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Sammanfattning 

Användandet av smarta telefoner och läsplattor har ökat signifikant de senaste åren. Detta 

medför att flera utnyttjar internet på sina enheter och således blir exponerade med en 

mängd annonser. Utvecklingen har gjort att företag tvingas anpassa sig till 

mobilannonsering eftersom intäkterna från annonser i traditionella medier minskar 

kontinuerligt. Vi fick ett öppnat intresse för detta i och med kontakt med företaget MBIS 

som är verksamma inom branschen med sin produkt Adder. Vi fann det intressant att 

undersöka hur företag inom branschen fungerar och vilka tendenser vi kunde se i 

aktörernas affärsmodeller. Tillsammans med detta fann vi det även intressant att 

undersöka hur en annonsvisningstjänst kan prissättas. Fokus i studien ligger på att 

analysera affärsmodellerna samt titta på prissättningsstrategier för Adder. 

Vi har utfört en fallstudie på MBIS som efterfrågat att vi kollat närmare på deras 

mobilannonseringsprodukt och hur den ställer sig till andra affärsmodeller i branschen. 

Vi har genom intervjuer med nyckelpersoner, frågeformulär och dokument, analyserat 

branschen och Adder. Detta ledde till en kartläggning av de huvudkategorier av företag 

som utgör ett komplext närverk vi kom att kalla spelplanen. Vi har utgått från Amit och 

Zotts vedertagna teori om affärsmodeller och hur vi kan se dem som ett system av 

aktiviteter som skapar värde. Vidare har vi använt en fundamental teori inom 

prissättningsstrategier som delar in dem i tre huvudkategorier: kostnads-, konkurrens-, 

och värdebaserad. 

Vid vår kvalitativa analys kunde vi kartlägga branschen och visa på hur kontaktvägar 

mellan flera olika aktörer på den ser ut. Vi har analyserat data kring företag för att se om 

det finns några tendenser inom affärsmodellerna på spelplanen. Vi har även ställt datan 

kring prissättningsstrategierna mot produkten Adder. Resultaten visade att det överlag 

fanns tendenser till låg innovation i branschen, att företagen generellt är bra på att låsa in 

sina kunder samt att alla företag inom branschen tycks arbeta effektivt. När vi såg till 

prissättningsstrategier kom vi fram till att en värdebaserad metod var den bästa att 

applicera till Adder.  

Företagets och produktens namn är påhittade – De heter egentligen något annat. Detta är 

censurerat av sekretesskäl.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt förklarar vi vårt ämnesval och bakgrunden till problemet vi identifierat för 

att vidare sammanställa detta i vår problemformulering och syftet med studien. 

1.1 Problembakgrund  

I takt med internets utveckling har marknaden för internet-annonsering fortsatt att 

utvecklas. De nya plattformarna, främst utgörande av mobila enheter, öppnar möjligheten 

att i bredare spektra hämta intäkter via annons-baserade affärsmodeller och 

prissättningsstrategier. Vi fann det därför intressant att titta på dessa aspekter inom 

annonseringsbranschen. År 2010 passerade internetannonsering de mer traditionella 

annonseringsmedierna (TV, radio och tidningar) i totala intäkter och fortsätter stadigt att 

öka. (Lin et al., 2012, s.196.)   De aktiviteter som används mest över internet är besökande 

av nyhetssiter samt informationssökning om varor och tjänster (SCB, 2012, s.17). Dessa 

typer av webbsidor har i allmänhet ett stort antal annonser som riktas till användaren och 

utgör idag den huvudsakliga inkomstkällan för tidningarna. Ett problem nyhetsbyråer 

(inkluderande dagspress, morgontidningar och kvällstidningar) ställs inför idag är att den 

traditionella tryckta tidningen (print) kontinuerligt tappar läsare (TidningsUtgivarna, 

2012). Färre läsare resulterar i lägre annonsintäkter, varför aktörerna i branschen tvingats 

gå igenom ett skifte mot de mobila plattformarna. Skiftet har sin grund i att fler och fler 

konsumenter istället läser sina nyheter över internet. För att ta Aftonbladet som exempel 

så har antalet läsare i print minskat stadigt sedan 2010 medan webbsidan går i 

konjunkturer upp och ned (Aftonbladet, 2013a). Detta besvarar dock inte varför 

Aftonbladet redovisar att deras räckvidd idag är större än någonsin – det gör däremot den 

ovan nämnda mobila användningen som mer än dubblats på tre år och som idag står för 

en större andel av läsarna än det tryckta formatet (Aftonbladet, 2013a).   

Användandet av smartphones har ökat signifikant de senaste åren, senast under hösten 

2012 passerade antalet smartphone-användare i världen 1 miljard, en ökning med ca 300 

miljoner enheter från samma period 2011. Det har tagit 16 år för antalet användare att nå 

1 miljard från 1996 (då Nokia lanserade den första smartphonen) till 2012, i relation till 

detta tror forskare att miljardbeloppet kommer att dubblas till år 2015. (Techcrunch, 

2012) Trots den stora tillväxten av smartphones i världen säger Tidnings Utgivarna i sin 

rapport “Svensk Dagspress” att endast 1 % av Sveriges reklaminvesteringar år 2011 (32 

miljarder) spenderades på mobilmarknadsföring (Svensk Dagspress, 2012, s.17).   

Då annonsering på mobila enheter är en ny och snabbt växande bransch får den mer och 

mer uppmärksamhet från företag och förväntas kunna ge miljardinkomster de kommande 

åren (Dhar & Varshney, 2011, s.121). Trots detta finns det inte mycket forskning kring 

mobilannonsering och således finns det fortfarande flera obesvarade frågor (Shankar et 

al., 2010, s.117). Denna nya plattform kräver en ny form av dynamiska affärsmodeller. 

Företag tvingas att ständigt anpassa sina affärsmodeller efter den förändrande 

affärsmiljön för att behålla konkurrenskraft (Valentin et al., 2012, s.1). 

 

Detta skifte är ett problem som hela annonseringsbranschen står inför, inklusive 

digitalbyrån MBIS, som tillfrågat oss att studera området närmare. MBIS försöker övergå 

till de nya plattformarna bland annat med sin produkt Adder. Denna produkt har 
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egenskaper som bättre kan utnyttja de förhållanden som annonseringsbranschen ställs 

inför men har svårigheter att hitta den mest lämpade företagsstrategin. Svårigheterna 

kommer ifrån att mönster som präglat de traditionella företagsstrategierna inom 

annonsering inte längre går att tillämpa till de mobila plattformarna. 

 

Kontentan av ovanstående är att aktörer tvingas hitta strategier baserat på vart deras 

kunder tar vägen. Problemet är att plattformarna urholkas allt mer, konsumenterna 

använder dem inte längre primärt. Detta gör det viktigt för alla företag som agerar inom 

området att utveckla sina affärsmodeller och prissättningsstrategier om de önskar bli 

framgångsrika.  

1.2 Produkten – Adder 

Marknaden för mobila enheter har gått starkt uppåt och därför har MBIS tillsammans med 

en Svensk mediekoncern utvecklat Adder som är en produkt för att hantera 

annonsvisningar i mobila enheter, via webbsidor och mobila applikationer. Verktyget 

möjliggör för annonsören att specificera vilken kampanj som ska gå ut till en specifik 

enhet och i förlängningen användare. Styrningen baseras på t.ex. användarens 

lokalisering eller hur vädret är i regionen. Det hela bygger på att skapa relevant reklam 

för mottagaren så denne inte får en kampanj i sin mobil som han eller hon inte är 

intresserad av.   

1.3 Syfte 

Vårt syfte, med studien, som är framtaget tillsammans med MBIS, är att kartlägga 

huvudfunktionerna och företag inom mobilannonseringsbranschen och hur de interagerar 

med varandra. Utifrån detta vill vi analysera affärsmodeller hos representativa aktörer 

inom mobilannonseringsbranschen i syfte att identifiera tendenser bland dem. Om vi 

hittar starka tendenser vill vi sedan diskutera dessa för att ge förslag till hur Adders 

affärsmodell kan utvecklas. Vidare vill vi visa på vilka olika varianter det finns att ta 

betalt på med en mobilannonseringstjänst, det vill säga undersöka vilka 

prissättningsmetoder som kan appliceras till Adder. 

1.4 Problemformulering 

Baserat på ovan beskrivna problembakgrund och syfte sammanställer vi vår 

problemformulering, i tre frågor, som följande: 

 

1. Kan vi kartlägga huvudfunktionerna inom mobilannonseringsbranschen samt se hur 

de interagerar med varandra? 

 
2. Kan vi inom mobilannonseringsbranschen se tendenser på hur utvalda aktörer till 

MBIS skapar värde genom sina affärsmodeller? 

