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Abstract 

 
Online marketing has resulted in a paradigm shift in the advertisement 
industry. Programmatic buying is an emerging business model that is 
very promising for online advertising. In online advertising, revenue 
maximization is always a key matter for publishers. The purpose of this 
report is to examine whether programmatic buying can be used in 
conjunction with other parameters such as Google Adwords or Google 
Trends to increase profit. This research will provide valuable 
information regarding how to obtain site visitors at a cheap price while 
maximizing profit on advertisement shown to those users.  

We investigate a revenue maximization model that calculates 
the popularity of a set of news in different countries and compares it to 
the CPM, Cost-Per-Mille, of the corresponding country. To calculate 
the popularity, the program uses an API from Google Trends and the 
CPM data is obtained from the company Adform. Furthermore, we 
originally planned to also include Google Adwords to estimate the 
price of traffic acquisition. However, since we found several problems 
with achieving reasonable estimates for our purpose this parameter has 
therefore been excluded from the final product. The final product can 
therefore be seen as a soft indicator of how popular different news are 
in different countries and what revenue can be expected from 
corresponding countries.  
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Sammanfattning 

 
Digital marknadsföring har resulterat i ett paradigmskifte inom 
reklambranschen. Programmatisk handel är en mycket lovande 
affärsmodell för automatisk annonsering online och är under stark 
tillväxt. Inom digital marknadsföring är vinstmaximering alltid en 
nyckelfråga för utgivare av annonsplatser. Denna rapport ämnar 
undersöka huruvida programmatisk handel kan användas tillsammans 
med andra parametrar som Google Adwords eller Google Trends för 
att öka vinsten från video-reklamannonser. Den grundläggande idén är 
att skapa trafik till en specifik hemsida för ett så lågt pris som möjligt 
samtidigt som vi vill att reklamvisningarna ska ge så höga intäkter som 
möjligt. Rapporten utreder parametrar som videopris för 
programmatisk handel i olika länder, Bounce Rate, Cost Per Click och 
Google Trends Score. Dessa parametrar används för att skapa en 
sammanvägning för att indikera i vilka länder och för vilka sökord den 
ekonomiska vinsten potentiellt är störst. 
 Arbetet har resulterat i ett program som beräknar populariteten för 
ett antal nyheter i olika länder och jämför med CPM, Cost-Per-Mille, 
priset för motsvarande land. För att beräkna populariteten används ett 
API från Google Trends och CPM datan kommer från företaget 
Adform. 

Från början var tanken att även väga in Google Adwords för att 
skapa en prisbild över kostnaden att inbringa trafik. Begränsningar som 
behövt genomföras under arbetets gång är att exkludera Google 
Adwords prissättning i det färdiga programmet, då det finns svårigheter 
i att utröna exakta prisuppgifter från Google Adwords. Slutprodukten 
är därmed en indikator på vilka nyheter som är populära i olika länder 
och intäkterna som kan förväntas därifrån. 
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1 Inledning 

1.1 Beskrivning av området 

Reklambranschen 
Inom reklambranschen sker det för närvarande stora förändringar. Från att traditionellt sett 
ha handlat om att få ut annonser i tidningar, på reklampelare eller i TV, sker nu mycket av 
vår reklamexponering via datorn eller mobilen. För traditionella medier som 
papperstidningar och TV har antalet användare sjunkit. Även omsättningen av TV-reklam 
minskar som en följd av att antalet TV-tittare sjunker[1].

  

För två år sedan spenderades i USA 50.7 miljarder dollar på digital reklam, vilket är en 
ökning jämfört med tidigare år. Speciellt reklam på mobilen är på framväxt[2]. År 2015 
hade majoriteten av de största nyhetssidorna i världen mer klick från mobiler än från 
datorer[3]. 

Trenden visar tydligt att vi går mot allt mer digital reklamvisning, med mobil som snabbast 
tillväxtområde och video som det snabbast växande segmentet. Traditionell nyhetsmedia 
upplever stora svårigheter med att klara denna omställning. Istället är det stora företag som 
Facebook[4] och Google[5] som skördar de största vinsterna från trenden mot digital 
reklam. Båda företagen rapporterar en ökad vinst som framför allt kommer från digital 
reklam. 

Det är inte bara skiftet i var reklam bedrivs som ändras i snabb takt, det är också hur 
reklamköp genomförs.                     

Digital marknadsföring 
Inom internetmarknadsföringen har det skett en utveckling från att köpa reklam via 
mänskliga förhandlingar och manuella insättningsorders till att gå mot att automatisera 
denna process. Programmatisk handel möjliggör att effektivisera köp och sälj av reklam 
jämfört med det tidigare traditionella sättet där mänskliga köpare och säljare måste komma 
överens, något som är både tids- och resurskrävande[6]. 
Ordet programmatisk i detta avseende betyder automatiserad, och refererar vanligtvis till att 
mjukvara används för att köpa digital reklam via ett digitalt system. I systemet läggs köpare 
och säljares krav in och ett köp görs automatiskt. I USA placeras 50% av alla 
medieinvesteringar inom programmatisk handel[7]. 
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Den vanligaste metoden inom programmatisk handel är köp och sälj genom datorstyrda 
auktioner, så kallad Real-time bidding (RTB). Annonsörer lägger bud på annonsplatser för 
att nå specifika kunder i realtid då köpen genomförs på millisekunder. 
Det här ger ett sätt för annonsörer att kunna hitta rätt kund och för utgivarna av 
reklamplatser på nätet att hitta lönsamma möjligheter på marknaden. 

Google Adwords 
Google Adwords är en funktion som Google erbjuder som innebär att företag kan få visa 
sina annonser när vissa sökord aktiveras. Olika sökord kostar olika mycket att köpa, och det 
är på detta sätt Google tjänar större delen av sina pengar på sökmotorn. Med Googles 
nästintill monopolliknande ställning på marknaden och en stadig ökning av antalet sökningar 
på sökmotorn har användandet av Google Adwords blivit ett viktigt verktyg för de flesta 
företag. Med Google Adwords tillkommer även Google Analytics, ett analysverktyg för 
statistik över hur kampanjer presterar i Google Adwords. 
  

1.2 Uppdragsgivarens intresse 
Den praktiska delen kommer att utföras på företaget Newstag. Företaget är en 
internetbaserad tjänst för att kunna se professionella nyhetsklipp från olika distributörer samt 
skapa egna personliga kanaler med nyheter.  
 
I dagsläget använder sig Newstag av Google Adwords för att styra in trafik till sidan. För att 
köpa in reklam mellan nyhetsklippen använder företaget en blandning av programmatisk 
handel och klassiska avtal.  
 
Eftersom Newstag har möjlighet att visa relevanta nyheter globalt, grundar sig frågan i om 
det går att maximera reklamintäkter genom att styra in trafik där det är som mest lönsamt. 
Det vill säga, att priset för att köpa in trafik är så lågt som möjligt samtidigt som priset för 
reklamförsäljningen är så hög som möjligt. 
  

1.3 Arbetets mål och nyhetsvärde 
I onlinemarknadsföring är vinstmaximering alltid en viktig fråga för utgivare av 
annonsplatser. Arbetets mål är att skapa ett program som ser var i världen det 
programmatiska annonspriset är högt. Det vill säga i vilka länder priset för att köpa 
annonsutrymme är högt. Därefter är det tänkt att programmet läser in de mest aktuella 
nyheterna för att undersöka hur populär denna nyhet är i olika länder baserat på Googles 
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data för sökstatistik. Detta vägs sedan samman för att skapa en rekommendation som anger 
för vilka sökord och i vilka länder som det är mest lönsamt att skapa Google Adwords-
kampanjer för att styra in trafik till sidan. 
Programmet ger förslag på vilka kampanjer som är mest lönsamma med avseende på vilka 
nyheter eller sökord som ska köpas i Google Adwords och i vilken geografisk region. I 
nuläget väljs kampanjer godtyckligt baserat på manuellt insamlad information och köparens 
känsla om vad som fungerar. Förhoppningen är att programmets förslag är mer lönsamma än 
det manuella tillvägagångssättet. 
 
Uppgiften blir således att skapa ett program som automatiskt hämtar in data för 
reklamintäkter från olika geografiska områden, samt vilken kostnad olika val av annonser 
med Google Adwords för att skapa trafik skulle innebära. Detta resultat presentera som ett 
visuellt överskådligt beslutsunderlag för allokering av resurser. Hypotesen är att det kommer 
att leda till en mer effektiv fördelning av resurser, med billigare kampanjer samt högre 
reklamintäkter. 
 
