex. 
mycket snabbköpskampanjer och då vet man ju att det är många snabba beslut som 
måste tas, medan andra större produkter har en betydligt längre konverteringsväg och 
research-period.  
Har ni upplevt några svårigheter eller problem med de attributionsmodeller ni an-

vänt er av? Vad för problem? 

Ja, det största problemet är att display-annonseringar och sociala medier investeringar 
inte får den cred som de bör få. Intäkten från sociala medier är inte direkt hög, men vi vet 
ju att det driver försälning i andra kanaler. 

Hur följer ni upp och utvärderar era traditionella kanaler? Vilka metoder används? 

Vi använder inte så mycket offline marknadsföring idag. Förra året körde vi lite TV t.ex. och då 
kan man ju se om det gav effekt genom onormalt mycket sökningar på varumärket, ökad 
försäljning etc. Det går ju alltid lite upp och ner, men om det går upp extra mycket och stannar 
där så bör det bero på t.ex. den pågående TV-kampanjen.  

Hur tänker ni kring att binda samman digitala och analoga kanaler i en analys? 

Ja, en klassisk grej är ju medlemsskap. Att man har en klubb för att koppla samman en inloggad 
person på nätet med klubbmedlemskap i butiken t.ex. 



 

 

9.5 Intervju med företag C 

Vad använder ni för analyseringsverktyg?  
Google Analytics - För att det är gratis och det är ett så pass stort finansiellt steg till många 
andra verktyg. Vi testar även lite andra olika program för olika uppgifter, men huvuddelen är i 
Google analytics. 

Vilken är er målgrupp? 
Främst kvinnor i åldrarna 18 till 35/40. 

Hur lång är er genomsnittliga köpcykel? 
Det skiljer sig väldigt mycket åt mellan produkter. Vi vill bli bättre och smartare på att mäta den 
genomsnittliga köpcykeln men använder inte köpcykeln som ett mätvärde idag. Idag arbetar vi 
med att bygga verktygslådan: vad ska vi mäta och hur? Vi har mycket fokus på TV-reklam och vi 
kan se att vi får in mycket direkttrafik på sajten. 

Vet du vad de har för surf-vanor? 
Jag vet inte så mycket om deras surfvanor och vi har inte heller någon medlemsklubb på sajten 
idag. Vi segmenterar inte kunderna idag, så vet inte hur de använder adblockers eller rensar 
cookies mm. 

Hur följer ni upp effekten av era digitala marknadsföringskanaler idag? 
Jag sammanställer kanalerna och hur mycket pengar vi lagt, samt hur mycket varje kanal ger i 
intäkter. Vi använder snittkostnaden/order mycket i vår utvärdering och använder last click-
modellen, så sista kontakten får all attribuering.  

Vilka är de viktigaste nyckelatalen/mätvärdena för er? Varför dessa? 
Snittkostnad/order är ett viktigt mätvärde för oss när vi ska optimera de olika kanalerna. 
“Vart sticker pengarna iväg?”. Men nu ska vi även börja kolla mer på procentuell kostnad 
per omsättning på kanalerna.  
Hur prioriterar ni olika kanaler vid budgetering? 
När vi prioriterar kanaler kollar vi på konverteringsgraden och de som har lägst CPO. TV 
som används för varumärkesbyggande hamnar i en annan portfölj, men vi jobbar som 
sagt hela tiden mot att optimera och satsa på de som ger lägst kostnad per order. 

Arbetar ni med attribution idag i er uppföljning och till vilken utsträckning?  
Ja, vi arbetar med last click attribution. Vi har den modellen eftersom den är default för Google 
Analytics och det är också den modellen som är lättast för styrelse och chefer att förstå och 
tänker sig. Använder man andra modeller blir de svårare att förklara och argumentera för, sen 
kanske last click fortfarande är den mest missvisande. 
Jag skulle vilja värdera upp kanaler som idag undervärderas med last click. De varumärkesbyg-
gande kanalerna får ju inte någonting för sina klick när de inte levererar köp.  

Hur långt är erat “lookback window”, och vad är den tiden baserad på? 
Eftersom vi inte har en egen attributionsmodell så blir det rätt oklart hur vi ska kunna an-
vända den.  
Har ni kollat på produktanalys kopplat till konverteringsväg?  
Nej det har vi inte kollat på än.  
Har ni upplevt några svårigheter eller problem med de attributionsmodeller ni an-

vänt er av? Vad för problem? 



 

 

Last click har vi ju sett lite problem med nu. När jag t.ex. ska motivera budget för nästa år 
eller period, hur ska jag då motivera remarketing, FB, twitter och all den typen av mark-
nadsföring? Med last click modellen har de inte ens en chans och då finns risken att man 
skapar en ond spiral nedåt hela tiden, att man inte når de nya kunderna. En insikt är att 
display-kanalen t.ex. måste budgeteras på ett annat sätt än last-click.  
Det känns ytterligare som att det är lätt att sätt fel vikter i time-decay och att ett sånt fel 
kan slå väldigt fel. Det känns som att man aldrig kommer kunna ha en modell som är helt 
rättvis, och att det ändå bara är ett antagande om att varje kanal tillför något.  
Vi ser också problemet med fler devices i kombination med cookiestyrd marknadsföring. 
När man kollar samma produkt på flera devices, men sedan köper den på en av enhet-
erna, så fortsätter reklamen för denna produkt att dyka upp på de övriga enheterna vilket 
kan ha stor negativ effekt för företaget då kunden blir irriterad, och särskillt om man dess-
sutom får email om att produkten kommer på rabatt en vecka senare! För att lösa det 
behöver man skapa en användarbaserad och inte cookiestyrd uppföljning. 