 
3. Kan vi identifiera vilka prissättningsstrategier som är applicerbara på Adder? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att göra studien på MBIS och mobilannonseringsbranschen för att studera 

affärsmodeller och prissättningsstrategier. Vi har valt att göra studien om prissättning 

endast på den tillhandahållna produkten, Adder, vilket gör att vi avgränsar oss till MBIS 

i detta område. Denna avgränsning görs baserat på att prissättning är känslig information 

för andra företag att ge ut. För att få närhet till MBIS och deras produkt har vi avgränsat 

oss till den nordiska marknaden inom branschen när vi studerar affärsmodeller. Eftersom 

fokus ligger vid affärsmodeller och prissättning har vi försökt avgränsat oss till att inte ta 

med för mycket komplicerade begrepp, eg. tekniska, om vi inte sett det som absolut 

nödvändigt för att förklara vissa fenomen. 

1.6 Mediebyrå i Sverige AB 

MBIS AB är en digital byrå som är grundad i slutet av 2009 med huvudsaklig lokalisering 

i Umeå. Företaget har vuxit till ca 40 anställda där de strävar efter att ha en 

tvärvetenskaplig blandning av medarbetare med hög kompetens som brinner för vad de 

gör. MBIS är verksamma inom flertalet olika områden där de fokuserar på innovativa 

tjänster inom den audiovisuella industrin. Bolagets fokus ligger idag vid mobila 

applikationer, interaktiv- och social TV samt avancerad webb. MBIS har ett flertal 

produkter där Adder är en av dessa. 

Utöver företagets fokusområden erbjuder MBIS även konsultation inom teknikstrategi, 

affärs- och produktutveckling samt föreläsningar om produktpaketering, kreativitet, 

idégenerering samt entreprenörskap. 

MBIS går efter ett motto som genomsyrar hela organisationen och framförallt speglas i 

deras produkter. Mottot är att anställda ska kunna se nytt i dem saker de sett tusen gånger 

förut. De tror detta är framgången för att lyckas med sina egna och kunders produkter. 

Vi vill ta tillfället i akt och notera att MBIS är ett påhittat namn på företaget. Detta i mån 

om deras sekretess, varför vi valt att anonymisera namnet. Även namnet på produkten, 

Adder, är anonymiserat. Denna sekretess har inte påverkat studiens process nämnvärt, 

fakta kring företaget och produkten är framtagna och presenterade i samtycke med 

företaget. Censuren är gjord efter förfrågan från företaget. 

1.7 Begreppsförklaringar 

CPM - Cost Per Mille, det vill säga kostnaden per tusen visningar på en annons. 

 

Internetannonsering - Annonsering som endast berör besökare från den traditionella 

webben och som inte inkluderar användare på mobila enheter. 

 

Mobilannonsering - Annonsering som endast berör besökare från mobila enheter och 

inte från den traditionella webben. 

 

Webbannonsering - Annonsering som når besökare från både den traditionella webben 

och mobila enheter. 
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Print - Branschord för nyhetstidning i tryckt upplaga. 

 

Applikation - Program och spel utvecklade för smartphones eller andra handhållna 

enheter. 

 

Plattform – Struktur för databearbetning. Specifik hårdvara och/eller mjukvara. T.ex. 

Androidtelefon, iPhone, smartphone, läsplatta, eller olika operativsystem.  

 

Rich Media - Interaktiv media, exempelvis klickbara eller videos. I detta arbete blir det 

annonser som är interaktiva med exempelvis spel eller filmer. 

 

Outsource (-a –ing) – Att lägga över en del i företagsets process till ett annat företag. 

T.ex. låta ett annat företag leverera en produkt som du själv tillverkat. 

 

Smartphone – Smart telefon, det vill säga en telefon med tillgång till internet, 

applikationer etc. Enkelt förklarat en handhållen dator med telefonfunktion. 

 

Styrning – Att vägleda data, t.ex. annonser, till rätt plattform/enhet/användare. 

 

Kampanj – En annonsörs marknadskommunikation, reklam, annons osv. 

 

Spelplanen – Mobilannonseringsbranschen och aktörerna inom den, vilket vi 

genomgående i arbetet refererar till ”Spelplanen”. 

 

Värde – Intressenters upplevda värde, eller nytta, av en produkt, tjänst eller handling. 

 

Business to Business – Affärer mellan företag. Det vill säga, slutkonsument är inte 

involverad i affären. Exempelvis en affär mellan en grossist och detaljhandlare. 

 

Utöver begreppen som är förklarade ovan kommer vi i analysen nämna en hel del 

engelska termer som är branschord. Vissa av dem är svåra att översätta, varför vi har 

valt att behålla samtliga på engelska.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver utgångspunkten i arbetet, det vill säga teorin, där vi förklarar de 

teorier och metoder vi valt för att kunna stödja vår analys. Vi börjar med att presentera 

ett ofta använt synsätt på affärsmodeller kring hur de är uppbyggda och syftet med dem. 

Sedan följer en genomgång av de tre grundläggande prissättningsstrategierna som 

sedvanligt används.  

 

Vi har valt i vår studie av Adder att undersöka dess funktion med teorier kring 

affärsmodeller och prissättningsstrategier. Teorierna vi valt förklarar vilket synsätt vi har 

på respektive område, då båda kan definieras på flera sätt och kan innebära väldigt olika 

saker för olika personer. Affärsmodellerna delas upp i aktiviteter som förklaras som 

designelement och beskriver vilka huvudaktiviteter företaget utför, för att sedan gå vidare 

till designteman, som beskriver hur företaget skapar värde genom dessa aktiviteter. 

Prissättningsstrategierna delas upp i tre kategorier som ofta används inom området, 

kostnads- konkurrens- och värdebaserad prissättning. 

2.1 Affärsmodell 

En affärsmodells övergripande syfte är att exploatera en affärsmöjlighet och att skapa 

värde för inblandade parter, d.v.s. uppfylla kunders behov samtidigt som företaget 

genererar en vinst (Zott & Amit, 2010, s.217; Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012, s. 450-

454). Affärsmodeller ses som en nyckelaspekt till en organisations framgång och har 

väckt större intresse både för akademiker och för praktiserande på senare tid (Baden-

Fuller et al., 2010, s. 143-145; Kjellberg et al., 2012, s. 221,222). Existerande litteratur 

konceptualiserar ett företags affärsmodell som ett system av beroende aktiviteter (Sorescu 

et al., 2011, s.4). Detta system av aktiviteter överskrider gränserna som huvudföretaget 

har och räknar även med dess närmsta omgivning, t.ex. samarbetspartners, vilket 

möjliggör för företaget att skapa värde och ta ut en lämplig andel vinst (Zott & Amit, 

2010, s.216).  

Beroende på bland annat bransch och förhållande till intressenter finns det olika mallar 

företag kan använda sig av för att skapa värde i processen och med det också olika sätt 

att ta ut vinst (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012, s.450). Att välja vilken affärsmodell 

företaget skall använda sig av innebär samtidigt vilka aktiviteter och resurser företaget 

väljer att fokusera på i sitt värdeskapande samt till vilken förmåga de kommer att kunna 

utnyttja varje resurs på. Vilka utgifter som är nödvändiga, hur priser kan sättas och vilka 

marginaler som kan tas ut samt kanske viktigast, vilka kunder och konkurrenter företaget 

kommer arbeta med kommer påverka företagets prestation. Designen av affärsmodellen 

är alltså ett avgörande och högst viktigt beslut. Det gäller för både entreprenören som 

skapar en ny firma och för ansvariga över en nuvarande affärsmodell som önskar ändra 

den för att passa bättre i tiden. För en ansvarig som önskar designa om sin modell är 

utmaningen ännu större, det finns ett naturligt motstånd och en tröghet i att ändra en 

modell som varit i bruk och finslipats under en längre tid. ( Zott & Amit, 2010, s.216,217) 

Zott & Amit menar att trots vikten av att ha en välanpassad affärsmodell finns det endast 

lite forskning gjord kring ämnet att förnya sin modell för att passa nya tider bättre. Det 

behövs verktyg för att analysera, kunna arbeta med- och förstå designen av en 

affärsmodell. För att kunna uppnå detta delas affärsmodellen upp i två parametrar: 
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designelement, som beskriver systemets arkitektur och designteman som beskriver 

systemets värdeskapande källor. (Zott & Amit, 2010, s.216,217) 

Genom att se affärsmodeller som ett system av aktiviteter kommer vi kunna identifiera 

de handlingar som aktörer inom mobilannonsering utför. Detta låter ett företags 

handlingar definiera dem och deras funktion i branschen. Vi ser detta som fördelaktigt då 

vårt syfte är att identifiera tendenser i branschen utefter vad aktörerna faktiskt gör. 

Aktivitetssystemsynsättet hjälper till att hantera annars komplexa begrepp genom att 

bryta ner dem i mindre väldefinierade begrepp. Detta ser vi som högst hjälpsamt i denna 

bransch och är en anledning till att vi valt att använda synsättet. Vidare är det en av få 

teorier som utgår ifrån perspektivet att omdesigna en affärsmodell som redan är i bruk. 