Arbetet bör ha nyhetsvärde för många företag som håller på med inköp av trafik via Google 
Adwords och försäljning av reklam via programmatisk handel. Framförallt ses värdet av 
arbetet för globala företag som kan styra in trafik på många olika ställen i världen. Även 
företag som har en stark koppling till den programmatiska marknaden kan finna det 
intressant att se dels hur prisstatistiken ser ut i olika regioner, men även hur deras kunder 
kan resonera när det gäller att maximera lönsamheten från sin programmatiska handel. 
  

1.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Hela branschen med modern reklamhandel är omgiven av etiska aspekter som måste tas 
hänsyn till. Trenden går hela tiden mot mer riktad reklam, som en följd av allt större 
informationsinhämtning från användarna. Det är viktigt att personlig information om en 
användare inte läcker ut och hamnar i fel händer, utan att anonymiteten istället värnas om. 
Även om data som används vid programmatisk handel inte går att koppla till den enskilda 
personen kan användandet av användarens sökhistorik uppfattas som kränkande. 
Personligt riktad reklam baserad på tidigare sökhistorik kan ses som ett intrång i den 
personliga sfären. Även om inga persondata används utan reklamen endast baseras på 
sökningen kan det uppfattas som ett intrång och snedvridning av informationen. 
Rekommendationer av den här typen är ett sätt för företagen att optimera vilken reklam som 
är bäst för en person baserat på personliga uppgifter/demografisk information och 
sökbeteende samlat via datasystem. Vissa personer upplever det som hjälpsamt eller störs 
inte av det medan andra upplever det som integritetskränkande[8]. 
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Programmatisk handel och att kunna rikta sig till speciella användare skapar en mängd 
möjligheter att kunna förstå kunden bättre och möta deras behov mer effektivt. Då detta görs 
genom att samla personlig information från användarens sökhistorik och internetanvändande 
med hjälp av cookies och liknande spårningsverktyg behöver ramverk följas för att skydda 
relaterad data och garantera skydd av användarnas personliga information. Denna 
frågeställning tangerar vårt arbete, men är ingenting vi direkt arbetar med, då vi enbart tittar 
på landspecifik statistik över prisnivåer och Google Trends för att bedöma potentiell trafik. 
  

1.5 Specificerad problemdefinition 
Uppgiften innebär att vi behöver hitta geografiska skillnader i pris och sammanställa dessa. 
Därefter behöver vi undersöka vad priset på trafik blir, exempelvis genom att använda 
Googles sökstatistik för olika termer jämfört med priset på att köpa dessa termer som 
annonser. Detta sker via Google Adwords. Slutligen måste dessa två faktorer vägas mot 
varandra för att skapa en produkt som presenterar vinst för olika kampanjer, genom något 
form av program som implementerar en algoritm. 
Utmaningarna är att hitta geografisk prisinformation och att hitta ett bra sätt att uppskatta 
kostnaden för att inbringa trafik. Nästa utmaning blir att kombinera dessa och bygga ett 
program som, dels på ett adekvat sätt väger samman kostnad och intäkt, dels åskådliggör 
resultatet på ett visuellt överskådligt sätt så att det kan ligga till grund för investeringsbeslut. 

1.6 Vetenskaplig fråga 
Kan man med programmatisk handel optimera köp av trafik med avseende på det 
geografiska priset på reklam för att öka företagets vinst? 
  

1.7 Avgränsningar 
Rapporten fokuserar på att undersöka hur man kan få in användare till Newstag och frånser 
användare i inloggat läge samt hur deras fortsatta användning av sidan ser ut. Programmet 
syftar till att skapa en rekommendation och frånhåller sig eget beslutsfattande angående 
faktiska köp. Vi tar också bara hänsyn till geografiska skillnader i priset, i verkligheten är 
det andra faktorer, såsom inkomst, livssituation, intressen o.s.v. som utgör viktiga faktorer 
för skillnader i pris mellan olika användare. 
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1.8 Förväntat vetenskapligt resultat 
Arbetet har förhoppningsvis vetenskaplig relevans då det bidrar till en mer effektiv marknad. 
Exempelvis om priserna är högre i Norge kommer vårt program att ge förslag att genomföra 
kampanjer i Norge. Om tillräckligt många tänker likadant kommer priserna att normaliseras 
över tid och en mer effektiv marknad kommer att uppnås.  
 
Programmatisk handel är också ett väldigt nytt område där det saknas mycket forskning, så 
vårt arbete kan fungera som en sammanställning av hur den programmatiska handeln 
fungerar, något som det saknas bra information om idag. Slutligen är användningen av 
Adwords och programmatisk handel två ämnen som båda växer i snabb takt. Att väga 
samman dessa kan mycket väl tänkas vara något som kommer att bli betydligt vanligare i 
framtiden. 
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2 Teori  
I denna del kommer modeller, teori och tidigare forskning av relevans för denna studie att 
presenteras. Först finns en ordlista med de mest centrala begreppen att tillgå. Därefter följer 
en introduktion till vad programmatisk handel och Real-time bidding är. Utöver det 
definieras Demand-Side- och Supply-Side-Platform som är relevanta för förståelsen hur den 
automatiserade handeln bedrivs. Sedan övergår teorin till att sammanfatta hur Google 
Adwords och Google Trends fungerar. 

2.1 Ordlista 
 

Ad Exchange  
En digital marknadsplats som hanterar köp och sälj av annonsplatser, ofta genom 
realtidsauktioner. 
 
Ad Inventory 
Tillgänglig mängd annonsutrymme/platser hos en utgivare (publisher) som kan säljas till 
annonsörer 
Alternativt: Antalet tillgängliga annonsutrymmen en utgivare har 
 
Bid Request 
För att utgivare skall kunna sälja sina annonsplatser i realtid ger de information i form av en 
‘bid request’ när en plats möjliggörs för köp. Denna mottas av DSP:s och köpare och 
innehåller information om annonsens position på sidan, format, lägsta bud pris etc.  
 
Bounce Rate 
Mäter effektiviteten av en hemsidas förmåga att få användaren att fortsätta sitt besök efter 
att ha hamnat på landningssidan. Det utrycks som en procentsats och representerar hur 
många besök som slutar på den första sidan som besökaren ser på hemsidan.  
 
Conversion Rate 
Antalet gånger annonsen har gett upphov till köp eller annan önskvärd handling i 
förhållande till antalet klick.  
Enligt formeln: Antal omvandlingar av annonsen/Antal klick 
 
Cookie 
Små textfiler som en hemsida sparar på datorn. Den informationen som finns lagrad i 
cookien möjliggör att följa en användares surfande på en hemsida. 
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CPM (Cost-Per-Mille) 
Kostnaden för tusen annonsvisningar. Beräknas genom att ta kostnaden av en annons 
placerning dividerat med antalet visningar (uttryckt i tusental) som den genererar.  
 
DSP (Demand-Side-Platform) 
Samlar annonsutrymmen från Ad Exchanges och SSP:s för att möjliggöra för annonsörer 
och reklambyråer att få enklare tillgång till att köpa reklamplatserna.  
 
Floor Price 
Det minsta pris en annonsutgivare är villig att sälja en annonsvisning för. En intresserad 
köpare behöver buda över detta pris för att kunna vinna auktionen.  
 
Google Adwords  
En online annonseringstjänst av Google som använder sig av en ‘Pay Per Click’-modell. Det 
går att bestämma i vilken geografisk region annonsen skall visas, högsta bud etc.   
 
Google Trends 
Ett verktyg för sökanalys. Google Trends visar hur ofta en sökterm är inskriven relativt den 
totala sökvolymen över olika regioner i världen och för olika språk. Det går även att jämföra 
volymen mellan olika sökningar.   
 
Impression           
Antalet gånger en annons har visats.    
 
Programmatic buying (Sv. programmatisk handel) 
Automatiserad handel av annonser på nätet/digital reklam genom budgivning. En 
reklamplats budas på av annonsörer utifrån målgrupp istället för att köpa en bestämd 
reklamplats för ett fast pris.  
 
QualityScore 
En siffra på skala från 1-10 där Google bedömer hur väl annonsen matchat de sökord 
användaren betalat för i Google Adwords.  
 
RTB (Real-time bidding) 
Under den tid som webbsidan laddar sker realtids auktioner där annonsutrymmen på sidan 
köp och säljs. 
 
SSP (Supply-Side-Platform) 
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Annonsutgivare kan göra sina annonsutrymmen tillgängliga för köpare som använder DSP:s 
och även använda yield optimization för att maximera vinster från sina tillgängliga 
annonsvisningar.  
 