Hur följer ni upp och utvärderar era traditionella kanaler? 
Vi kör nästan ingen print, väldigt lite radio och sen kör vi TV till stor del. Det är dock svårt att få 
ut så mycket av uppföljningen av TV som det ser ut idag. Vi kan se när vi skulle vilja sända våra 
reklamspottar, men sen kan inte TV-kanalerna erbjuda de exakta tillfällena. Så vi sitter på rätt 
spännande data men den kan inte användas för att optimera kanalen idag och då spelar det inte 
så stor roll att vi har den datan. När det kommer till radio kollar vi mest på deras egna siffror över 
reach mm.  

Hur tänker ni kring att binda samman digitala och analoga kanaler i en konverteringsana-

lys med t.ex. attribution? 
Absolut, det är det som är den heliga graalen: att koppla speciellt TV till de digitala kanalerna. 
Se hur de samkör och om man skulle kunna synka dem bättre. 

9.6 Intervju med företag D 

Vad använder ni för analyseringsverktyg?  
Google Analytics, Hot Jar kollar hur folk rör sig på sidan. 
Vi använder Google Analytics för att det är välkänt och bra, samt för att det funkar bra med 
andra google programvaror.  

Vilken är er målgrupp? 
Den är ganska blandad, men någonstans mellan 30-45 år kanske och lika mycket män och 
kvinnor.  

Hur lång är er genomsnittliga köpcykel?  
Vi ser att man gör mycket research, t.ex i mobilen, och sen kommer tillbaka och köper lite 
senare. Lite av vad vi har sett hittills är att kunden har kommit i kontakt med sajten och köper 
inom 1 dag, men att man då gjort sin research antingen hos oss på en annan enhet eller hos 
konkurrenter. Så köpcykeln är troligtvis längre än vad man vi kan utläsa från vår data.  

Vet du vad de har för surf-vanor? 
Vi har inget medlemskap idag så vi mäter bara genom cookies. Vi ser ju t.ex. att konverteringar-
na går upp på kvällen och då främst genom direkttrafik, vilket tyder på att de redan har en klar 



 

 

bild över vad de vill handla. Vi har haft rätt lite mobiltrafik generellt men nu har vi sett att det 
börjar öka, och vi kanske ligger på 30% mobiltrafik nu.  
Ett problem är att vi inte kan analysera över olika enheter. Vi ser på mobilsidan att det är mycket 
research där, och att folk sedan vill köpa på datorn. Vi funderar även på någon form av User ID 
eller medlemskap, även om vi inte har kommit så långt i det. Men det tror jag är absolut nödvän-
digt för att följa en kundresa!  

Hur följer ni upp effekten av era digitala marknadsföringskanaler idag? 
Vi följer upp i Google analytics, med last click modellen. 

Vilka är de viktigaste mätvärdena för er? Varför är dessa viktigast? 
Det beror på kanal. I huvudsak är fokus på konvertering och lönsamhet i varje kanal. I 
vissa fall, som i t.ex. affiliate-marknadsföring är även andelen nya kunder ett viktigt mät-
värde. 
Hur prioriterar ni olika kanaler vid budgetering? 
Vi har en fast budget att utgå ifrån, där vi i stort sett har en ganska fast summa för varje 
kanal varje månad där sökordsmarknadsföring är den stora delen. Sen försöker vi opti-
mera varje kanal löpande för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Har ni hört talas om attribution/“tillskrivning”? 
Ja, attribution är en rättvis fördelning och ett viktande av kanaler när en kund använt sig av flera.  

Arbetar ni med attribution idag i er uppföljning? 
Använder ni någon av standard-modellerna eller en egen-anpassad? 
Vi använder last click. Den används för att den är standard och för att det är enkelt. Det 
har inte funnits tid att jobba ut en ny ordentlig modell.  
Hur långt är erat “lookback window”, och vad är den tiden baserad på? 
Kollar inte på det eftersom vi kör last click. 
Har ni kollat på produktanalys kopplat till konverteringarna?  
Nej.  
Har ni upplevt några svårigheter eller problem med de attributionsmodeller ni an-

vänt er av? Vad för problem? 
Ja, det är det ju absolut! Vi har några kanaler som blir väldigt skeva i “konverteingsmåt-
ten”. Framförallt retargeting kanalerna (som t.ex. vissa banners som “följer efter en”). 
Många tror att de banners:arna är fantastiska, men det kanske är något innan som har 
gjort mer av jobbet. Vi kommer snart börja med abandoned cart-mail (om man varit i kas-
san men sedan lämnat utan köp) och det kommer ge samma effekter tror jag att “oj det 
här är helt fantastiskt, det säljer hur bra som helst!”. Men att den typen av email då får för 
mycket tillskrivning, och att just all form av retargeting blir skev. Det kanske gör att man 
skalar ner på kanaler som bidragit innan (men som inte syns i last click-modellen) och att 
det då ger ett sämre resultat helt plötsligt. 

Hur följer ni upp och utvärderar era traditionella kanaler? Vilka metoder används? 
Vi har inte så mycket offline marknadsföring. Vi har t.ex. utskick i paketen, så kunden får en liten 
flyer, och då kan vi följa rabattkoden om den används. Men annars gör vi nog inte så mycket 
mer.  