Detta kommer speciellt tillhanda då en del av vårt syfte är att ge förslag till hur produkten 

Adder, en redan befintlig produkt, kan utvecklas utifrån tendenser vi kan komma att se.  

Design element 
Den första parametern beskriver aktivitetssystemets Innehåll, Struktur och Styrning. 

Dessa är inte endast interna utan gäller för hela nätverksstrukturen som företaget är 

verksam inom.  

 

 Innehåll - hänvisar till valet av aktiviteter som företaget utför. T.ex. utöver de 

dagliga aktiviteter som en bank utför, införde Bancolombia en ny tjänst som tillät 

mikrokredithantering för de mer än 60 % av alla colombianer som inte hade 

tillgång till banktjänster. För att kunna genomföra den nya tjänsten behövde 

Bancolombia träna sin ledning att hantera aktiviteten, hyra in och träna ny 

personal, utveckla nya funktioner och länka den nya aktiviteten till sitt existerande 

system (plattformar & kanaler). 

 Struktur - beskriver hur aktiviteterna är sammanlänkade, i vilken sekvens de följer 

varandra. Fångar även aktiviteternas vikt i affärsmodellen, t.ex. om de är av kärn-

, perifer- (yttre) eller stödjande karaktär. Se exempelvis till IBM under deras 

finansiella kris (tidigt 90-tal) då de bytte sina kärn- och perifera aktiviteter. IBM 

gick från att vara en leverantör av hårdvara (gamla kärnan) till att bli en leverantör 

av tjänster (nya kärnan). Deras nya kärnaktiviteter består nu av konsultering, IT-

support och andra tjänster. 

 Styrning - hänvisar till vem som utför aktiviteten. Franchising t.ex. kan vara ett 

sätt att styra sitt företag på och användas för att skapa värde i kedjan. 

(Zott & Amit, 2010, s. 220) 

Grundverktyget för att förstå påverkan som informationsteknik har på företag är 

värdekedjan - aktiviteterna vilka en produkt eller tjänst skapas genom och levereras till 

kund. När ett företag konkurrerar, inom vilken industri som helst, utför de ett antal 

diskreta men sammanlänkade aktiviteter, så som försäljning, skapande av ny komponent 

och leverans, som alla skapar värde. Internet har en speciell fördel att det kan 

sammanlänka aktiviteter och skapa realtidsdata öppen för andra aktiviteter att se och 

förhålla sig till. (Porter, 1996, s. 14) 
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Design teman 
Den andra parametern, designtima, beskriver affärsmodellens primära sätt att skapa 

värde. Design teman är konfigurationer av design element, hur de lyfts fram och kopplas 

samman med distinkta teman. Teoretisk och empirisk forskning visar på att de vanligaste 

sätten att bygga sina teman på, och därmed skapa värde genom, är Novitet, Inlåsning, 

Komplementaritet och Effektivitet. 

 Novitet- eller nytänkande, går främst ut på att ta till sig nya aktiviteter (Innehåll), 

hitta nya sätt att länka aktiviteter (Struktur) och/eller hitta nya sätt att hantera 

aktiviteter på (Styrning). Innovation i affärsmodeller har kommit att bli en ännu 

viktigare faktor än tidigare i affärsmodeller speciellt för företag på dynamiska 

marknader där kunders förväntningar hela tiden ökar och där konkurrensen ökar 

(Sorescu et al., 2011, s.3). Ett framstående exempel är Apple som tidigare hade 

sitt största fokus på att tillhandahålla innovativ hårdvara så som persondatorer 

men som lyckas skapa en ny marknad med iTunes (Sorescu et al., 2011, s.3). Med 

iPoden och iTunes blev Apple det första elektronik företaget att inkludera 

musikdistribution som en aktivitet (Innehåll, Novitet) och länka det med iPodens 

hård- och mjukvara (Struktur, Novitet). Genom att digitalisera detta förflyttade de 

även många underaktiviteter med att hantera musiknedladdning till 

konsumenterna (Styrning, Novitet). Apple expanderade platsen de vanligtvis har 

sin innovation, i produkten, ut till sin affärsmodell. 

 

 Inlåsning - Denna metod utnyttjar företagets styrka att kunna hålla 

tredjepartsintressenter attraherade till att vara deltagande i affärsmodellen. 

Inlåsning kan också uttryckas som omställningskostnader eller nätverksaktiviteter 

som kommer från affärsmodellens innehåll, struktur och/eller styrning. Inlåsning 

används för att skapa en omställningskostnad för kunden, då kunden ofta arbetar 

utifrån att minimera kostnader (Chang et al, 2012, s.940). I exempelvis eBays 

affärsmodell sker det mesta av marknadsföringen i form av fotografering och 

rekommendationer av konsumenterna. Så vad är det som hindrar en konsument 

till eBay att byta plats att handla på? En mycket trolig faktor är den starka 

nätverksaktivitet eBay har i sin affärsmodell med sin stora kundbas. Med denna 

massiva bas av potentiella köpare vet användare att de mer troligt kommer kunna 

göra ett byte till tillfredställande pris här än någon annan stans. Detta gör att de 

fortsätter att komma tillbaka – de är inlåsta. Samma sak gäller sociala medier som 

Facebook, personer kan lägga ner väldigt mycket tid och ansträngning på att 

personifiera sin sida. Detta formar starka hinder till att byta till någon annan 

liknande plattform. 

 

 Komplementaritet – Komplementaritet förekommer så fort det skapas mer värde 

att slå ihop aktiviteter jämfört med att utföra dem enskilt och kan användas som 

ett starkt konkurrensmedel (Casadesus-Masanell & Zhu, 2013, s.471). 

Exempelvis inom läkemedelsindustrin där företag nyttiggör forskning och 

utveckling från innovativa bioteknologiska företag, där de även kan ta hand om 

hela kanalen av marknadsföring och distribution. Liknande, inom diamant 

industrin, ger organisering av polering och distribution inom ett enskilt företag 

fördelar. Det tillåter firman att kunna anpassa stenarna efter efterfrågan till varje 

specifikt segment. 

 

 Effektivitet – Står för hur företag kan uppnå högre effektivitet genom att använda 

aktiviteterna i sitt system till att sänka transaktionskostnader. T.ex. kan ett företag 
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besluta att integrera vertikalt, dvs. integrera underleverantörer och andra delaktiga 

i produktionsprocessen med företaget. Detta för att undvika att bli ”tagen gisslan” 

av ens handelspartners, som kan ha för avsikt att utnyttja en beroende situation. 

Motsatt kan ett företag standardisera gränssnitten över sina aktiviteter i systemet 

och sänka sina transaktionskostnader genom att kunna outsourca vissa delar. 

Effektivitet kan sammanfattas som hur väl företagets utgående aktiviteter möter 

kundens förväntningar (Jurisch et al., 2012, s.4303). 

 

Samtliga fyra exempel ovan visar hur ett företags affärsmodellsdesign har blivit formad 

efter ett väsentligt designtema. För att skapa en lyckad affärsmodell gäller inte endast att 

hantera delarna bra var för sig utan att få en helhet och synergi i deras sampel (Porter, 

1996, s.73-75). I många fall har det resulterat i modeller som ser märkbart annorlunda ut 

från deras originaldesign och som skapat nytt värde. De olika designdelarna bildar 

tillsammans ett ramverk för aktivitetssystemet och sammanfattas i Tabell 1 nedan 

tillsammans med Figur 1 som visar hur de bidrar till värdeskapandet. (Zott & Amit, 2010, 

s.221,222; Zott & Amit, 2001, s.503) 

Ramverket bidrar genom att det: 

1. Tillhandahåller affärsmodell designers ett språk, koncept och verktyg. 

2. Lyfter fram vikten av affärsmodell design som en huvuduppgift hos 

entreprenören/chefen. 

3. Understryker design av hela systemet över del-optimering. 

 

Designelement 
 

Innehåll Vilka aktiviteter skall utföras? 

Struktur                                                
Hur ska de sammanlänkas och 

sekvenseras? 

Styrning                                               Vem ska utföra dem, samt vart? 

Designteman  

Novitet                                                 
Ta åt sig innovativt Innehåll, Struktur och 

Styrning 

Inlåsning                                              Hålla kvar intressenter i affärsmodellen 

Komplementaritet                                
Bunta ihop aktiviteter för att skapa mer 

värde 

Effektivitet 
Minska transaktionskostnader via 

omorganisering 
Tabell 1. Ramverk för design av aktivitetssystem. 

 (Zott & Amit, 2010, s.22) 
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Figur 1. Värdeskapande designteman i affärsmodellen. 