Yield Optimization 
En teknik som används av utgivare för att avgöra värdet av deras annonser för att hantera 
flödet av annonsvisningar för att förbättra prestanda och inkomst.  
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2.2 Varför marknadsföring? 
Ett företag kan använda sig av marknadsföring för att skaffa nya kunder och bygga 
relationer[9]. Det handlar på kort sikt om att generera köp genom att väcka behov och skapa 
uppmärksamhet. Marknadsföring handlar om kommunikation mellan företaget och dess 
målgrupp. Genom att kommunicera budskap kan företaget påverka konsumentens beteende. 
Annonsörer kan använda flera medium för att nå ut med sitt budskap. TV, radio, billboards 
eller digitalt. När ett företag köper digital reklam önskar de knyta an till målgruppen och 
kunden online. 

2.3 Marknadsföring online 
Möjligheten att kunna marknadsföra sig online har resulterat i ett paradigmskifte inom 
reklambranschen. Det har gett upphov till ett nytt medium för annonsering och handel. 
Internet ger företag möjlighet att kunna marknadsföra sig globalt till en låg kostnad. Den 
stora fördelen är möjligheten att kunna mäta effektiviteten av en annons genom att samla 
information om antal klick, antal klick som leder till köp och ett flertal andra intressanta 
parametrar om kundernas exponering[10].  

2.4 Automatiserad handel 

2.4.1 Programmatisk handel och Real-time bidding 

Programmatisk handel betyder att en reklamplats köps automatiskt på en hemsida. Detta 
sker genom en Ad Exchange. En Ad Exchange fungerar som en digital marknadsplats där 
utgivare och annonsörer kan sälja och köpa reklamutrymme. Det tillgängliga utrymmet 
budas ut genom en process som kallas Real-time bidding (RTB)[11]. 
En hemsida med reklamplatser kan använda sig av RTB för att göra dessa tillgängliga för 
annonsörer att buda på. Under tiden som hemsidan laddas skickas information om sidan 
samt information om användaren till den digitala marknadsplatsen. Auktionerna sker under 
de millisekunder det tar för hemsidan att ladda, och den vinnande annonsörens reklam visas 
när sidan laddat klart. Programmatisk handel är en kombination av algoritmer och teknologi 
för att automatisera datordrivna köp av annonser. Det tillgängliga utrymmet benämns som 
en Impression. Varje gång sidan laddas och en annons visas räknas det som en visning eller 
en Impression. Beroende på vad olika marknadsförare och annonsörer värdesätter, värderas 
vissa Impression högre än andra beroende på vilken hemsida den visas på, dess relevans och 
hur hög sannolikheten är för att en användare kommer att klicka på annonsen[12]. Dessa 
mätvärden i kombination med faktorer som annonsören värdesätter avgör vilket pris köparen 
är villig att betala för en Impression på en sida. Ett vanligt mått är Cost-Per-Mille (CPM) 
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vilket betyder kostnaden för tusen stycken annonsvisningar. Ett nyckeltal som används inom 
marknadsföring för att kunna beräkna den relativa kostnaden för en reklamkampanj[13]. 

Användningen av RTB möjliggör för annonsörer att ha mer kontroll över sina annonser. De 
kan själva bestämma vilken tid på dygnet annonsen ska visas och med vilken frekvens. 
Annonsörerna bestämmer själva hur mycket de vill buda men priset avgörs av vad 
marknaden är villig att betala i realtid. För att annonsörer ska kunna avgöra vilka 
Impressions de bör köpa använder de oftast Demand-Side-Platforms (DSP:s) [14]. 

2.4.2 Demand-Side-Platform och Supply-Side-Platform 
Köp och sälj av annonser sker på en öppen marknad via en Ad Exchange. Annonsörerna 
använder sig av en Demand-Side-Platform (DSP). DSP:n köper platser hos utgivare som 
finns samlade hos en Supply-Side-Platform (SSP). Detta tar bort behovet av mänskliga 
säljare och förhandlingstaktiker. Istället köps annonsvisningar automatiskt och direkt via 
programmatisk handel. Således sparas tid av både köpare och säljare. 

En utgivare har en viss Ad Inventory. Det är mängden annonsplatser som finns tillgängligt 
att sälja till annonsörer. Genom att koppla upp sig till en SSP gör utgivaren sitt Inventory 
tillgängligt för köpare som använder sig av en DSP. Genom att öppna upp tillgången till 
annonser för så många potentiella köpare som möjligt maximerar utgivarna sina intäkter 
genom Yield Optimization. Det är en teknik som gör att utgivarna kan avgöra värdet av sina 
annonsplatser och på så sätt hantera flödet av annonsköp för att öka vinst och prestation. 
Företaget anger ett prisgolv för vad en annonsplats lägst får kosta[15]. 

Marknadsföringen har tidigare varit begränsad till att annonsörer behövt köpa en mängd 
annonsvisningsplatser utan att veta om de når ut till den målgrupp de vill. Alla visningar av 
annonsen värderades lika högt, oavsett om hemsidans användare kanske var helt 
ointresserade av annonsen. Programmatisk handel väljer istället ut individuella annonser att 
visa baserat på värdet av varje specifik konsument[16]. 



 15 

 

Fig.1 Skillnaden mellan Traditionell och Programmatisk handel, där den senare metoden väljer ut 
specifika kunder. 

DSP:s har möjlighet att ta fram stora mängder information som kan hjälpa till att välja ut 
intressanta konsumenter för en särskild annons. Framförallt tittar DSP:n på användarens 
cookies, små textfiler som en hemsida sparar på datorn. Den information som finns lagrad i 
cookien möjliggör att följa en användares surfande på en hemsida. 

Att känna till användarnas webbsidehistorik och demografi (ålder, inkomst, intressen, etc.) 
gör att en DSP med hjälp av RTB kan rikta in sig till vilka användare man vill köpa 
annonsvisningar för. På så sätt kan man på ett mer exakt sätt nå ut till sin målgrupp[17]. 
Goldfarb & Tucker (2011) visade att en personalisering av reklambudskapet påverkar 
försäljningen positivt[18]. 

2.5 Programmatisk handel-algoritmen 
Grunden i programmatisk annonsering är marknadsföringsaktiviteter som körs i realtid av 
algoritmer. En algoritm kan i detta samband definieras som en uppsättning systematiska 
regler eller metoder för att stegvis hjälpa köp- och säljbeslut med data som i stunden finns 
tillgänglig. För att utvärdera budförfrågningar kombineras priser och andra relevanta 
faktorer som stöd i beräkningarna. Algoritmen utvärderar dessa parametrar upprepade 
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gånger och kan på så sätt identifiera korrelationer mellan datapunkter. Man kan därför se det 
som att algoritmen lär sig, eller förbättrar sin prestanda genom att göra förutsägelser baserat 
på tidigare sannolikheter[19]. 
Värdet av ett bud på en Impression är ett resultat av sannolikheten att en händelse inträffar 
multiplicerat med värdet av händelsen. Som exempel kan tas att profilen ’kvinna, i 20-
årsåldern, intresserad av sport’ klickar på en annons med storlek ’320x50’ för ’fitness drink’ 
i en specifik app har sannolikheten 0.72%. 
Algoritmen för programmatisk handel försöker bedöma sannolikheten att få ett jakande svar 
på en fråga. En vanlig fråga av intresse att besvara är exempelvis: ’Kommer en användare att 
utföra en viss önskad handling under de kommande X dagarna?’. För att kunna besvara 
frågan använder algoritmen historisk data. Personlig riktad reklam baserar sig på beteende 
och beräknad respons på en kampanj. Algoritmen tittar på vilka tidigare förekommande 
mönster som pekar mot en handling i framtiden. På så sätt vet algoritmen vilka användare 
som har högre sannolikhet att utföra en speciell handling. Dessa användare blir mer 
värdefulla för algoritmen som budar högre för att dessa personer ska se annonsen[20]. 
Därefter avgör marknaden utifrån utbud och efterfrågan vilka bud som anses vara höga och 
låga. 
Utifrån vilka mål kampanjen har genomförs en optimering. Det kan handla om Cost/Click, 
Cost/Action eller ‘Lifetime Value’ som skall optimeras. Beslutsfattande algoritmer hjälper 
DSP:n att kombinera annonsörens syfte, budget och kampanjens nyckeltal tillsammans med 
tillgängliga annonsutrymmen, annonspriser och placeringsinformation. Algoritmen beräknar 
budgetbegränsningar och krav, framtida tillgänglighet av Inventory och att hitta rätt tid och 
plats att spendera budgeten för att optimera mätbara företags mål. På så sätt förstärker 
programmatisk handel effektiviteten av en annonsörs mediainvestering och påverkar 
avkastning på marknadsinvesteringar positivt[21]. 