Hur tänker ni kring att binda samman digitala och analoga kanaler i en analys om hur 

mycket de bidrar till en konvertering? 
Det hade ju varit jätteintressant! Men det är inget vi har tänkt på. 



 

 

9.7 Intervju med Carl Regårdh 

Vem är du?  
Carl Regårdh - Data Scientist, Precis Digital  

Hur har du erhållit kunskap om attribution? 
Jag har lärt mig i jobbet på Precis Digital och det var ingenting jag kände till när jag studerade på 
KTH eller så. Jag och mina kollegor har testat oss fram, använt olika algoritmer och jobbat med 
det strukturerat.  

Vad är attribution enligt dig? 
Det är att attribuera värdet av en händelse till rätt kanal, agent eller aktör. Attribution ur ett rent 
teoretiskt perspektiv kan ju även tillämpas mer generellt på allting egentligen. T.ex. i grupparbe-
ten då det alltid är någon som gör lite mindre jobb än någon annan! 

Hur kan attribution bidra till en mer effektiv uppföljning av (digital) marknadsföring? 
Attribution är väldigt centralt i digital uppföljning. Du har alltid en typ av attributionsmodell fastän 
du kanske inte vet om det: man har ju alltid något sätt att attribuera värde. Sedan beror det på 
vilken modell man väljer, och om den är bra eller dålig för företaget och det påverkar ju hur man 
allockerar budget. Om du använder en viss modell och ser att en kanal har bidragit till 100 
konverteringar, men sen testar du en annan och då har den kanalen bidragit till 300 konverte-
ringar istället! Då är det väldigt stor skillnad på hur effektiv kanalen varit och även vilka targets 
du ska sikta på. Man kan inte riktigt säga att en modell är mer rätt än någon annan heller: Vem 
säger att modellen som visade att en viss kanal har bidragit till 300 konverteringar är mer korrekt 
än den andra? 

Kan analoga och digitala kanaler bindas ihop mha attribution för att skapa en samman-

hängande marknadsföringsplan? 
I praktiken kollar vi bara på digital marknadsföring då vi anser att det finns mer tillförlitlig data 
digitalt. Det finns ingen spårning på en tidning egentligen, då får man göra en statistisk under-
sökning på hur tidningen blev kopplad till försäljning t.ex., men det blir väldigt stort att göra en 
attributionsmodell som är pålitlig för offline kanaler då man på något sätt först måste samla in 
data för konverteringsvägen. På den digitala sidan har man ju mer färdig interaktionsdata, att 
“först var kunden här, sen här, sen köpte han!”. Det blir ju lättare att se för digitala kanaler än för 
offline kanaler då. Om någon däremot ser en TV reklam och sen en print reklam och sen köper, 
blir det jättesvårt för dig att veta ifall den interaktionen har skett, och om den vidare har varit 
värdefull eller inte. För offline får man kolla på om något händer när en TV-reklam körs t.ex.  

Vilka för- och nackdelar finns med attribution (samt respektive modell)? 
För sista interaktion blir attributionen fel om man har en genomsnittlig konverteringsväg som är 
längre än 1 kontaktpunkt. Den missar ju alla övriga kanaler vilket kan bli ett stort problem om 
man har en mycket längre konverteringsväg! Sen kanske alla kanaler misshandlas lika mycket, 
och då gynnas ju alla lika mycket också, även om det är osannolikt. Då är sista icke-direkta 
klicket bättre då den är tuffare mot direkttrafiken och löser problemet med att direkttrafiken får 
attribuera sig konverteringar fastän den trafiken måste ha fått kontakt med företaget någonstans 
innan. Den är dock fortfarande lika oschysst mot alla andra kanaler om konverteringsvägen är 
längre än 1 kontaktpunkt. Den positionsbaserade modellen känns vettig i största allmänhet, då 
alla kanaler får mindre värde beroende på hur många kanaler som använts. Däremot är det 
oklart hur man bör sätta vikterna på första och sista. Jag skulle vilja titta på kanalernas egen-



 

 

skaper och belöna de kanaler som gör sitt jobb bra. Så att om de kanaler som ska ligga först i 
kedjan ligger där så får de mer, och ligger de sist så får de mindre, och tvärt om. T.ex. att Socialt 
får 50% om den ligger först, men ligger den sist får den bara 30% av tilldelningen. Första 
interaktion är jag inte så insatt i, och har aldrig sett någon använda sig av den. Men tycker man 
att första kontaktpunkten är viktigast så är det väl en okej modell. Dock blir det konstigt om man 
har många återkommande kunder samt om lookback window är fel inställt, då första interaktion-
en kan missas isåfall.  

Hur tänker du kring längden av lookback window?  
Resonemanget där är att det är omöjligt att säga vad som är rätt val, men annars är väl standard 
30 eller 90 dagar beroende på produkttyp. Det viktigaste är nog ändå att hålla samma fönster 
hela tiden, så man får någon slags jämförbarhet i slutet, för att kunna se den generella trenden. 
Så länge som man inte sätter någon helt galet fönster, som t.ex. 1 dag, det vill säga! 