Källa: Zott & Amit (2001) s.503 

Genom ovan beskrivna parametrar kommer vi inte bara kunna urskilja vilka aktiviteter 

som utvalda aktörer inom mobilannonseringen utför. Vi kommer även kunna rangordna 

dem i kärnaktiviteter eller om de är perifera eller stödjande aktiviteter. Vi ser detta som 

högst aktuellt då vi ämnar utskilja tendenser i branschen och detta ger ett extra djup i 

analysen. Vidare kommer vi kunna se hur olika utvalda aktörer skapar värde med 

aktiviteterna de utför. Det vill säga vilka processer de hjälper till att förbättra och/eller 

vilken förbättring det har bidragit till i slutstadiet. Detta är relevant att kolla på inom alla 

B2B sammanhang men är av extra vikt att analysera utförligt inom 

mobilannonseringsbranschen då det består av komplexa kund-/konkurrent relationer, 

vilket vi kommer diskutera närmare sen. Kundrelationer bildas då företagen kan bidra 

med värde till varandra, hela processen och slutprodukten och vi ämnar analysera detta 

genom novitet, inlåsning, komplementaritet och effektivitet. 

En affärsmodell är inriktad mot att skapa så stort totalt värde som möjligt för samtliga 

parter (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012, s.450-454). Den lägger grunden för hur stor 

”värdekaka” det finns att hämta från, eller det totala värdet skapat genom transaktioner, 

vilket kan ses som taket för hur mycket värde företaget kan skapa. Detta är direkt kopplat 

till företagets köpslagskraft, desto mer värde företaget kan skapa, desto större makt får de 

i förhandlingsprocessen och desto mer får företaget ut i slutändan. (Zott & Amit, 2010, 

s.217-219) 

Exakt hur mycket företaget sedan får ut av detta värde, beror på deras prissättningsstrategi 

och/eller vinstmodell. Vinstmodellen spelar även en viktig roll i hur mycket värde som 

kan skapas, den avgör i vilka skeden i affärsmodellen som intäkter genereras. Kortfattat 
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kompletterar vinstmodellen en affärsmodell på samma sätt som en prissättningsstrategi 

kompletterar en specifik produktdesign. Men även om koncepten i många fall kan vara 

tätt sammanlänkade, som i exempelvis Gilettes fall att sälja billiga rakhyvlar för att få 

konsumenterna att köpa deras dyra rakblad, är affärsmodeller och vinstmodeller 

begreppsmässigt separerade. (Zott & Amit, 2010, s.217-219) 

Värdeskapande och prissättning går hand i hand inom företagsekonomi varför vi ämnat 

analysera båda aspekter i denna studie. Vi kommer se hur utvalda aktörer inom 

mobilannonseringsbranschen, inklusive produkten Adder, skapar värde genom sina 

affärsmodeller. Vidare kommer vi se vilka prissättningsstrategier som är applicerbara 

endast på produkten Adder, vilket vi redogör nedan. 

2.2 Prissättningsstrategier 

Detta avsnitt beskriver olika typer av prissättningsstrategier som vi kommer använda i 

vår analys. Vi börjar med att förklara prissättning i generell bemärkelse där vi nämner de 

tre olika typer av strategier som är vanligast idag, kostnads- konkurrens- och värdebaserad 

prissättning (Shapiro & Jackson, 1978, s.120). Vi går sedan in på de tre metoderna var 

för sig, för att ge en insikt i hur de används samt vilka för- respektive nackdelar som finns 

med dem. 

 

Prissättning handlar om att sätta rätt pris, men vad som är ett korrekt pris kan variera 

beroende på flera faktorer. Dels kan en kund ha en annan uppfattning än andra kunder om 

vad det rätta priset är i förhållande till värdet som upplevs, det vill säga vad 

betalningsviljan är. Men det kan även finnas olika uppfattningar inom ett företag vad som 

är rätt pris. Ska ett lågt pris sättas för att ge värde till kunden eller ska ett högt pris sättas 

för att generera större vinst per enhet? I det stora hela handlar en lyckad prissättning om 

att förstå kundens betalningsvilja och upplevda användningsvärde samt förklaringen till 

dessa. (Kowalkowski & Kindström, 2012, s.80) Att sätta pris kan tyckas vara en simpel 

process till en början, men är i praktiken ett komplext beslut där upp till 80-90 % av 

nylanserade produkter idag är underprisade (Ingenbleek et al., 2013, s.560). Detta är 

anledningen till att vi vill titta på prissättningsstrategier hos MBIS eftersom de har 

uttryckt svårigheten att sätta pris på sin produkt Adder.  

 

Det är viktigt att prissättningen är kopplad till företagets strategi och mål med 

marknadsföringen som helhet. Exempelvis kan företaget som vill stå för hög servicenivå 

och kundanpassning uppfattas tvetydigt om de tar ett lågt pris. Vad erbjuds och vad har 

vi för mål med detta? Det ska finnas en överrensstämmelse med vad företaget förmedlar 

i prissättning, strategi, paketering etc. Prissättningen är alltså en komponent som ska 

genomsyra hela företagsstrategin och som bör diskuteras i samtycke med ledningen och 

inte enskilda individer/avdelningar. (Kowalkowski & Kindström, 2012, s. 80) 

 

Här visas på ett enkelt sätt hur prissättning ser ut, vilka faktorer som påverkar och hur ett 

prissättningsområde skapas. Kunden har ett pristak som ges av det högsta priset de är 

villiga att betala (upplevt värde) medan företaget har ett prisgolv som baseras på dess 

direkta kostnader för produkten/tjänsten (Kowalkowski & Kindström, 2012, s.81). Utöver 

detta påverkas även spannet av konkurrens på marknaden, kundens priskänslighet, 

företagets mål samt och dess reglerande begränsningar. (Ingenbleek et al., 2003, 

s.290,291; Kowalkowski & Kindström, 2012, s.81) 
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Figur 2. Principiell förklaring av prissättningsområdet. 

Källa: Kowalkowski & Kindström (2012) s.81 

Bilden ovan är principiell och presenteras för att ge en tydligare bild av hur 

prissättningsområdet ges. Det är onekligen svårt för företag att finna området eftersom 

det bygger på flera olika faktorer, men det har visats att de företag som lyckas smala ner 

det oftast lyckas bättre med att hitta ett pris som tillfredsställer båda parterna 

(Kowalkowski & Kindström, 2012, s.81). Vi visar denna bild i syfte att ge en generell 

bild av prissättning till läsaren, samt för att förklara pristak och prisgolv som nämns i 

analysen. 

 

Prissättningsstrategier brukar generellt sett kategoriseras i tre metoder: kostnadsbaserad, 

konkurrensbaserad samt värdebaserad prissättning (Kowalkowski & Kindström, 2012, 

s.82; Shapiro & Jackson, 1978, s.120). Metoderna förklaras nedan från flera olika 

litteraturval och författare. Detta för att ge en bättre vy över vad kärn-faktorerna i 

metoderna är samt hur de kan användas för att hitta ett bra prissättningsområde. Det är 

dessa tre prissättningsstrategier vi kommer fokusera på i studien eftersom de tycks vara 

fundamentala inom företags prissättning. Metoderna går inte på djupet i exakt vilket pris 

en produkt ska få, men de ger en bas till i vilken riktning som ska tas. En riktning vi vill 

identifiera. 

2.2.1 Kostnadsbaserad prissättning 

Den kostnadsbaserade prissättningsstrategin är den traditionella och mest fundamentala 

metoden för att sätta priset. Metoden bygger i sin enkelhet på att identifiera 

produktionskostnader och därefter lägga på önskat påslag, vilket även kallas för kostnads-

plus-prissättning. Metodens fördelar är att det är enkelt att identifiera kostnader via 

bokföring, budget, prognoser etc. samtidigt som den är lätt att förmedla till kunden. Vilket 

medför att kostnaden att ta fram priset är billigt och snabbt. Till nackdelarna hör att 

tillvägagångssättet inte tar hänsyn till kundernas betalningsviljor eller deras syn på värdet 

av tjänsten/produkten. Ett annat problem, för tjänster, är att kostnader baseras på 

försäljningsvolym (produktion) vilken ofta är svår att fastställa för tjänsteprodukter. Sist, 

men inte minst, så tas heller inte i beaktande att företaget sällan är ensamt på sin marknad 
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och att konkurrenter och marknadspris utgör en stor del av prissättningen. (Kowalkowski 

& Kindström, 2012, s.83; Shapiro & Jackson, 1978, s.120; Ingenbleek et al., 2013, s.562) 

 

I boken Business Market Management (2008) säger författarna att många företag har bra 

kontroll över sina kostnader som är direkt kopplade till produkten men att flera försummar 

kompletterande kostnader som istället läggs under kategorin ”övriga 

försäljningskostnader”. Dessa subtraheras sedan för att beräkna nettovinstmarginalen 

vilket gör att företaget går miste om marginal på produkten och således sätter ett lägre 

pris än de borde. (Anderson et al., 2008, s. 210, 211) Att företaget vid metoden inte tar 

hänsyn till marknadsvärdet för konsumenten kan leda till att produkten blir överprisad 

jämt emot marknaden eller att företaget ”ger bort” värde som de inte vet existerar för 

konsumenten (Anderson et al., 2008, s.211). Vidare riktas kritik mot kostnadsfokuset 

eftersom företaget utan kunskap om värdet kan göra påståendet, att kostnaden lägger 

basen för priset, intetsägande (Anderson et al., 2008, s.211). Med detta menas att företag 

inte, utan vidare, kan sätta pris baserat på kostnader då de även måste ha god insikt i 

marknaden och konsumenterna som helhet för att ge ett korrekt pris. 