2.6 Google Adwords 
Google är den största sökmotorn på internet och en vital del för att få in trafik på en 
hemsida. Många människor använder sökmotorer såsom Google för att hitta det de är 
intresserade av, och väljer en sida som passar det syftet. Genom att använda Google 
Adwords dyker hemsidan upp vid toppen på sökresultaten, dock med benämningen 
“annons”. Många människor klickar hellre på det första sökresultatet som inte är en annons, 
och många har dessutom AdBlocker installerat vilket blockar annonserna, så att hamna högt 
utan Adwords kallas att ha en hög “organisk ranking”. Trots det har Google Adwords växt 
till att bli mycket populärt och är en stor inkomstkälla för Google. Antalet sökningar på 
Google har ökat stadigt, och uppgick 2012 till ca.119 miljarder sökningar per månad[22]. De 
har per 2013 en marknadsandel på totala antalet sökningar på 78%[23]. Det beräknas att 
under december 2012 använde 1.17 miljarder människor Google[24]. Att använda Google 
Adwords är idag en viktig verktyg i marknadsföringsstrategin hos de flesta större företag. 
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Fig. 2 Fördelningen av marknadsandelar baserat på totala antalet sökningar 

Google Adwords använder en “Pay Per Click”-modell vilket innebär att företaget endast 
betalar för de faktiska klick på annonsen som sker, inte för antalet visningar. Det innebär att 
företaget kan vara säkrare i intäktskalkylen. Man kan också styra exakt hur stor budgeten 
ska vara, under vilka dagar samt timmar annonserna ska visas, men även vilken målgrupp de 
riktar kampanjen mot, inom marketing benämnt “below the line”. Om ett företag köper 
annonsen “Begagnade bilar”, kommer man således få in folk som har sökt på “begagnade 
bilar”, vilket blir en betydligt mer köpbenägen grupp jämfört med om man hade använt en 
bredare kampanj. Man kan även styra med stor precision var annonserna visas, så att 
exempelvis ett fik på söder gör reklam bara på söder. 

 

Fig.3 Google Adwords ger möjlighet att bestämma inom vilket geografiskt område annonsen skall 
visas 
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Mätbarhet är också en stor fördel med Google Adwords, man kan följa exakt hur många som 
sett annonsen, hur många som klickat, kostnaden och budget, samt mycket mer. Det gör att 
annonsörer kan utvärdera på ett effektivt sätt hur lönsam en kampanj varit, och vad som 
fungerat bra och mindre bra[25].  

 

Fig. 4 Mätvärden som bland annat Klick, Klickfrekvens samt Genomsnittlig kostnad per klick visas 
tydligt i Google Adwords 

Att starta en Adwords kampanj är betydligt snabbare än en traditionell kampanj, då allt sköts 
elektroniskt och direkt. Efter att man valt alla parametrar i Googles automatiska Adwords 
program, lämnas ansökan om Adwords in automatiskt för granskning. Ansökan tar maximalt 
en arbetsdag att bearbeta, men generellt sett tar det kortare tid[26]. 

Adwords som reklamform växer mycket snabbt, upp 44% i omsättning på tre år (2012-
2014), från 20.8$ miljarder till 30.0$ miljarder[27]. 

2.7 Google Trends 
Google Trends är ett verktyg för sökanalys. Google Trends visar hur ofta en sökterm är 
inskriven relativt den totala sökvolymen över olika regioner i världen och för olika språk. En 
funktion heter ‘Trending Stories’ och kan väljas för kategori och plats. Dessa ‘Trending 
Stories’ är ett urval av sökningsintresse, trendande Youtube-videor, tillsammans med ett 
antal fler parametrar för att bedöma vad som är populärt just nu. Algoritmen för ‘Trending 
Stories’ grupperar ihop ämnen som är populära samtidigt på Google News, Google Search 
och YouTube och rankar Stories baserat på den relativa ökningen i volym i förhållande till 
den absoluta mängden sökningar[28]. 
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I Google Trends går det även att jämföra volymen av sökningar mellan två eller flera termer. 
Maximalt kan fem termer jämföras samtidigt. När man genomför en sökning på Google 
Trends finns det fyra olika parametrar som går att justera. I följande lista är default 
inställningen markerad följt av några alternativ av de inställningar som användaren kan 
ändra till[29]. 

Webbsökning - News Sökning - Bild Sökning - Youtube Sökning 

Worldwide - möjlighet att specificera vilket land 

2004-Idag - Senaste 7 dagarna - 30 dagar 

Alla kategorier - Konst & underhållning- Finans - Bussiness & Industri 

Google Trends är ett av de mångsidigaste och bästa verktygen för sökordsoptimering. 
Genom att jämföra potentiella målgruppsfraser för att se vilket sökord som tidigare givit 
mest trafik. Graferna visar då intresset över tid vilket är värdefull information vid 
optimering av en kampanj[30]. Google Trends visar inte faktiskt antal sökningar i siffror. 
Istället visas en skala från 0-100 där datan blivit normaliserad. När tillräcklig data saknas 
visas 0. 

 

Fig. 5 Den relativa skillnaden som visas i Google Trend mellan olika sökningar 

2.8 Tidigare studier 
Det finns arbeten och vetenskapliga artiklar om ämnet programmatisk handel och om 
Google Adwords, dock inte kombinationen av dem. Ämnen omfattar automatiserat 
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beslutsfattningsstöd inom auktionsprocessen, hantering av stora mängder data samt 
utveckling av hållbara digitala affärsmodeller. 
  
I RTB behöver alla involverade aktörer fatta ett flertal beslut. Tidigare forskningsuppsatser 
har bland annat fokuserat på budprocessen för att undersöka hur det går att optimera de 
statistiska modellerna som möjliggör för DSP:erna att förutse användarnas beteende. Som 
ett exempel sannolikheten att användaren genomför ett köp. Användare med hög sannolikhet 
att genomföra köp värderas högre och innebär att en DSP bör buda högre. Genom att 
identifiera konsumenternas individuella profil med avseende hur de interagerar med reklam, 
hjälper det företag i hur de bäst kan hantera visningen av sina annonskampanjer. Detta 
genom att identifiera konsumenternas nivå av känslighet mot reklam, om de är mottagliga 
eller ej. Vilket ger en villkorlig sannolikhet på formen: ”The impression of an RTB display 
ad at the present time for user X with profile attributes Y and customer journey Z increases 
the probability of a purchase within a given time interval by A %” [31]. 
Denna typ av konsumentanalys hos DSP:erna kräver stora mängder data vilket är kostsamt 
då antalet bud uppgår till flera tusentals varje sekund. Därför var fokus i Nottorf & 
Burkhardt studie att visa det ekonomiska värdet i att identifiera individuellt 
konsumentbeteende. Detta genomfördes genom att analysera hur internetbaserad 
annonsering påverkar konsumenternas beteende för att exempelvis visa hur upprepad 
exponering av annonser i vissa fall minskar konsumenternas sannolikhet att klicka[32]. 
  
RTB riktar annonser till specifika användare baserat på data om dem, vilket dramatiskt ökar 
effektiviteten hos reklamen. Yuan, Wang och Zhao (2013)  analyserar marknaden med data 
från både utbuds- och efterfrågesidan. Författarna fann bland annat periodiska mönster för 
antal klick, bud och Converstion Rates. Som en följd av människors dagliga rutiner finns det 
mönster för vår aktivitet. Generellt är det exempelvis färre besökare under helger och 
nattetid på en hemsida. Arbetet tittade även på hur annonsörer distribuerar sin budget under 
en dag och visade på en obalans i hur tillgång och efterfrågan ser ut på marknaden vissa 
timmar på dygnet. Faktorer som är viktiga för en annonsör är hur många gånger en annons 
har visats för en enda användare samt hur lång tid som gått sedan förra gången användaren 
såg annonsen. Detta är faktorer som studien visade var användbara för att uppnå bästa 
möjliga effektivitet av annonseringen. Beroende på vad som annonseras skiljer sig detta åt. 
För exempelvis finansiella tjänster behöver användaren längre betänketid än för en 
flygbokning. I det senare fallet är det bättre att visa samma annons ofta och många gånger 
för att generera ett köp[33]. 
  