Hur ser du på felkällor i datainsamlingen. Blir det “rätt konverteringsväg”? 
Jag har en känsla av att det är en rätt liten andel som rensar cookies ofta, så jag ser inte det 
som en särskilt stor felkälla i konverteringsvägen. Däremot är cross device mer påtagligt. Det 
kan dock mötas genom att implementera user ID i Google Analytics för att spåra kunden över 
flera enheter. Har man inte ett user ID så uppstår det ju problem och då finns det två frågor:  

A. Hur stor är cross device effekten över huvud taget? 
B. Är det rimligt att det påverkar en viss kanal mer? 

Misshandlas alla kanaler lika mycket så är det ju i princip inget problem. Jag misstänker dock att 
den misshandlar tidiga kanaler mer, eftersom grundfilosofin är att man börjar surfa på mobilen 
och så avslutar man köpet på datorn. Då gynnas ju de sena kanalerna som mätts upp på datorn! 
Det är nog en jättestor felkälla, även om den är svår att kvantifiera på något sätt. Så det enda 
realistiska jag kan tänka mig idag är att använda sig utav någon slags User ID för att undvika de 
problemen. 

Arbetar svenska e-handelsföretag med attribution idag och till vilken utsträckning? 
För ett år sen förstod företagen inte problemen när man försökte förklara attribution. Idag 
upplever jag att det är mer förståelse över att det finns ett problem, men inte exakt vad proble-
met är. Företagen har ofta svårt att ta till sig användningen av attribution. Ofta är de vana vid att 
man analyserar kanaler på ett visst sätt och sen kommer en attributionsmodell och motsäger 
det. Men företagen har definitivt fått upp ögonen för problematiken och antalet som har någon 
form av egen attributionsmodell ökar.  

Finns det tillfällen då ett företag inte bör använda sig utav attribution? 
Om man har väldigt få kanaler måste man ju inte ha en attributionsmodell. Inte heller om man 
har väldigt korta köpcykler, eller om man har en strategi när attribution inte är viktigt för att man 
inte kommer spendera på sådana kanaler.  
Sponsrar man en idrottare t.ex. så är det så hopplöst svårt att sätta en summa på vad det har 
bidragit med i sig självt, så då är det kanske inte heller värt det.  

Funkar attribution idag? 
Jag skulle säga att vi har en bra metod för hur vi arbetar med attribution, men jag vet inte hur 
andra jobbar och vad de tycker. Samtidigt är attribution ett genuint svårt problem och det finns 
inget facit! Det mer sunt förnuft, och generella antaganden och mekanismer som modellerna 
använder som man får utgå ifrån, men det är svårt att veta vart man står rent korrekthets-
mässigt.  



 

 

Sen är det även datasidan; om datan är dålig, så blir ju resultatet dåligt. Där har vi ju problem 
med cross-device, direktproblematiken (var kommer direkttrafikens kunskap om företagets 
existens ifrån?) mm. Men jag tycker dock att vi har tillräckligt bra data för att kunna lite på den 
idag. Sen är ju frågan om vi måste ha det rätta resultatet, så länge man hittar något som 
fungerar bättre än det man hade innan. 

9.8 Intervju med Christoffer Luthman 

Vem är du?  
Christoffer Luthman - Director of Analysis, Outfox 

Hur har du erhållit kunskap om attribution? 
Jag har lärt mig genom att läsa och praktiskt testa för kunder. Det som är intressant med 
attribution är att många pratar om det, men få gör det. Mycket av det beror också på Google då 
de ofta styr samtalen för vad som är intressant att prata om. Eftersom att Google är väldigt 
involverade i attribution så är det av deras intresse att företagen också intresserar sig för 
attribution, så att de ska använda sig av Googles produkter. Så när alla pratar om attribution får 
företagen en känsla av att “alla andra gör det, men inte jag!” och det kanske är lite bakgrunden 
till varför alla pratar om attribution idag.  

Vad är attribution enligt dig? 
Det är att förstå värdet varje mediekanal ger i beslutsprocessen inför ett köp. 

Kan analoga och digitala kanaler bindas ihop mha attribution för att skapa en samman-

hängande marknadsföringsplan? Hur? Problem? 
Det är svårt att binda ihop de på individnivå. Men det är enklare att titta mer på den allmäna 
påverkan kanalerna ger. Om man vill få det att fungera på en individnivå måste man veta att du 
har hört det här radioprogrammet, du har sett den här stortavlan på stan och rent tekniskt 
kanske det skulle gå med hjälp av att hämta in data från mobilen mm, men det skulle vara en så 
stor inkränkning på den personliga integriteten, så ingen skulle vilja använda den tekniken. Och 
samtidigt, vad skulle vi använda det till på en individnivå? Det kanske räcker med de stora 
trenderna. Det är betydligt lättare att följa en användare på nätet men det finns fortfarande 
problem med att följa att du är samma användare över olika enheter och webbläsare. Det finns 
dock de som hävdar att de kan identifiera dig som samma individ oavsett enhet eller användare. 

Vilka för- och nackdelar finns med attribution (samt respektive modell)? 
Problemet är ju att det finns ingen modell som är rätt. Attributionsmodelleringen är egentligen 
bara olika sätt att se verkligheten på. Och alla är så vana vid last click så de har lärt sig att “det 
är sanningen”. Det är ju den normala, i fråga om att det är den äldsta, modellen men det säger ju 
inte att den är mer rätt än first Interaction t.ex.. Anledningen till att last click finns är ju också att 
den är lätt att mäta - på vilken källa var det som konverteringen skedde? Men det mest logiska 
kanske är first Interaction eftersom det var via den trafikkällan kunden kom i kontakt med 
företaget första gången. Så det är bara en mental fråga om vad som är rätt eller fel. Det bästa är 
väl egentligen att använda olika modeller och utvärdera dem. “Om vi skulle värdera våra 
mediaköp utifrån det här synsättet, vilken effekt får vi då?” Sen är valet av modell generellt sett 
beroende på vad för typ av produkt man säljer. Har man en okänd produkt eller ett okänt 
varumärke kanske man vill lägga mer vikt på first Interaction och tidigt i köp-processen, och om 
man har en produkt som många säljer och som inte har så stor besöksprocess så är det snarare 



 

 

viktigt att kolla på last click och avslutande besök. Den positionsbaserade modellen som 
kombinerar både last och first interaction känns lite mellanmjölk, man tycker lite “både och”.  