2.2.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Den konkurrensbaserade (även kallad marknadsbaserad) strategin tar utöver ovanstående 

kostnadsbaserade metod främst hänsyn till hur marknaden ser ut och hur konkurrenter 

sätter sina priser. Vad händer när vi vill ta ut ett högre pris än konkurrenterna, vad har en 

lågkostnadsaktör för roll i hur priserna ändras på marknaden, hur får dessa handlingar 

kunderna att reagera på priset? Ett sätt att möta utmaningar som dessa är att tydligt 

differentiera sig på marknaden, att erbjuda andra typer av fördelar eller helhetslösningar 

som får effekten att priset inte är allt utan faktorn vad kunden får för sina pengar även 

vägs in. Problemet med differentieringen är att om ett företag lyckas bättre med detta så 

hamnar andra i periferin och tappar marknadsandelar. En annan nackdel är att strategin 

inte riktigt tar hänsyn till kostnaderna på samma sätt, den står istället för att alla företag 

har mer eller mindre samma kostnadsstruktur – vilket sällan stämmer. Detta får som följd 

att företagen med kostnadsfördelar (stordriftsfördelar) gör att andra aktörer sätts i 

underläge och tvingas sätta konkurrentens pris som pristak. Fördelen är dock att metoden 

innebär enkel genomförbarhet och en mer rättvis prissättning än den kostnadsbaserade 

metoden eftersom externa faktorer tas i beaktande. (Kowalkowski & Kindström, 2012, 

s.83-84; Shapiro & Jackson, 1978, s.120; Ingenbleek et al., 2013, s.562) Det finns således 

stora fördelar att hämta om företag är först ut med en produkt/tjänst på marknaden och 

kan skapa skalfördelar och kostnadsfördelar i jämförelse med inträdande företag. Som 

tidig aktör ges också fördelen att differentiering går att upptäcka enklare.  

 

Det finns fall där företag kan få missvisande information om konkurrenternas priser, både 

från kunder och egna återförsäljare (Anderson et al., 2008, s. 210). Förhållandet i en 

marknad är trots allt att de flesta aktörerna har ett intresse i att sänka priserna (Anderson 

et al., 2008, s.211). På en marknad finns det bara plats för en aktör med ”lägsta pris” 

vilket medför att andra företag jagar denna position och således sänker priserna och 

därmed marginalen (Anderson et al., 2008, s.211). Detta beteende gör att företag som 

deltar i priskriget sänder budskapet att de bara har pris att konkurrera med och försummar 

möjligheten att förmedla någon form av premiumvärde till kunden (Anderson et al., 2008, 

s.211).  
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Avslutningsvis gäller samma förhållande vid marknads- som den kostnadsbaserade 

prisstrategin, det vill säga att utan kunskap om vad marknadsvärdet som skapas för 

kunden finns risken att värde ges bort gratis (Anderson et al., 2008, s.211).  

 

Med grund i detta kommer vi se hur MBIS står i förhållande till sina konkurrenter. Har 

de information om sina konkurrenter och kan de applicera metoden till produkten? Vi vill 

se på hur MBIS jobbar med differentiering av produkten Adder, men även se till om 

MBIS har några kostnadsfördelar att dra nytta av på marknaden.  

2.2.3 Värdebaserad prissättning 

Utgångspunkten för värdebaserad prissättning är kunden och dess upplevda värde, det är 

enligt deras värdering vi sätter priset. Målet är att istället för att fokusera på interna 

faktorer i företaget flytta fokus till kunden för att skapa en relation med kunden. Här är 

den stora fördelen är att företaget i de flesta fallen kan sätta ett högre pris än vid andra 

strategier, vilket i sin tur medför högre lönsamhet och bättre vinstmarginaler. Här ges 

möjligheten för mer avancerade och anpassade tjänster och lösningar att kommunicera 

det starkare värde de ofta har. I visst avseende går det hävda att priset för den 

värdebaserade metoden är mer ”korrekt”, det vill säga ett pris som kund och leverantör 

kan förhandla om och där båda är nöjda. Nämnvärt är att metoden utan tvekan är svårast 

att genomföra då den kräver mycket av företagets kompetenser, resurser och deras 

förhållningssätt till för att lyckas. Det är av stor vikt att företaget besitter djup kunskap 

om produkten, kunderna och dess verksamhet. Inte minst kräver det även att kunden visar 

på erfarenhet jämt emot värde och tjänsten för att få en respons i riktning mot strategin, 

med andra ord lämpar metoden sig främst för Business to Business. (Kowalkowski & 

Kindström, 2012, s.84; Shapiro & Jackson, 1978, s.120; Ingenbleek et al., 2013, s.562) 

Eftersom MBIS agerar inom Business to Business med sin annonseringsprodukt vill vi se 

om en värdebaserad metod är applicerbar till Adder. Vi vill se om produkten skapar ett 

högt värde som för att se om den kan dra nytta av en kundfokuserad prissättningsstrategi. 

 

Intel är ett exempel på företag som lyckats implementera värdemetoden på ett gynnsamt 

sätt, där de vid lansering av en ny processor sätter ett högt pris som de sedan låter sjunka 

med tiden när marknadens konkurrens ökar och kundernas uppfattning av värde dalar. 

När de sedan ska lansera nästa generation av processorer sätter de priset ännu högre än 

det initiala priset för föregående generation var. Detta eftersom de förstår sina 

konsumenter väl och vet att det finns entusiaster som sätter otroligt högt värde på att ha 

den bästa och mest moderna tekniken. (Hinterhuber & Bertini, 2011, s.47)  

 

Vidare beskrivs hur värdebaserad prissättning i sin natur bygger på att ställa samman 

priset med unika värden och fördelar – ”[…] the ’stuff’ that customers care about and 

competitors currently do not provide”. Att metoden sammanfogar kundens och företagets 

intresse på ett sätt som ingen annan prissättningsstrategi gör. Trots detta visade studier att 

mindre än 20 procent av företagen 2011 anammade metoden. (Hinterhuber & Bertini, 

2011, s.47) 
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Nedan presenteras fem utmaningar när den värdebaserade metoden ska tillämpas: 

 

1. Bedömning av värdet. Svårt att hitta metoder och verktyg för att kvantifiera 

värdet. 

2. Hur kommunicerar företaget värdet av produkten till kunden utan att fokusera på 

pris? 

3. Att utforma segmenteringar som är relevanta. Vanligen är segmenteringar 

baserade på traditionella, prisfokuserade, variabler medan värdemetoden kräver 

variabler som utgår ifrån kundbehovet, vilket för oss tillbaka till punkt 1. 

4. Att ändra incitament hos säljavdelningar att fokusera på värde istället för pris där 

de ofta är fokuserar på att sälja mycket samt till rabatterade priser. 

5. Att ändra förhållningssättet inom företaget till att fokusera på värde samt att 

utforma passande belöningssystem. Här är ledningen ofta intresserade av större 

marknadsandelar och att växa snabbt snarare än att se kundens bästa, vilket kan 

vara en barriär. 

 

Dessa fem hinder eller utmaningar ses som en anledning till att företag inte lyckas, eller 

vågar, implementera sättet att se på förhållandet mellan pris och värde. (Hinterhuber & 

Bertini, 2011, s.49; Hinterhuber, 2008, s.48). Vidare menar Hinterhuber & Bertini (2011) 

att när företag förstår utmaningarna med att tillämpa strategin, kommer synen på 

relationen mellan produkten och kunden förändras till det bättre och göra chansen att 

lyckas med övergången markant bättre. Avslutningsvis säger de att en övergång till 

värdebaserad prissättning är värt mödan eftersom prisförändringar har störst påverkan på 

lönsamheten. Samt att priset sätts i relation till hur mycket kunden faktiskt bryr sig om 

att betala för produkten som skapar värde för dem. (Hinterhuber & Bertini, 2011, s. 49) 

Eftersom utmaningarna ses som en anledning till att många företag inte lyckas med en 

värdebaserad prissättning vill vi använda oss av dessa i studien. Vi ämnar använda de fem 

utmaningarna för att se huruvida MBIS har vad som krävs för att tillämpa en värdebaserad 

prissättning. Utöver detta visas de även för att ge förståelse till MBIS att värdebaserad 

prissättning är komplicerat. 

 

I praktiken är det svårt att sätta pris enligt den värdebaserade metoden men det finns 

riktlinjer och en grundläggande ekvation som förklarar förhållandet och filosofin mellan 

värde och pris. Antag utifrån två produkter, f (företaget) och k (konkurrenten), som ger 

två olika värden f och k samt har priset f och k. 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑓 =  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓 − 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑓  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑘 =  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑘 − 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑘 

För att kunden ska välja företagets produkt istället för konkurrentens ges att skillnaden 

mellan värdet och priset ska vara större än skillnaden hos konkurrenten. 