RTB möjliggör alltså att kunna analysera användarnas beteende och kunna rikta sig till 
specifika användare med den data som samlas av DSP:erna. Dennadata gör att DSP:n kan 
förbättra sin programmatiska budgivning genom att se det som ett optimeringsproblem. 
Dessa arbeten hjälper oss att förstå hur DSP och annonsföretagen tänker och vilka faktorer 
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som ligger bakom deras bud. De flesta vetenskapliga artiklar har fokuserat på annonsörernas 
synvinkel. På liknande sätt kan vi tillämpa arbetsmetoden fast vi utvärderar maximering av 
vinst ur en utgivares synvinkel. En användare som kommer till hemsidan genererar en 
möjlighet för annonsvisning, det som vanligtvis refereras till som en Impression. I vårt 
arbete ser vi det som ett optimeringsproblem att utifrån geografiska skillnader i pris hitta de 
bästa länderna att sälja annonsvisningar i. 
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3 Metod 
Denna del presenterar arbetets utförande. Den går igenom tillvägagångssätt för den 
datatekniska implementeringen av datainsamling, behandling av data för att utveckla ett 
sammansatt program samt utveckling av ett användargränssnitt. Vi har brutit ner arbetet i 
sex separata delar baserat på respektive område och enligt en iterativ och inkrementell 
metodik.  

Överskådlig bild av stegen 

1.     Data insamlas från exempelvis en SSP i form av Excel filer innehållande data för 
kostnaden av olika reklam för individuella länder i hela världen. Innehållande 
Inventory, CPM, Convertion Rate. 

2.     Plocka ut siffror för specifikt videoannonser. Först summera och få ett medelvärde 
för pris för videoannonser i varje specifikt land. 

3.     Skapa ett program som läser in vilka toppnyheter Newstag har för dagen. 

4.     Undersök kostnaden att köpa dessa nyheter på Adwords, och jämför med hur mycket 
trafik de kan tänkas inbringa, med hjälp av Google Trends. 

5.     Väg samman kostnaden för trafik-inbringande klick med hur mycket intäkter de kan 
väntas inbringa. Detta görs genom att Python laddar in siffror för båda delar och 
använder en formel för att hitta största skillnaden mellan pris och intäkt, samt väger 
in volym, för att maximera vinst.  

6.     Presentera resultatet på ett visuellt adekvat sätt.                   

3.1 Datainsamling 

Tre olika typer av data behöver samlas in, prisstatistik för programmatisk handel, Google 
Trends och Google Adwords data.  

3.1.1. Programmatisk handel 

Ett antal SSP:er kontaktas för att få kostnaden av programmatisk handel i olika länder. Data 
som är intressant är antal Requests i varje land samt Average CPM för videoreklam. 
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Denna data fås i form av Excel-filer. Det finns en Excel-fil för varje land som Adform är 
etablerat i. Filen innehåller information om Inventory för olika storlekar på annonserna samt 
Average CPM i Euro eller landets egen valuta. 

3.1.2 Google Trends 

Newstag har på sin sida en funktion som kallas för Trending Stories. Det är ämnen som just 
nu är aktuella och populära och uppdateras kontinuerligt. Trending Stories länkar till en 
videokanal med nyhetsklipp kopplade till det ämnet. Trending Stories är uppdelat utefter 
fem områden: World News, Business, Sports, Science & Nature, Politics och Entertainment 
med tre Stories under varje område. 

Dessa Stories är intressanta att överväga om man skall skapa Google Ads utav dem. Alla 
Stories är inte passande om de inte uppfyller en viss sökningspopularitet på Google i 
kombination med att kostnaden inte är för hög att göra sökord i Google Adwords av den 
Storien. För att automatisera hämtningen av aktuella Stories skickas en HTTP Get-request 
till en intern Newstagssida som innehåller data som tas emot i JSON-format. 

För att ta reda på populariteten av sökorden används Google Trends verktyg där man kan 
jämföra upp till fem stycken sökord samtidigt. 

3.1.3 Google Adwords 

För att bedöma hur intressant en Story är att göra till annons i ett land behövs data från 
Google Adwords om ‘Estimated First Page Bid’. För att öka synligheten och effekten av 
annonsen behöver den komma relativt långt fram. Ett sökord som kostar för mycket relativt 
dess popularitet - det vill säga trafik sökordet förväntas inbringa, kommer således att sållas 
bort. En låg Cost/Click är vad som vill optimeras. 

3.2 Utveckling av sammansatt systemdesign 

Datainsamlingen kommer att automatiseras samt behandlas för att kunna väga ihop de olika 
delarna för att skapa ett program som genererar en rekommendation. 

I den programmatiska delen används en färdig konstruerad modul vid namn ‘openpyxl’ i 
Python för att automatiskt läsa in datan i Excel-filerna. Datan som tas ut sammanställer 
videopriserna för antalet genomförda affärer i förhållande till CPM. Det index som fås ut 
används som en bestämningsfaktor i beräkningen om en Story är värd att göra till en annons 
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i Google Adwords. Ett högt pris på reklam i landet kräver inte lika höga värden på de andra 
bestämningsfaktorerna. 

De Stories som tagits från Newstags hemsida läggs in i en lista. Sedan används ett API för 
Google Trends i Python som heter ‘Pytrends’. Detta automatiserar nedladdningen av en 
CSV-rapport genom den inbyggda funktionen Request_report() som tar fem parametrar: 
sökordet, språk, kategori, specifikt land samt tidsspann. 

Det programmet gör är att i förhållande till det sökord som har högst popularitet rangordna 
vilken poäng resterande sökord får. Programmet går igenom alla länder som det finns 
programmatisk data till och ser vilka Stories som har hög popularitet i varje land. En högre 
popularitet av ett sökord i ett land förväntas korrelera med att fler klick genereras om den 
Storien väljs som Google annons. Förhoppningsvis ger det även positiv effekt på hur länge 
personen stannar på sidan. Vilket gör att investeringen blir mer värd ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Därför kan även länder med lägre pris på reklam rekommenderas om ett sökord 
visar sig ha tillräckligt stort historiskt sök intresse i landet. Programmet väger alltså både 
sökordets förväntade prestanda och förväntad reklamintäkt i det specifika landet.  

3.3 Användargränssnitt - Presentation av arbete 
För att göra det lätt för användaren att skaffa sig en överblick av data och rekommendationer 
skapas ett användargränssnitt. Exempelvis - användaren kan navigera över olika vyer där det 
går att se en topplista utifrån de mest lönsamma sökorden, eller möjlighet att byta vy och se 
de sökord som ligger i topp i varje enskilt land. 
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4 Resultat 
  
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit under projektets gång. För tydlighets 
skull redovisas varje del, Programmatisk handel, Google Trends och Google Adwords för 
sig med en sammanvägning i slutet.                  

4.1 Programmatisk handel 
 
Vi kontaktade ett företag vid namn Adform som fungerar både som en SSP och en DSP. 
Ursprungligen grundat 2002 med fokus på konventionell internetreklam, skiftade de år 2011 
fokus till att bli en DSP och har på senare tid även blivit en SSP. Företaget är en av de 
största inom programmatisk handel med affärer över hela världen. De var vänliga nog att 
delge prisinformation för programmatisk handel under januari-februari för 42 olika länder, 
vilket vi har använt som bas för att estimera snittpriser i olika länder. 
  
Genom att använda en färdig modul vid namn openpyxl till Python går det att automatiskt 
läsa in data från Excel-filer för att sammanställa denna. Alla länders försäljningar är angivna 
i lokala valutor. För att göra analysen jämförbar valde vi att konvertera allting till Euro och 
med hjälp av ett API för liveuppdaterade valutakurser[34]. Resultatet är snittpris för all 
programmatisk handel för videoklipp för Adform. Detta under tidsperioden januari/februari.  
 