Hur tänker du kring längden av lookback window? (Hur bör den bestämmas?) 
Dels handlar det om hur lång tid det tar att fatta ett köpbeslut för produkten. En bil tar ju troligen 
så lång tid så det inte finns något lookback window som har tillräckligt lång tid, medans ett par 
jeans kanske bara tar 3 dagar.  

Hur ser du på felkällor i datainsamlingen. Cookies som rensas, användning av flera 

devices mm, blir det “rätt konverteringsväg”? 
De flesta företag som vill jobba med attribution måste först kunna identifiera alla mediekanaler. 
Ofta finns det därmed så många grundläggande brister i datakvalitén så att det inte går att skapa 
en bra attributionsmodell. Så även om företag vill, är de inte mogna.  
Men ju längre lookback window man har desto större är risken att kunden var inne på sidan i ett 
helt annat syfte under de första kontaktpunkterna. Man kanske var inne och kollade på en helt 
annan produkt som man inte köpte. För vi vet ju inte syftet med varje besök, och den felkällan 
ökar i och med att längden på lookback window ökar.  
Angående cross-device är en lösning att man är inloggad i webbläsaren i någon typ av tjänst, 
som Google-kontot eller liknande, och därmed att man skulle kunna läsa ut att det är samma 
användare över flera enheter.  

Arbetar svenska e-handelsföretag med attribution idag? 
Nej, ett fåtal skulle jag säga. Det har ofta hängt på att det finns enskilda personer på företagen 
som är drivna inom ämnet och för företaget framåt. Så det är mer individer som driver det här 
inom företagen, mer än att företagen är insatta i attribution, och skulle den personen sluta så 
skulle det nog stå still ett tag för företaget. För 7-8 år sedan förlitade företagen sig på byråer och 
konsulter för digital kompetens, men man ser att det kommer in mer och mer kompetens på 
företagen idag!  

Finns det tillfällen då ett företag inte bör använda sig utav attribution? 
Om man inte köper media! Men det finns ju alltid någon slags research-process inför varje köp. 
Jag brukar alltid säga att man ska börja med att titta på multi-channel funnel rapporten och last 
click conversion eller assisted conversion, för att bilda sig en uppfattning om vilka mediekanaler 
är det som är assisterande eller konverterande. Så det är väl ett första steg, och sen kan man 
kolla på olika attibutionsmodeller om man vill vidareutveckla analysen. Köper man media måste 
man ta in hur man ska värdera den trafiken. 

Funkar attribution idag?  
Det ger ingen absolut sanning, men det kan ge en bättre bild av värdet på mediaköpet än att inte 
göra det alls. I allt vi gör så försöker vi att inte titta på de absoluta talen, utan mer kolla på 
trender och vikta kanalerna mot varandra.  
De viktigaste problemen att lösa är väl cross-device problemet och att företagen inte har 
tillräckligt bra data-kvalitét, dvs att de inte taggar sina kampanjer ordentligt. Har man dålig 
datakvalité blir attributionen därefter.  

9.9 Intervju med Dancho Nestorov 

Who are you?  
Dancho Nestorov, Nordic Digital Acquisition Responsible - Nespresso 



 

 

How have you gained knowledge about attribution? 
I learned about attribution through working with web analytics at Apollo. So I didn’t go through 
any formal education about attribution, but more through reading books (about web analytics 
and found chapters about attribution), online blogs and papers etc.  

What is your definition of attribution? 
Attributing the sale to the right channels. The digital landscape is becoming more complex with 
the usage of several devices, several channels etc. Therefore it is important to have a correct 
picture of how the channels interplay and influence each other in order to make the right 
marketing investment.  

Can offline channels and digital channels be incorporated in one attribution model?  
Yes and no. There are analytic tools that allow you to track offline data into online web analytic 
tools. But it’s hard to make the full connection since you can’t track all offline touchpoints.  
Some efforts of incorporation in a basic or a “not 100%” scale is possible. I think it will be 100% 
possible in the future since everything goes to personalization - which also makes it important to 
focus on omnichannel. Regardless of channel you should get the same service as a customer 
and then we need to connect all the channels (whether offline or online) through accounts, 
membership codes or some User ID. 

 What are the pro’s and con’s with attribution? 
You need to use the data to get insights on trends, but you can’t rely on every number. To get 
the full and correct picture is also almost impossible due to different devices, clearing cookies, 
ad blockers, mix of online and offline channels. However, you can look at trends and patterns 
and through that make informed decisions. Most companies I have worked with aren’t using 
attribution and are only last click based. But then you only look at the channels far down the 
funnel where the purchase is made. It will look like they are performing better than channels up 
the funnel like social media, youtube, etc. So my experience is that you can not put all the 
channels in the same pot, not all channels serve the same purpose. Using different attribution 
models can show that maybe not all channels closed the sale but they assisted the sale. 