 
(𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓 −  𝑝𝑟𝑖𝑠𝑓) > (𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑘 −  𝑝𝑟𝑖𝑠𝑘) 

Detta förhållande går sedan utveckla så att det tydligt går att se hur kunden tänker vid 

jämförelse av pris mellan olika produkter/erbjudanden. Det vill säga, är skillnaden i nytta 

större än skillnaden i pris? 

 

(𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓 −  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑘) > (𝑝𝑟𝑖𝑠𝑓 −  𝑝𝑟𝑖𝑠𝑘) 
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Här ses att när skillnaden i värde är större än skillnaden i pris så ges incitament till kunden 

att köpa produkten företaget erbjuder. Om produktens värde är lika stort som priset är 

kunden indifferent till situationen eftersom inget extra erhålls genom att byta 

leverantör/produkt. Vad olikheten ovan inte berättar är området där priset ska sättas, 

därför flyttas ekvationen åter om och visar istället priset för företagets produkt ensam på 

en sida. (Anderson et al., 2008, s. 211,212) 

 

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑓 < (𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓 −  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑘) + 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑘 

Ekvationen visar att priset som sätts ska vara lägre än summan av konkurrentens pris och 

det extra värde företagets produkt/erbjudande tillför. Om priset är högre eller lika med 

summan betyder det att kunden inte ges något incitament att byta eftersom denne inte får 

mer värde för pengarna. Vanligen har vi relativt god insikt i konkurrentens priser och 

därmed har vi endast värdet kvar i ekvationen. Detta kan ge en utgångspunkt till var priset 

kan sättas. Med antagande att både företaget och konkurrenten har samma 

kostnadsförhållande, kan förloppet beskrivas i en skala över pris per enhet. 

 

 
Figur 3. Skala för värdebaserad prissättning. 

Källa: Andersson et al.(2008) s.212 

 

Av figuren ovan ges att priset företaget kan sätta ligger mellan priset för konkurrentens 

produkt och värdet kunden upplever för företagets produkt. Dock finns ingen anledning 

att sätta priset under värdet för konkurrentens produkt eftersom det då skulle ges iväg 

onödigt mycket värde till kunden. Således är det faktiska spannet mellan konkurrentens 

värde (k) och företagets värde (f). Var priset sedan sätts i detta spann är en fråga om vilken 

strategi företaget vill använda. Förutsatt att företaget vill vinstmaximera per enhet sätts 

priset precis under Värdef så att kunden fortfarande vinner på att välja deras produkt, detta 

innebär dock sannolikt att de kommer få färre kunder, vilket kallas att skimma (från 

engelska skimming) marknaden. Motsatsen till detta är att sätta priset vid konkurrentens 

värde där företaget istället ger bort hela värdefördelen och på sätt och vis skapar ett värde 

för kunden. Strategin innebär att de kommer göra mindre vinst per enhet samtidigt som 

antalet kunder kommer öka markant, metoden brukar kallas att penetrera marknaden. 

(Anderson et al., 2008, s.212) 

 

Vilken strategi och var priset sätts inom spannet beror på flera olika faktorer, exempelvis 

hur stor marknaden är, hur mycket den växer, är företaget nytt på marknaden, hur tydligt 

det högre värdet kan visas etc. (Anderson et al., 2008, s.213) Sättet att se på prissättningen 

som förklarat ovan gäller för en kunds betalningsvilja samt syn på värde, i längden går 

det dock att uppskatta förhållandet och prisspannet även på en marknad där variablerna 

istället blir medelvärden (Anderson et al., 2008, s.213). 
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Eftersom metoden bygger på vad kunden är beredd att betala för en produkt är den att 

föredra framför de klassiska strategierna där Anderson et al. säger att det är en essentiell 

företagsfilosofi som borde anpassas oftare. Vidare menar de dock att två kritiska 

antaganden måste uppfyllas för att implementera metoden framgångsrikt: 

 

1. Företaget har någorlunda exakt information om värdeföretag och värdekonkurrent 

2. Har detaljerad information om konkurrentens pris. 

 

(Anderson et al., 2008, s.213). Båda antagandena är svåra, men inte omöjliga, att uppfylla. 

Antagandena kan även speglas tillbaka till de fem utmaningar, av Hinterhuber & Bertini 

(2011), angående svårigheten att ta fram värden som söks för att sätta priset. Dessa 

antaganden kommer vi använda för att se om MBIS kan tillämpa en värdebaserad metod 

till Adder. Vi kommer inte använda oss av de ekvationer som angivits, men de har 

presenterats eftersom de leder oss fram till antagandena. 

 

Vi sammanfattar nedan för- och nackdelar med de olika prissättningsstrategierna i Tabell 

2 nedan. 

 

 

 

Kostnadsbaserad 

prissättning 

Marknadsbaserad 

prissättning 

Värdebaserad 

Prissättning 

Primär faktor Data från bokföring Förväntade eller 

observerade prisnivåer 

hos konkurrenter 

Det värde som en 

produkt eller tjänst 

levererar till ett 

fördefinierat 

kundsegment 

Exempel Cost-plus-prissättning, 

prishöhning, 

målavkastningspris-

sättning 

Parallellprissättning, 

paraplyprissättning, 

penetration/skummande 

prissättning, 

medelvärdesprissättning 

Upplevt värde-

prissättning, 

prestationsprissättning 

Huvudsaklig 

Styrka 

Lättillgängliga data. Lättillgängliga data. Tar hänsyn till kundens 

perspektiv 

Huvudsakliga 

svagheter 

Tar inte hänsyn till 

konkurrens. Tar inte 

hänsyn till kundens 

perspektiv. 

Tar inte hänsyn till 

kundens perspektiv. 

Data är svåra att erhålla 

och tolka. 

Kan leda till relativt 

höga priser – långsiktig 

lönsamhet måste tas 

med i beräkningarna. 

Kundvärdet måste 

kommuniceras. 

Tabell 2. För- och nackdelar med prissättningsstrategierna. 
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2.3 Det gäller att pröva sig fram 

Vid skapandet, eller ändringen, av en affärsmodell är det viktigt att ha en dynamisk syn. 

Tidigare studier visar på ett statiskt perspektiv gällande affärsmodeller men på senare tid 

har det blivit mer erkänt att väletablerade affärsmodeller ofta revideras och anpassas. 

Trots att en affärsmodell genererar vinst kan det finnas incitament att ändra den för att 

bättre anpassas för vad företaget tros komma. Ändringar i affärsmodellen visas vara bland 

det mest hållbara former av innovation, men medan de mest framgångsrika och vinnande 

koncepten verkar komma direkt från ritbordet och leder företaget till succé, är detta sällan 

fallet (Sako, 2012, s.24). I verkligheten lyckas affärsmodeller sällan första gången, 

eftersom beslutsfattarna ställs inför svåra hinder både vid dem skapande och 

implementerande stegen. Det gäller att pröva sig fram, försöka – misslyckas – och försöka 

igen. Att anamma ett sådant ”trial and error” perspektiv är av stor betydelse för 

framgången av en affärsmodell då affärsmodellsinnovation i en dynamisk miljö kräver 

ett lärande inslag under dess uppbyggnadsgång. Att ha detta i åtanke är speciellt relevant 

för den ansvarig som vill ta hänsyn till externa faktorer och som vill ha ett ”real-world” 

perspektiv, d.v.s. räkna med faktorer i miljön som sker runtikring i verkligheten. (Sosna 

et al., 2010, s. 384-385, 400-402)  

2.4 Diskussion om teorival 

Vi har valt ett vedertaget synsätt på affärsmodeller som Raffi Amit och Cristoph Zott tagit 

fram som delar upp ett företag i aktiviteter för att se hur de skapar värde utifrån dessa. 

Detta är ett synsätt som chefer har fått rådet att tillämpa under en längre tid (McGrath, 

2010, s.248). De har skapat detta synsätt efter att ha granskat virtuella marknader, 

Schumpeteriansk innovation, värdekedjeanalys, resursbaserad bild av företaget, 

dynamiska egenskaper, transaktionskostnad, ekonomi och strategiska nätverk (Casadeus-

Masanell & Ricart, 2010, s.197). Teorin har blivit populär då den ger läsaren, eller 

praktikanten av affärsmodeller, ett enkelt och effektivt sätt att hantera detta mång 

definierade begrepp. Det kan vara svårt att förstå affärsmodeller och hur de 

sammankopplas med vinstmodeller, eller vad de ens är, men de flesta kan enkelt relatera 

till vilka praktiska aktiviteter ett företag utför. Trots vad som kan verka vara ett 

simplifierat sätt att hantera affärsmodeller på, får den med samtliga aspekter och den 

används ofta inom senare forskning för nya webbaserade modeller och i andra komplexa 

sammanhang.  