Januari 
 

Topp 5 dyraste länder (euro CPM): Topp 5 billigaste länder (euro CPM): 

1. FI (Finland) 24.4 1. RO (Rumänien) 2.6 

2. NOK (Norge) 21.7 2. UA (Ukraina) 2.9 

3. SEK (Sverige) 15.9 3. CN (Kina) 3.2 

4. NL (Nederländerna) 12.2 4. BG (Bulgarien) 3.6 

5. CH (Schweiz) 10.9 5. LT (Litauen) 3.7 
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Februari 
 

Topp 5 dyraste länder (euro CPM): Topp 5 billigaste länder (euro CPM): 

1. GR (Grekland)  35.4 1. ES (Spanien) 2.4 

2. SE (Sverige)  21.5 2. LT (Litauen) 2.8 

3. NO (Norge) 19.6 3. CN (Kina) 3.1 

4. FI (Finland) 17.7 4. EE (Estland)  3.1 

5. NL (Nederländerna) 16.2 5. TR (Turkiet)  3.2 

 
Med denna information går det att bestämma hur mycket som tjänas på att visa 1 000 
reklamklipp för användare i olika länder, och är således en vital del i beräkningen över var 
det är mest lönsamt att styra in trafik. Det finns dock vissa problem. Trots att programmatisk 
handel till synes kan ha många paralleller till exempelvis hur aktiemarknaden fungerar, finns 
också väsentliga skillnader. För varje förfrågan (request) en annonsör har tillgänglig skickas 
den via en SSP till en öppen marknad där vem som helst kan lägga ett bud och vinna 
reklamvisningen. Till skillnad mot aktiemarknaden är det långt fler faktorer än enbart priset 
som spelar roll för hur benägen en annonsör är att buda på en ‘request’. 
  
Vi har i denna rapport valt att fokusera på skillnader mellan länders påverkan på priset. Att 
priset skiljer sig till en så hög grad mellan länder kan bero på att människor från rika länder 
har betydligt högre köpkraft än konsumenter från mindre ekonomiskt starka länder. Det 
verkar sannolikt då rika, utvecklade länder placerar sig högt medan mindre utvecklade 
länder placerar sig lägre. Undantaget är Grekland som placerar sig högt i februari månad 
men inte i januari. Detta beror ofta på temporära kampanjer som driver upp priset. Det finns 
dock fler faktorer än regionala som påverkar priset.  
 
Eftersom varje kund är unik och budas på individuellt påverkar också faktorer såsom 
hemsidans kvalitet och storlek, information om kunderna, tid på dygnet bland annat. Är 
människor som besöker Aftonbladet lika köpbenägna som människor som besöker Dagens 
Industri? Är kvinnor eller män, 30 eller 40-åringar mest köpbenägna? All information som 
en annonsör känner till om kunden skickas med via SSP:n till marknadsplatsen vilket gör att 
det inte finns ett marknadspris för “15-sekunders reklamklipp”. Det finns istället olika 
marknadspris, exempelvis ett för “15-sekunders klipp för män mellan 30-40 med inkomst 
mellan 40-50 tusen med status singel”. Ett annat marknadspris för “15-sekunders klipp för 
kvinnor mellan 20-25, studerande med intresset resor”, och så vidare. Det är en stor skillnad 
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mot aktiemarknaden där det är irrelevant om VOLVO är noterad på svenska eller tyska 
börsen, Nordnet eller Avanza, om det är en institution eller en privatperson som säljer, 
eftersom aktien är exakt densamma oavsett. Detta innebär att även om ovanstående resultat 
är ett snitt kommer det skilja sig betydligt beroende på vilka användare man får in, 
hemsidans inriktning och storlek och så vidare. 
  
Priser inom programmatisk handel kan dessutom fluktuera mycket (se skillnader mellan 
januari/februari ovan). Om exempelvis SAS väljer att köra en riktad kampanj där de riktar in 
sig på alla män och kvinnor mellan 25-30 som är intresserade av “resor” kommer de höja det 
programmatiska priset på den gruppen, eftersom marknaden är uppdelad i så många delar. 
En parallell kan vara om en institution vill köpa in sig i en illikvid aktie, detta får på samma 
sätt priset på aktien att stiga då det inte finns nog utbud. Allt detta gör att det är svårt att 
analysera programmatiska priser ur enbart en geografisk synvinkel på ett tillfredställande 
sätt. 
  
Ett sista problem är att utgivare och annonsörer inte är direkt delaktiga i 
budgivningsprocessen, utan går via en DSP respektive en SSP. Publicisten har sina krav på 
exempelvis målgrupp, sidkvalitet och pristak medan annonsören har sina krav på exempelvis 
prisgolv, och annonsens kvalitet. De skickar kraven till DSP:n och SSP:n som därefter 
automatiskt matchar den publicist och annonsör som erbjudit bäst pris, givet att de andra 
kraven är uppfyllda. Detta gör att inte vem som helst kan gå in och se budgivningsnivåerna, 
utan det är de olika SSP:s/DSP:s som sitter på denna information. Allt detta sammantaget 
gör det mycket svårt att få ett helt rättvisande “marknadspris för Sverige”. 

4.1.1 Skillnader i programmatiskt pris mellan länder    

De stora skillnaderna vi kan se i länderna är också en följd av hur långt den programmatiska 
handeln har kommit i sin utveckling i landet. Det finns en tydlig trend globalt att CPM ökar 
när den programmatiska marknaden utvecklas. De skandinaviska länderna dominerar i 
Magna Globals undersökning för den Europeiska marknaden och vi kan dra liknande 
slutsatser av de siffror vi har erhållit från Adform. Skillnaden är att länder som Sverige, 
Danmark och Portugal har varit programmatiskt aktiva en längre tid jämfört med central- 
och östeuropeiska länder där programmatisk handel är väldigt nytt och företagen bara varit 
aktiva med RTB i något år. Även om en bristande information och utbildning kring 
programmatisk handel är ikoniskt för dessa marknader, är annonsutgivare och annonsörer 
angelägna om att involvera sig. Detta yttrar sig i den data som beräknar att de 10 främsta 
RTB marknaderna skulle växa med 47% under året 2014 medan de andra marknaderna 
skulle växa med 109% och de 10 minsta marknaderna växa med hela 243 %. Under 
uppstartsperioden som allt fler företag börjar använda programmatisk handel har Facebook 
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och Googles Display Nätverk utgjort det mesta av aktiviteten för programmatisk handel i 
regionen central- och Östeuropa.  

4.2 Google Trends 
Syftet med att använda Google Trends var att jämföra hur populära olika nyheter var jämfört 
med varandra. Populära nyheter innebär fler Google-sökningar vilket innebär fler klick på 
annonser. Problemet är att Google aktivt motarbetar datainsamling via Google Trends och 
vanliga sökningar på Google från script eller automatiserade program, med hänvisning till 
att det upptar bandbredd från vanliga personer. Cirka 15 sökningar kan göras innan Google 
bannar IP-adressen i ungefär 20 minuter. Det finns dock en modul i Python man kan 
använda, som tillsammans med cookiematching får det att se ut som en webbanvändare. Då 
är det istället möjligt att utföra 500 sökningar per dag, vilket är den normala spärren även för 
vanliga användare. Då krävs det att inloggningsinformation till Google anges samt alla de 
nödvändiga cookies matchas. 
  
Ett annat problem på samma område är att Google inte delger information om antalet 
sökningar, utan istället ger ett index över tid. Exempelvis kan sökordet “Sture” vid första 
anblick i första grafen verka relativt populär. Dock sätter en jämförelse med det betydligt 
vanligare sökordet “Anna” perspektiv på populariteten och visar att Sture inte är en term 
som är vanligt att söka på. Alltså måste alla nyheter jämföras med en gemensam populär 
term för att alla ska få rättvisande värden. 
  

 
Fig 6. Stures popularitet i Sverige över en månad. 
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Fig 7. Hur Google Trends visar förhållandet mellan sökord. Den högsta punkten på grafen är alltid 
100, då endast ett index visas. 
  
Newstag har normalt 18 topp Stories per dag, uppdelade på sex kategorier. Det innebär 18 
nyheter som ska jämföras i Google Trends. Problemet är att endast fem termer kan jämföras 
med varandra samtidigt. Eftersom indexvärdet skapas i Google Trends genom att jämföra 
termerna mot varandra kan det hända att “Sture” rankas högt om de andra fyra termerna 
också är ovanliga, trots att “Sture” i sig har en låg sökvolym (se Fig. 7). Motsvarande kan 
hända om populära termer jämförs med varandra, de kan se ut att ha ett lågt index jämfört 
med den mest populära termen, trots att alla är relativt populära söktermer. Ett sätt att lösa 
detta indexproblem är att köra alla sökningar två gånger, en gång för att hitta den mest 
populära termen, den andra gången så jämförs alla andra termer med den mest populära. På 
det sättet jämförs alla med samma indexvärde och får därmed rättvisande värden. 
 