How do you reason about the length of the lookback window? 
The lookback window affects all attribution models outcomes. 
There are three levels of adjusting the lookback window. The Product, the purchase cycle, and if 
you are analysing on a campaign level.  
If the purchase cycle is 25 days for a travel from research to purchase, then you need to adjust 
your lookback window to that. And that length depends much on what product you have. A travel 
purchase takes longer time than coffee or clothing for example. Second, if you have a campaign 
that last for 2 months, then not all channels are activated at the same time. First you raise 
awareness, then you maybe do a retargeting, and then you inspire to purchase. So then you 
should set your lookback window to 2 months to understand the channel interplay.  

What do you think about the problem of the data collection for the conversion path? How 

can we say that it is the “correct” conversion path?  
If you clear cookies or use different devices and don’t log in, we can’t see that you are ONE 
visitor. Unique visitors should really be called unique devices. There are some progress in better 
identifying the user even if he/she are using different devices, but we are still not fully there. 
Therefore, we can not say that it is the correct path. What matters is however that what you 
measure is properly implemented and that the data you measure is reliable, in order to make a 



 

 

good estimation. Then, to be able to connect all the dots you should invest in building technology 
and look at what is happening in your market.  
Also, most tools use different tracking methadology which makes it hard to combine into one 
analysis. There have been improvements in making one tool to collect within the same techno-
logy to simplify this linking of data, but the most important thing is to get as correct data as 
possible to find an analytic solution to track as correctly at possible.  

Are there moments when companies shouldn’t use attribution? 
No. However, attribution should be used as a tool to help you make informed decisions, so don’t 
be blinded by the numbers and keep in mind to focus at the customer also! 

Does attribution actually work today? 
I think it’s beneficial today, but still in an adoption stage. Many companies tries to build their 
digital maturity, hiring the right competence, being present at more channels etc. But it’s still in 
an introduction phase since not that many companies does it. 

Other comments: 
Companies finds it a long way to knowing how and what to measure to begin with. So before 
thinking about attribution models they must first focus on finding how their customers act on the 
internet and how their purchase behaviour looks like. Then they can start implementing different 
attribution models and trying to make the budgeting more efficient and smarter.  

9.10 Intervju med Sam Hirbod 

Vem är du?  
Sam Hirbod - Head of Digital Analytics & Marketing, Knowit. 

Hur har du erhållit kunskap om attribution? 
Vi jobbar mycket med webbanalys och i och med det kommer man i kontakt med attributions-
modellerna också. Men det var dock tidigare under arbetslivet när jag jobbade på Keybroker 
som attributionsmodellerna kom in i Google Analytics och då började jag lära mig om attribution. 

Vad är attribution enligt dig? 
Attribution är hur olika kanaler bidrar till uppfyllandet av en konvertering. 

Kan offline och online kanaler bindas ihop mha attribution för att skapa en sammanhäng-

ande marknadsföringsplan? Hur? 
Ja, fast vi är inte där än. Man börjar binda ihop offline och online data allt mer. Och så små-
ningom ska man kunna se att t.ex de som fått ett email-utskick eller liknande med en marknads-
föringsannons eller någon sorts ögonöppnare ska kunna leda till att man går hela vägen in i en 
butik och köper produkten. Men då behövs något användar-ID som följer med hela vägen, Och 
det är det som är det svåra. Om man ska kunna följa kunden från t.ex. en TV-reklam till en 
online-kontakt som sedan blir ett köp så kan man kanske tänka sig att det går med någon 
SmartTV där man loggar in och att man skickar med statistiken den vägen. Men samtidigt kan 
det vara lite för integritetskränkande, om man vet exakt vilken person som kollar på vilket 
program eller vilken kanal, så man skulle isåfall behöva anonymisera användaren. 

  



 

 

Vilka för- och nackdelar finns med attributionsmodellerna? 
Främsta fördelen är att tidigare kollade man bara på det som är last click attribution, men att nu 
finns olika modeller vilka visar hur olika satsningar har bidragit till de olika konverteringarna. Om 
man kollar på assisted eller någon annan attributionsmodell än last click kan man se att det är 
fler olika satsningar som faktiskt bidragit till konverteringarna. Det finns vidare för- och nackdelar 
med alla attributionsmodellerna. Det finns ingen som är jättebra och ingen som är jättedålig 
heller. Man får ta alla med en nypa salt skulle jag nog säga, och valet av modell att utgå ifrån 
beror nog mycket på vad för slags produkt man har. I vissa fall kan det vara viktigare med första 
insatsen och sedan blir det avtagande, medan i andra är det kanske en längre investering och 
då måste man ligga på ju längre fram i tiden man kommer. Last click och first click ger inte hela 
bilden, och i linjärmodellen blir alla kontaktpunkter lika värda, medans det i verkligheten troligen 
är någon kanal som påverkat en mer än andra.   

Hur tänker du kring längden av lookback window? (Hur bör den bestämmas?) 
Lookback window får inte vara för lång och kan bara vara max 90 dagar, vilket också kan bli 
missvisande om man har en ännu längre köp-period för sina produkter. Så längden av lookback 
window beror på “time to purchase”, och kan man inte sätta längre än 90 dagar fast man skulle 
vilja ha 6 månader så får man ta attributionen med en nypa salt helt enkelt. 