 

Trots att Amit och Zotts synsätt på affärsmodellen är den mest teoretiskt grundade finns 

det kritik riktad mot den. Fokus ligger främst på värdeskapande vilket generellt anses vara 

bra, men det ligger för mycket på leverantörens sida. Det vill säga att det handlar för 

mycket om hur endast fokusföretaget skapar värde i processen och tar inte nog hänsyn till 

kundens delaktighet i värdeskapandet. Aktivitetssystemet separerar produktion och 

konsumtion i tid och rum, dvs. den utgår från att en produkt först skapas för att sedan 

konsumeras av kunden. Detta anses vara en gammalmodig utgångspunkt som för starkt 

influerats av industrialismen för att passa i dagens kundfokuserade marknad. (Fieldt, 

2012, s.11-15) I dagsläget har kunden ofta en stor medverkan i hur en produkt produceras, 

även om de inte är medvetna om det. Vi anser dock att om ett företag analyserar sig själva 

utifrån detta perspektiv kan de ta hänsyn till detta när de ser vad som skapar värde. Vidare 

kan den relationen som en kund och ett företag har i den värdeskapande processen, 

speciellt inom Business to Business-sammanhang, vara väldig komplicerad och praktiskt 
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svårartad att analysera korrekt. Utifrån detta anser vi Amit och Zotts syn på 

affärsmodeller vara den mest realistiska och lämpliga för oss att använda när vi analyserar 

företag inom mobilannonseringsbranschen. 

 

Teorierna om prissättning utgår från tre grundläggande metoder som vi har sett 

återkomma ständigt när vi sökt litteratur och artiklar, nämligen kostnad- konkurrens- och 

värdebaserad. Dessa är välanvända, välstuderade och förhållandevis enkla metoder för 

företaget att sätta pris genom. Vi har valt att ta med dessa i studien för att de förklarar 

filosofin kring prissättning på ett bra sätt som gör det enklare att förstå både hur företag 

sätter priset men även att det är komplicerat att sätta pris. Detta utan att blanda in 

komplicerade ekvationer och funktioner som inte skulle tillföra mycket varken till oss, 

läsaren eller till MBIS. Metoderna bygger i sin helhet på hur företaget är informerade om 

kringliggande faktorer som rör produkten, t.ex. kostnader, marknadspriser eller kundens 

efterfrågan, vilket klart definierar vad som behövs för att använda en viss metod. Detta är 

ytterligare en anledning till att vi valt dessa prissättningsstrategier, det står klart vilka 

faktorer vi ska leta efter för att kunna diskutera olika prissättningsstrategiers 

applicerbarhet till produkten Adder.  

 

Teorierna, speciellt den kostnadsbaserade metoden, kan anses vara föråldrade eftersom 

de löper långt bak i 1900-talet. Vad vi dock argumenterar för är att det fortfarande idag 

görs forskning kring teorierna där bland annat Ingenbleek et al. (2013) gjort studier som 

publicerats under året för att undersöka metodernas relation till produkters slagkraft på 

marknaden etc. Således ser vi inget problem med att använda metoderna eftersom de är 

väl skrivna om, bland ett flertal olika forskare där utgångspunkterna är ungefär dem 

samma. Vidare kritik som kan riktas är att de är simpla, men eftersom vårt syfte är att 

diskutera hur en prissättning av Adder kan gå till och se om metoderna går att tillämpa 

ser vi inget problem med detta. Vi ska alltså inte definiera några exakta priser eller 

intäktsmodeller och således behövs inte specifika sätt att sätta priset. 

 

Teorin, eller utgångspunkten, om trial and error beskrivs i all väsentlighet för att 

konstatera att inget inom varken affärsmodeller eller prissättning är svart på vitt. Det vill 

säga, företag kommer väldigt sällan kunna komma fram till en bra affärsmodell eller 

effektiv prissättning på första försöket och kommer således behöva testa sig fram i viss 

mån. Vi har valt att ta med detta synsätt för att ge en bild både till läsaren och till MBIS 

att det bör finnas i åtanke när alla typer av affärsstrategier diskuteras. Kritik vi kan rikta 

mot detta är att det är ett konstaterande eller en filosofi snarare än en teori, vi väljer dock 

att ha med detta i den teoretiska referensramen ändå baserat på att vi tycker det är viktigt 

att ge detta perspektiv. 
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3. Metod 

I detta kapitel förklarar vi arbetets utgångspunkter och tillvägagångssätt. Vi visar på hur 

vi samlat in data och hur vi arbetat med den. Slutligen ställer vi arbetet mot 

sanningskriterier för verifiera arbetets reliabilitet och validitet.  

3.1 Studiens övergripande design 

Med bakgrund i vårt gemensamma intresse för internetanvändande och 

informationsteknologi blev ämnesområdet redan från början självklart. Vi diskuterade 

dock flera ämnesval utan att riktigt hitta ett specifikt ämne och besökte därför en av våra 

lärare på Universitet för att diskutera ämnesval. Hon förmedlade därigenom kontakten till 

MBIS som lagt in en förfrågan om uppsatsstudenter från Handelshögskolan. Ett möte 

bokades med företaget varvid vi diskuterade några olika ämnen som de hade intresse i. 

Under mötets gång kom vi tillsammans fram till att affärsmodeller och 

prissättningsstrategier relaterat till mobilannonsering blev vårt ämnesval eftersom MBIS 

ser vissa utmaningar med sin produkt Adder. 

Vårt syfte med studien är att: 1. Kartlägga huvudfunktionerna och företag inom 

mobilannonseringsbranschen och hur de interagerar med varandra. 2. analysera 

affärsmodeller hos representativa aktörer inom mobilannonseringsbranschen i syfte att 

identifiera tendenser bland dem.  3. undersöka vilka prissättningsmetoder som kan 

appliceras till MBIS produkt Adder. Av syftet går att avläsa att vi fokuserar vid ett 

företags produkt och fenomen i direkt koppling till dessa. Vi vill med studien gå på djupet 

vid hur branschen fungerar och riktar fokus mot en undersökningsenhet (företaget), vilket 

enligt Denscombe (2009, s.59) går i linje med en fallstudiedesign. Vi har i studien behövt 

rikta fokus på Adder för att kunna förstå dess funktion i branschen och hur den förhåller 

sig till andra produkter och processer på marknaden. Fallstudien lämpar sig bra här 

eftersom den kan gå tillräckligt på djupet för att reda ut komplexiteten i branschen 

(Denscombe, 2009, s.62). 

För att förstå branschen, hur aktörer interagerar och produkten Adder har vi varit tvungna 

att fokusera på detaljer och gå djupt i hur olika funktioner fungerar för att uppnå vårt 

syfte. Detta leder ytterligare till fallstudien eftersom de tenderar att fokusera på detaljer 

kring ett specifikt fall (Denscombe, 2009, s.60). För att göra detta har det krävts av oss 

att använda flera olika källor och metoder där vi exempelvis använt intervjuer, 

observationer och dokument. Detta går i linje med att Denscombe (2009) säger att 

fallstudien bjuder in till att använda flera olika metoder till datainsamling (Denscombe, 

2009, s.61). Vidare säger Denscombe att fallstudien ofta ställs lika med kvalitativ 

forskning och induktiv logik mer ofta än kvantitativ sådan med deduktiv logik 

(Denscombe, 2009, s.62). Emellertid menar han att det i verkligheten går att använda 

element från båda dessa områden i fallstudien, att gränsen mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning inte är så hårdragen som två motpoler utan att de mer berör 

behandlingen av datan (Denscombe, 2009, s.62, 320). 

Fokus i vår studie har inte varit att avgöra vilka metoder eller affärsmodeller som är 

bäst, utan snarare undersöka på djupet hur det ser ut och sedan applicera det mot vårt 

fallstudieföretag och deras produkt. Därför har vi inte använt oss av några statistiska 

mätinstrument eller numeriska data för att utföra våra analyser. Vi har dock gjort vissa 

jämföranden, där vi söker tendenser bland företags affärsmodeller inom 
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mobilannonseringsbranschen genom en rangordning (kvantifiering). Ett genomgående 

tema i studien är att vi har velat gå på djupet och förstå branschen, produkten och 

sambanden där emellan vilket vi främst gjort genom data från intervjuer och dokument. 

Därmed har vi har också alltid varit en aktiv del av datainsamlingen. Denscombe (2009, 

s.320-323) menar att den kvantitativa forskningen brukar kopplas samman till 

jämföranden och sökandet efter samband, medan den kvalitativa kopplas till detaljerade 

beskrivningar av händelser eller människor där forskaren uppmuntras att lägga vikt vid 

konstruktionen av data. Med detta i åtanke har vi alltså inslag i vår studie av både 

kvantitativ och kvalitativ art, eftersom jämföranden har gjorts samtidigt som vi gjort 

detaljerade beskrivningar av hur branschen ser ut och fungerar. Detta går vidare i linje 

med det vi nämnt tidigare om att fallstudien uppmuntrar till olika metoder för 

datainsamling samt att det går att använda element från både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 

I vår studie på MBIS och Adder har vi både utgått från data vi samlat in och de teorier 

som finns i den teoretiska referensramen. Vid kartläggningen av hur företag interagerar 

med varandra inom branschen, vilket vi valt att kalla ”spelplanen”, har vi utgått från våra 

data som samlats in för att tolka hur branschen fungerar och hur kontaktvägarna ser ut. 