4.2.1 Google Trends API & Newstag API 
 
Det finns ett bra API till Google Trends: 
  
http://www.google.com/trends/fetchComponent?q=KEYWORDS&cid=TIMESERIES_GRAP
H_0&export=3&geo=GEO&date=now%2030-d 
  
Där ’KEYWORDS’ i länken motsvarar de termer man är intresserad av, GEO är det land 
som är intressant och Date anger det tidsintervall som valts. Detta returnerar en csv-fil som 
kan manipuleras för att få ut den data man är intresserad av. I vårt fall ett snitt av sök volym 
över den tidsram som valts. 
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Denna kan sedan användas i exempelvis Python för att få fram populariteten för söktermen 
eller söktermerna. I detta arbete har vi valt att ta det genomsnittliga index-värdet över de 
senaste 30 dagarna som mått på popularitet. 
  
För att automatiskt kunna jämföra alla nyheter måste dessa hämtas i realtid från hemsidan. 
Detta går tack vare en API där alla Stories ligger listade. De tre med högst poäng i varje 
kategori är de som visas på första-sidan och de som vi är intresserade av att jämföra. 
  
Genom att systematiskt gå igenom GEO, landet i Google Trends API, genom en lista med de 
länder vi är intresserade av får vi populariteten för de olika nyheterna i olika länder. 
 

 
Fig. 8 Brexit är högintressant för tyskar och danskar. Finländare tycker UEFA Champions League 
är viktigare 
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Fig. 9 Ett annat alternativ är att lista nyheterna individuellt och rangordna efter popularitet 
enligt Google Trends för respektive land  

4.2.1 Google Trends tidsintervall  
Fördelarna med korta tidsperioder är att vi märker om ett sökord ökar i popularitet. Det 
missas om tidsperioden har valts till 30 dagar, då programmet använder ett medelvärde över 
denna period.  
En kort tidsperiod kan däremot orsaka att resultaten blir mer slumpartade då färre 
datapunkter leder till högre varians i resultaten. 
 
Ett problem som uppstår då man jämför flera nyheter med varandra och en av nyheterna 
toppar eller dalar väldigt mycket är att det ger ett lägre snitt för de nyheter som den 
fluktuerande nyheten jämförs med. Detta kan orsaka problem när samma nyhet sedan 
jämförs mellan länder. Det kan ge missvisande index då en nyhet som jämförts med en 
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nyhet som fluktuerar mycket är att den får ett lägre värde och i jämförelsen inte får en 
rättvisande bild av dess egentliga sök popularitet.  

4.3 Google Adwords 

4.3.1 Budgivning 
För att kunna göra en komplett kostnadsbedömning för optimering av kampanjer krävs det 
tillförliterliga siffror på kostnaden på ett genererat klick. Google Adwords fungerar till viss 
del som en öppen marknad, varje gång en användare söker på ett ord, exempelvis “Donald 
Trump”, sker det en budgivning på den användaren. Budgivningsnivån är inte statisk utan 
kan variera med tid, region eller andra faktorer. Det gör att det inte går att förutsäga exakt 
vad framtida klick kommer kosta. Olika söktermer (“keywords”) kostar också olika mycket. 
Exempelvis kostar den dyraste söktermen, ‘play live blackjack’, 148.51£, enligt Gizmodo 
[35]. Vanliga söktermer kostar vanligtvis några få cent per klick. Viktigt att notera är dock 
att hela budgivningsprocessen hålls hemlig. Ett par parametrar, exempelvis budgivningstak 
och daglig budget, skickas in till Google som sedan själva sköter hela budgivningen. 

4.3.2 QualityScore 
Ytterligare en faktor som komplicerar prisbilden är konceptet QualityScore. Det är en siffra 
på en skala från 1-10 som beskriver hur väl din annons matchar det sökord du betalat för. 
Om ett företag budar på ordet “fishing equipment” men länkar till en sida för “online 
betting” ger det en låg QualityScore. En låg QualityScore innebär betydligt högre priser för 
att vinna samma budgivning, jämfört med en annons med en högre poäng. Det som 
bestämmer vem som vinner budgivning kallas AdRank. Formeln för AdRank är:   
 
A = B*Q 
 
A = AdRank 
B = Bid 
Q = QualityScore.  
 
Det innebär att en annons med QualityScore 5 behöver buda det dubbla jämfört med en 
annons med QualityScore 10 för att vinna auktionen. Dessutom innebär en QualityScore 
under 7 att annonsen inte är kvalificerad att vara lokaliserad på de två översta platserna på 
första sidans sökresultat, oavsett budstorlek. QualityScore sätts individuellt för varje 
annonskampanj, och tar vanligtvis ett par dagar att kalibrera. Det innebär ytterligare en 
osäkerhetsfaktor för nya kampanjer. Det är inte känt exakt vilka faktorer Google ser på när 
de bestämmer QualityScore men troligtvis är Bounce Rate, Click-Through-Rate och 
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‘Avgerage time on site’ några av de nyckeltal som används. Ett resultat av detta är att 
QualityScoren för nya annonser kan variera mycket i början då underlaget i form av antalet 
besökare ännu är lågt. 
  
På grund av QualityScore och budgivningsprocessen är det mycket svårt att bestämma priset 
för nya nyheter. 

4.3.3 Statistik 
Med hjälp av Googles egna verktyg, Google Analytics, går det att få fram mycket statistik 
kring hur en kampanj i Google Adwords presterar. En bra parameter att följa är “Cost-Per-
Click”, det vill säga den genomsnittliga kostnaden för att få in en användare. Om “Politics 
news” kostar 50 öre per klick, medan “Buisness news” kostar 75 öre per klick med likvärdig 
trafik är det enkelt att dra slutsatsen att en större budget bör styras mot “Politics News” i 
jämförelse med “Buisness News”. Problemet är att det krävs stort underlag för att få fram 
pålitlig data. Dessutom är det en historisk indikator, vilket passar bra för statiska kampanjer 
som inte skiftar mycket i popularitet eller pris, men mindre för nyheter som till naturen är 
avsevärt mer dynamiska. Det går alltså relativt bra att optimera gamla rullande kampanjer 
med hjälp av resursallokering till de billigaste relativt den volym de genererar, men det är 
mycket svårt att med hjälp av statistik göra några meningsfulla antaganden om prisnivåer för 
nya nyheter. Inte heller regionala skillnader, exempelvis att statistiken visar att, som 
exempel, att budnivåerna i snitt är 1.6x högre i Sverige än i Polen kan anses pålitliga. Detta 
eftersom intresset för olika nyheter ofta är väldigt dynamiskt. Svenskar är mycket 
intresserade av nyheter som rör Sverige, vilket gör att budnivån då blir betydligt högre än 
1.6x priset, och motsvarande att polacker är intresserade av nyheter som berör dem. 
  
En annan tanke vore att helt enkelt beräkna vad en ny nyhet skulle kosta baserat på vad 
gamla nyheter har kostat när de var nya. Det är dock en dålig metod då populariteten och 
därmed priset för olika nyheter varierar enormt (se fig. 9). 
  
En tredje tanke är att använda Google Trends och anta att populariteten hos nyheten kommer 
avspeglas i priset på annonsen. Ett till synes rimligt antagande om en perfekt marknad där 
populära nyheter korrelerar med höga priser och vice versa, leder dock snabbt till triviala 
lösningar. Om marknaden är helt perfekt spelar det inte längre någon roll vilket nyhet som 
köps in eftersom alla nyheter är korrekt prissatta för den volym de inbringar. Då faller också 
hela tanken om optimering som i grund och botten innebär att man försöker hitta 
imperfektioner i marknaden, och vårt arbete blir överflödigt. Detta är ett problem som gäller 
för alla statistiska lösningar på problemet. Det kan avhjälpas genom att införa konceptet om 
avtagande lönsamhet, vilket innebär att en nyhet bara kan inbringa en viss trafik till ett givet 
pris, därefter sviktar antingen volymen eller så måste priset ökas för att upprätthålla samma 
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trafik. Denna effekt är dock mycket svår att uppskatta dels hur stor den är och dels utveckla 
en matematisk modell som kan anses någorlunda rättvisande. Det övergår snabbt till rena 
spekulationer vilket är anledningen till att vi valt att utelämna denna. 
 
Sammantaget är det mycket svårt att göra några som helst antaganden om prisnivå för nya 
nyheter på marknaden. Istället för att göra svepande antaganden som med stor sannolikhet 
snarare kommer leda till fel allokering av kapital än optimering, har vi därför valt att 
utelämna Adwords prisnivåer ur ekvationen.  