Hur ser du på felkällor i datainsamlingen. Blir det “rätt konverteringsväg”? 
Användningen av olika enheter är en sak som förstör statistiken. Man försöker dock gå på 
användar-ID för att lösa de problemen, så att så länge du är samma användare och loggar in 
med ett ID så binds det ihop mellan smartphone, tablet och laptop. Men det kräver ju att 
användaren måste logga in åtminstone en gång på varje enhet eller webbläsare, så det finns ju 
ingen sömlös lösning just nu och det är det som är trist. Men det kan också uppfattas lite 
integritetskränkande, så anonymitet är viktigt. 
Om man tillåter cookies eller ej påverkar också konverteringsvägen. De flesta använder 
tredjepartscookies i marknadsföringssyfte och det är de man brukar blockera numera. Det är inte 
alla som blockerar cookies, men det finns en trend att blockera dessa, och då blir det också 
svårt att attribuera. 

Arbetar svenska e-handelsföretag med attribution idag? Till vilken utsträckning? 
Det är nog väldigt olika mellan olika företag. Men de som anser sig moderna inom det digitala 
kollar nog på attribution och inser nog att bara kolla på last click inte fungerar. Om de använde 
last click skulle de ju till exempel inte se något värde i email-marknadsföringen eftersom den 
leder till assisterade konverteringar, medan google-annonseringar brukar bli lite mer direkt 
kopplat och då skulle man ju bara fokuserat på google annonseringar. Jag skulle säga att fler 
och fler börjar använda attribution och det känns inte som ett “buzzword” längre, utan det känns 
som att folk faktiskt börjar använda det. 
Jag tror medparten utvecklar egna modeller, eller jämför olika modeller iaf. Beroende på vilka 
satsningar du gör så kan det vara bra att anpassa attributionsmodellen till det.  

Finns det tillfällen då ett företag inte bör använda sig utav attribution? När och varför? 
Det är nog upp till var och en. Om man inte säljer produkter eller inte satsar på digitala satsning-
ar så behöver man kanske inte det.  
  



 

 

Funkar attribution idag?  
Det funkar bättre än alternativet tidigare, men det skulle absolut kunna bli bättre. Det är ju som 
sagt fortfarande problemen med användning av olika enheter, webbläsare, binda ihop besök 
offline och online… man vill hitta ett smidigt sett att mäta det! 
 

 

  



 

 

 

10 Appendix 

10.1 Figurer 

 
Figur 1: Exempel på hur annonsmarkerade samt organiska sökresultat kan se ut. Figuren visar skillnaden 

mellan betald och organisk sökning. Observera att det är en fiktiv illustration. 

 



 

 

 
Figur 2: De sex standardiserade attributionsmodellerna i Google Analytics. Bilderna beskriver vilken/vilka 

kontaktpunkt(er) i konverteringsvägen som får tillskrivning enligt respektive modell. 

10.2 Tabeller 

 P F1 F2 F3 F4 

Litteraturstudie X  X X X 

Intervjuer experter X (X) X X X 

Intervjuer företag X X (X) (X)  

Tabell 1: “X” markerar koppling till fråga. “(X)” markerar möjlig koppling till fråga. 



 

 

 
Tabell 2: Sammanfattning av företagsresultat i tabellform. 
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isk att sätta fel vikter i 
thetam

odellen pga okunskap, röds att det 
kan bli “värre”.

Kom
m

er införa “abandoned cart em
ail”, 

vilket kan bli m
issvisande och ge för hög 

tillskrivning till em
ail då tidiga kanaler 

m
issas i ytterligare utsträckning.

Tra
d

itionell 
m

a
rkna

d
sföring

A
nvänder TV

 och print. Litar på sagd 
räckvidd. 

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler.

A
nvänder TV. A

nalyserar sökning på 
varum

ärke. 

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler

A
nvänder radio och TV. A

nalyserar 
sökning på varum

ärke och räckvidd.  

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler.

P
rint-utskick i produktpaket m

ed rabattkod. 
Följler upp rabattkodens användning.  

Intressant m
ed en integrerad analys för 

traditionella och digitala kanaler.



 

 

 
Tabell 3: Sammanfattning av expertresultat i tabellform. 

 

C
arl  

Regårdh
C

hristoff
er  

Luthm
an

D
ancho  

N
estorov

Sam
  

H
irbod

Presentation av 
expert

D
ata S

cientist på P
recis D

igital 
Lärt sig om

 attribution genom
 jobbet.

D
irector of A

nalysis, O
utfox. Lärt sig om

 
attribution genom

 att praktiskt testa.
N

ordic D
igital A

cquisition R
esponsible, 

N
espresso. S

jälvlärd inom
 attribution 

genom
 böcker, bloggar, m

m
.

H
ead of D

igital A
nalytics &

 M
arketing, 

K
now

it. Lärt sig om
 attribution genom

 
jobbet.

Vad är attribution
A

tt “attribuera värdet av en händelse 
till rätt kanal, agent eller aktör”. 
V

äldigt centralt i uppföljningen. Ingen 
m

odell är m
er rätt än någon annan.

A
ttribution är att förstå värdet varje 

m
ediekanal ger i beslutsprocessen inför 

ett köp.

A
ttribution är att tilldela försäljningen 

till rätt kanaler. Titta på trender istället 
för absoluta tal och använd attribution 
för att förstå kanalernas sam

verkan.

A
ttribution är hur olika kanaler bidrar 

till uppfyllandet av en konvertering.

För- och nackdelar 
m

ed attribution
S

ista interaktion är m
issvisande om

 
konverteringsvägen är längre än 1 
kontaktpunkt. Positionsbaserad verkar 
vettig. A

ldrig sett någon använda 
första interaktion.