4.4 Sammanvägning 
Med alla tre ovan nämnda faktorer går det att matematiskt bestämma optimal satsning i varje 
land, ty vinst per klick kan beräknas enligt följande: 
  
(P*(1-B)-C) = Lönsamhet 
  
samt: 
  
(P*(1-B)-C)*T = Vinst 
  
P = Snittpris på programmatisk handel för video i landet  
B = Bounce Rate 
C = Cost Per Click 
T = Google Trends Score 
  
Detta tar medvetet inte hänsyn till att vissa användare som klickar på annonsen kommer att 
se flera klipp, och vissa kommer även ta steget att skapa konton och på så sätt skapa värde 
under en lång tid. Detta kommer naturligtvis att höja värdet på annonsen avsevärt, så det bör 
istället ses som en indikation om var och med vilken nyhet kampanjen bör satsa, inte en 
exakt värdering av kampanjen. En formel som bättre beskriver verkligheten skulle istället 
kunna se ut så här: 
  
(P*(1-B)-C)*T + (P*X)*T = Vinst 
  
Där X beskriver hur många klipp snittanvändaren ser efter det första videoklippet. Detta är 
dock mycket svårt att uppskatta. 
  
Dock är det, som ovan diskuterats, av olika anledningar mycket svårt att uppskatta C 
(kostnaden från Adwords) och vi har valt att avstå från att försöka komma fram till siffror 
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som troligtvis kommer att skilja sig markant från det verkliga utfallet. Detta gör dock att det 
saknas en vital del av ekvationen, det går inte att göra en lönsamhetsberäkning utan att ha 
siffror på kostnaden. Det gör också slutprodukten till än mer av en indikativ lista med 
intressanta förslag snarare än en robot som har löst reklamtrading. 
 

  
Fig 10. Programmets utskrift av nyheter med högst popularitet i varje land 
 
Hur man väljer parametrar, alltså vad som bör anses vara en rimlig popularitet eller ett högt 
pris är ännu godtyckligt, men bilden ovan är åtminstone ett exempel på hur en färdig lista 
skulle kunna se ut. De slutsatser som kan dras från detta är att Norge verkar mest intresserat 
av jordbävningarna i Nepal av de länder som visas, medan Sverige är det land på listan som 
är mest intresserat av den japanska jordbävningen. UEFA är populärt i alla länder, speciellt i 
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Finland. Nederländerna är nästan lika intresserade av Brexit som UEFA. Även om detta 
program inte ger exakta rekommendationer ger det förslag på potentiellt bra kampanjer. 
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Diskussion 
 
I inledningen av denna rapport definierades frågeställningen som ”Kan man med 
programmatisk handel optimera köp av trafik med avseende på det geografiska priset på 
reklam för att öka företagets vinst?” Detta undersöktes genom att skapa ett program som 
dels utvärderar populariteten av olika sökord på Google och kopplar ihop detta med snitt 
videopriset för programmatisk handel i ett land. I resultatet utreddes parametrar som 
videopris för programmatisk handel i olika länder, Bounce Rate, Cost Per Click och Google 
Trends Score.  Dessa används för att skapa en sammanvägning för att indikera i vilka länder 
och för vilka sökord den ekonomiska vinsten potentiellt är störst. Genom att fokusera på ord 
med hög popularitet och länder med högt programmatiskt pris ges mer ekonomiskt 
värde(vinst/klick) för företaget.  
 
Resultaten visar att det går att bedöma den optimala satsningen i varje land genom att titta 
på formeln  
(P1*(1-B2)-C3)*T4. Detta är en sammanvägning av data för att ge ett mått på vinsten av ett 
sökord i ett specifikt land. Resultaten är viktiga då de belyser viktiga parametrar för att 
optimera programmatisk handel som är ett relativt nytt område. Metoden är till stor del 
baserad på den data Adform var vänliga nog att delge oss vilket påverkar programmets 
beslutfattade parametrar beroende på ländernas siffror.  
 
Det som behövs för att stärka arbetet är ytterligare parametrar som stödjer beslutsfattande. 
Studiens resultat begränsas av att det inte går att ta fram rättvisande siffror för vad sökordet 
förväntas få för pris i Google Adwords. Utan vetskap om hur mycket det kostar att få en bra 
placering på ett sökord är det svårt att bedöma huruvida det är värt sökordets Cost/Click.  
 
Ett konkret exempel är att ‘Brexit’ har hög sök popularitet i Danmark samt annonsörer 
kopplade till programmatisk handel betalar bra i landet. Dock visar det sig att Så att 
Cost/Click blir alldeles för hög jämfört med kanske ‘Japan Earthquake’ med relativt hög 
popularitet med betydligt lägre kostnad. Sedan är det svårt att bedöma om ett högintressant 
ämne gör att personen som klickar på annonsen stannar längre på sidan samt andra faktorer 
som skulle höja värdet.  
 

                                                
1 Snitt priset på programmatisk handel av video i landet (Average CPM) 
2 Bounce Rate 
3 Cost per Click 
4 Google Trends Score 
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För att optimera programmets prestation skulle CPM (Click-Per-Mille) i olika länder behöva 
uppdateras betydligt oftare. Månadsdatan är alldeles för ojämn för att få välgrundade 
indikationer om allokering av resurser. Ländernas siffror påverkas mycket av lokala 
kampanjer. Den programmatiska marknaden är dynamisk och i konstant förändring. Det 
optimala skulle vara att företagets egen data är tillräckligt omfattande för att kunna basera 
siffrorna på vad annonsörer i olika länder tidigare betalat.  
 
Ett problem med Google Trends är att vi endast tittar på en exakt matchning av titeln som 
Newstag har. Exempelvis ger nyheten “EU migrant crisis” poängen 0.0 i de flesta länder, 
trots att ämnet är högaktuellt. Anledningen är att vi inte fångar upp alla de som är 
intresserade av flyktingkatastrofen eftersom det likväl kan sökas på “Migrant crisis”, 
“Migrant catastrophy”, “refugee crisis” och så vidare. För att förbättra resultatet av 
sökordens popularitet skulle en språkteknologisk implementering kunna göras, där detta 
skulle kunna uppnås genom att skapa en funktion som genererar alternativa sök förslag, men 
en sökning med samma innebörd. Detta är dock inte utan problem då exempelvis “Boston 
Bombings” inte bör blandas ihop med de som sökt på exempelvis bara “Boston” då dessa 
inte alls har samma innebörd i detta fall. 
 
Problemet som vi stötte på var att det tar lång tid att ställa in en korrekt prisbild för olika 
Google Adwords annonser, vilket gjorde att det var svårt att implementera på nyheter som 
inte tenderar att vara aktuella under en längre tid. Skillnaden är dock de statiska sökord som 
Newstag använder sig av, såsom “buisness news” eller “politics news”. Dessa finns det bra 
underlag för att beräkna priset för reklam. Denna info skulle då kunna bakas in i 
programmet för att skapa betydligt bättre optimering. 
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Slutsats 
Vi har studerat hur marknaden för programmatisk handel ser ut, tagit reda på priser för olika 
länder samt byggt ett program för automatisk inhämtning av information från Google 
Trends. Målet var att även kunna väga in Google Adwords för att få en komplett prisbild 
både från intäkter och kostnader, dock visade det sig mycket svårt av olika anledningar. 
Slutsatsen från studien är att det går att optimera programmatisk handel. De företag som 
säljer stor del av sitt Inventory med hjälp av programmatisk handel kommer själva kunna 
använda den statistik över priset som försäljningen generar för att använda som grund i 
optimeringen. Samtidigt går det att använda Google Adwords, om än med vissa 
begränsningar. Med statistiska kampanjer som inte förändras över tid finns det god statistik 
att tillgå. Att använda Google Trends för att bedöma popularitet i olika länder fungerade väl, 
dock behäftat med vissa språktekniska problem utan tydlig lösning. Långa söktermer 
kommer alltid att prestera sämre då det finns många sätt att uttrycka samma innebörd. Att 
automatiskt lösa ett sådant problem vore mycket komplicerat. 
 Programmatisk handel och till viss del Google Adwords är marknader som växer 
mycket snabbt. Över tid kommer graden av sofistikering över hur programmatisk handel 
bedrivs öka. Fler parametrar kommer att vägas in, djupare studier på vilka parametrar som 
bör viktas samt hur det kommer att göras. Sannolikt kommer denna form av 
optimeringsproblem som beskrivs i denna studie undersökas noggrannare i framtiden, då vi 
själva har sett hur volatil både programmatisk handel marknaden och Google Adwords 
marknaden är. Det bör ge upphov till stora potentiella vinster för den som bemästrar 
problemet. 
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