S
ista interaktion är “norm

al”-m
odellen i 

och m
ed att den är äldst, m

en 
m

issvisande. Ingen m
odell är m

er rätt än 
någon annan, de är bara olika sätt att se 
verkligheten.

S
ista interaktion m

issvisande. V
iktigt att 

kom
m

a ihåg att alla kanaler inte tjänar 
sam

m
a syfte (alla kanaler är inte 

konverterande).

D
et finns förbättringspotential, dock är 

det bättre än innan. Finns för- och 
nackdelar m

ed alla m
odeller. B

ra att 
det finns m

ånga m
odeller idag.

Felkällor m
ed 

attribution och 
bestäm

ning av 
tillbakablicks- 
perioden

“C
ross device”-effekter kan hjälpas 

m
ed U

ser ID
. M

issvisas alla kanaler av 
attributionen är det egentligen inget 
problem

.  

Standardtid för tillbakablicks- 
period är 30

 eller 9
0

 dagar.

“C
ross device” kan hjälpas m

ed U
ser ID

, 
rensas cookies tappas också kontakter.  

För lång tillbakablicksperiod ger större 
risk att besök från tidigare syften 
kom

m
er m

ed.

P
roblem

 att följa en användare över 
enheter och kanaler. Fram

steg görs för 
ett stort analysverktyg.  

Tre faktorer för tillbakablicks- 
perioden: produkt, köpcykel och 
kam

panjnivå.

“C
ross device”-användning och 

 cookies som
 rensas bidrar till m

ånga 
felkällor. V

ill även binda ihop online/
offline kanaler. 

Tillbakablicksperioden är m
ax 9

0
 

dagar (blir fel för produkter m
ed 

köpcykel över 9
0

 dagar).

Företagens 
attributions- 
användning

A
nvänds m

er nu än för ett år sen.
Fåtal som

 använder. D
rivna personer på 

företagen som
 styr. K

rävs bättre data hos 
företagen och m

er kom
petens anställs 

direkt. B
ra första steg är att analysera 

assisterande kanaler.

Fåtal som
 använder, och då sista 

interaktionsm
odellen. M

en m
er 

kom
petens kom

m
er till företagen.

Fler och fler kollar troligen in olika 
m

odeller och jäm
för.  

K
änns inte bara som

 ett “buzzw
ord” 

längre.

Integrera 
traditionella och 
digitala kanaler till 
en analys

D
et är lättare att följa digitala kanaler. 

S
vårt att få en korrekt 

konverteringsväg m
ed traditionella 

kanaler.

S
vårt m

ed individnivå för traditionella 
kanaler (kan även upplevas 
integritetskränkande), m

en kanske 
räcker m

ed allm
änna trender.

Tror på överblickande analys för 
traditionella kanaler. Kanske kom

m
er 

bli m
er individanpassat för att kunna 

erbjuda sam
m

a service online som
 

offline i fram
tiden.

Integritetskränkande m
en kanske 

m
öjligt m

ed S
m

artTV
 att binda ihop till 

en analys. M
edlem

sskap och U
ser ID

 
kan användas för att koppla ihop köp i 
butik m

ed tidigare online-besök.

Ö
vrigt

G
oogle skapar sam

talen, de vill att vi 
pratar om

 attribution, så alla pratar 
attribution, m

en få använder det. V
ilket 

är intressant.

Fokusera först på att analysera 
kundbeteenden, köpcykel m

m
, och 

sedan på val av attributionsm
odell.



 

 

 Lång köpcykel Kort köpcykel 

Känt varumärke 
Fokus på 
konverterande 
kanaler 

“Kända men långsamt säljande 

produkter”. Använd linjär eller 

theta då man under en lång 

köpcykel bör analysera mer än 

bara sista kontaktpunkten, och där 

theta ger mer till konverterande 

kanaler. Alternativt den positions-

baserade om man även vill ge 

mer till introducerande kanaler. 

“Snabbsålda produkter av känt 

märke”. Använd theta alternativt 

sista icke-direkta klicket 

beroende på hur strikt man vill 

vara mot tidigare kontaktpunkter.  

Okänt varumärke 
Fokus på 
introducerande 
kanaler 

”Långsamt säljande produkter av 

okänt varumärke”. Positions-

baserad, omvänd theta alternativt 

första interaktion eller linjär. 

Detta då de introducerande 

kanalerna är viktiga för att öka 

varumärkesbilden. Första 

interaktion kan dock lätt bli 

missvisande med en lång köp-

cykel därav är det bättre med en 

positionsbaserad alternativt en 

omvänd thetamodell (måste 

sättas upp själv i GA) som då ger 

mer till introducerande kanaler 

men ändå uppmärksammar 

senare kontaktpunkter. Linjär är 

bra för långa konverteringsvägar 

när fler kanaler bör tillskrivas.  

“Snabbsålda, troligen billigare 

produkter av okänt varumärke”. 

Använd en omvänd theta-

modell, första interaktion eller 

positionsbaserad. Beroende på 

hur snabbsålda produkterna är 

och om företaget vill se vilka 

kanaler som är konverterande 

kan positionsbaserad vara bra.  

Tabell 4: Översikt över förslag till attributionsmodeller utefter köpcykelns längd samt hur erkänt företa-

gets varumärke är, alternativt vilka kanaler som är i fokus för attributionsanalysen.   
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