Målet har således varit att utforska och hitta en sanning i hur spelplanen ser ut. När vi har 

studerat affärsmodeller och prissättningsstrategier har vi utgått från vår teoretiska 

referensram för att se huruvida de kan appliceras till MBIS och Adders situation. Vi har 

alltså velat dra empiriska generaliseringar utifrån våra observationer i mån om att studera 

ett problem åt vårt fallstudieföretag, vilket enligt Bryman (2008, s.28) går i linje med en 

induktiv ansats. Vidare säger Denscombe att det induktiva angreppssättet ofta används 

för att hitta ny information eller lösa problem för dem studien handlar om (2009, s.62), 

vilket vi anser att vi gjort när vi tolkat spelplanen samt bidragit till MBIS process att lösa 

ett problem med produkten. Utöver detta har vi i studien använt oss av våra valda teorier 

för att formulera vissa frågor till intervjuerna samt alla frågor i frågeformuläret, detta 

medför att vår teoretiska referensram har inverkat på delar av vår datainsamling. Detta 

speglar ett deduktivt angreppssätt där, enligt Bryman, teorin används för att analysera 

resultatet samt påverkar processen för hur data samlas in (2011, s.26-27). Således har vi 

i vår studie använt oss av både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt, även om vi 

anser att tyngdpunkten ligger vid ett induktivt sådant eftersom vi inte prövar teorier i syfte 

att utveckla dem, utan snarare letar generaliseringar och försöker lösa ett praktiskt 

problem. 

3.2 Syftets förändring under studiens gång 

Under studiens gång insåg vi att vårt syfte var väldigt brett och behövde således förändra 

det eftersom vi inte kunde få det djup vi önskade inom varje del. Vi kunde inte få tillgång 

till exakt den informationen vi behövde från utomstående företag för att rättfärdigt utföra 

analysen på affärsmodeller och prissättningsstrategier på den nivå vi från början ämnade. 

På grund av detta accessproblem kunde vi inte utföra det vi från början ville, utan fick 

rikta om vårt fokus. Vi kunde inte utföra allt men har till vår bästa förmåga försökt belysa 

de områden MBIS efterfrågat att de ville ha studerat samtidigt som vi lagt mer fokus på 

det område vi kunde gå djupare inom, nämligen kartläggning av branschen. Vidare visade 

det sig även att vi behövde väsentligt mer tid till att analysera branschen för att få den 

bild vi behövde för att kunna förstå oss på problematiken och för att sedan kunna gå vidare 

och analysera prissättning och affärsmodeller. Detta var också en bidragande faktor till 

att det automatiskt blev ett stort fokus vid att kartlägga spelplanen. Detta gick väl ihop 



~ 21 ~ 
 

med efterfrågningen vi mottagit från VDn på MBIS att de efterfrågade en överskådlig 

bild av situationen som de kunde använda som utgångspunkt vid beslut, snarare än att de 

efterfrågade en konkret lösning på situationen.  

Syftets förändring gjorde att analysen av prissättningsstrategier och affärsmodeller 

hamnade i skuggan av kartläggningen. De representerar därför nu istället en mindre del 

av studiens resultat som helhet. Allt som allt blev det ett markant större fokus på 

kartläggning av spelplanen i vår studie än vad vi trott från början men som slutligen 

resulterade i ett positivt resultat. 

Som en fristående notis förändrades även en utgångspunkt i arbetet. Mer exakt hur vi 

författare förhållit oss när vi skrivit om företagen i fråga. Företaget bad i slutskedet av 

studien om att vara anonymt. Detta sena beslut påverkade inte arbetet avsevärt eftersom 

det i stort sett endast inneburit att byta ut namn på företag och produkt samt använda titlar 

på personer istället för namn. Anledningen till att anonymisera handlade om att sänka 

sökbarheten på företaget och produkten så att studien inte kan påverka företagets relation 

till samarbetande- och konkurrerande företag. Som ett steg i denna sekretess- och 

anonymiseringsprocess har vi låtit 5 personer från företaget läsa igenom arbetet, detta för 

att försäkra oss om att inga potentiellt skadande uppgifter förekommer. Att dessa personer 

läst arbetet har även öppnat möjligheten att få direkt feedback på arbetet, vilket är något 

vi uppskattat. 

3.3 Access 

Under studiens gång har vi haft god tillgång till information från vårt fallstudieföretag, 

MBIS. De har varit hjälpsamma och har snabbt ställt upp på intervjuer, svarat på frågor 

via mail osv. Eftersom vi även befunnit oss på deras huvudkontor ibland (se 3.4.4) har 

flera småfrågor och enklare diskussioner blivit besvarade direkt. Under intervjuerna har 

samtliga personer visat en vilja att förklara och beskriva utefter de frågor vi ställt. De har 

varit bra på att ge oss tid att anteckna och ställa fler frågor. Tidsaspekten under intervjuer 

har aldrig varit ett hinder, behövdes mer tid så fick vi det och om den bokade tiden för 

intervjuer överskreds sågs det aldrig som ett problem. 

Motsatt så har tillgången till information från externa företag vart lägre. Vi kontaktade ett 

antal företag och insåg snabbt att data gällande affärsmodeller och prissättning är något 

de inte gärna delar med sig eftersom det är känslig information. Detta är också en av de 

grundläggande anledningarna till att vårt syfte fick en förändring där fokus hamnade mer 

på kartläggningen. Vi löste problemet med access till företag genom att istället ta åt oss 

information från företagens hemsidor och andra externa internetkällor (se 3.4 

Datainsamling) för att på så sätt få tillgång till så mycket data som möjligt.  
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3.4 Datainsamling 

Vi har haft tre primära tillvägagångssätt att samla in vår data genom: intervjuer, insamling 

av dokument och ett frågeformulär. Då vi utför en fallstudie på ett företag och analyserar 

en specifik marknad hos dem föll det naturligt att utföra intervjuer med företaget för att 

få så kvalitativ information som möjligt. Vi såg intervjuer som den lämpligaste 

datainsamlingsmetoden för att få det djup vi behövde i informationen och för att förstå 

oss på området. Kompletterande till intervjuerna har vi använt oss av dokument som vi 

samlat från internet samt två stycken icke-offentliga dokument från MBIS. Vidare 

använde vi oss av ett frågeformulär angående prissättningsstrategierna, detta för att vi inte 

rörde lika komplicerad data som vid kartläggningen eller affärsmodellredogörelsen. Detta 

kunde ha utförts med en intervju men utfördes smidigare genom ett frågeformulär som 

enkelt kunde mailas ut och svaras på när respondenten hade tid. De offentliga dokumenten 

som är insamlade från internet har bla. använts för att förstå oss på funktioner som MBIS 

inte specialiserar sig inom och företagsbeskrivningar i vår redovisning av affärsmodeller. 

Vi såg denna metod som lämpligast då vi inte kunde få tillräcklig information från MBIS 

i våra intervjuer kring dessa områden. Vi behövde en datainsamlingsmetod som gav oss 

information från utomstående källor för att kunna svara på dessa frågor i vår studie. Vi är 

medvetna om att använda internetsidor kan ses som mindre pålitligt data än den från en 

intervju samt att hemsidor från företag ofta försöker visa den bästa sidan av myntet. Dock 

såg vi detta som det lämpligaste tillvägagångssättet och vi har till vår bästa förmåga 

försökt att använda branschsidor och hitta informationen på flera olika sidor för att 

validera att det som beskrivs är trovärdigt. Som vi beskrivit tidigare har studien påverkats 

av accessproblem där syftet har blivit förändrat 

För att kunna uppfylla vårt syfte som är att kartlägga huvudfunktionerna inom 

mobilannonseringsbranschen och se hur de interagerar med varandra. Analysera 

affärsmodeller hos representativa aktörer inom mobilannonseringsbranschen. Samt 

undersöka vilka prissättningsmetoder som kan appliceras till MBIS produkt Adder så 

krävdes det att vi använde flera olika metoder och källor för att samla in data på. Vi såg 

att intervjuer, tillsammans med frågeformulär och icke-offentliga dokument, gav oss 

bästa möjligheten till att få det djup som krävdes och användning av internetsidor för att 

få tillgång till information som MBIS inte kunde tillhandahålla och för att få den bredd 

och överblickssyn som behövdes. Utöver våra primära datainsamlingsmetoder har vi även 

samlat in data genom deltagande observationer på MBIS samt tagit del av MBIS 

mailkatalog. 

Figur 4 på nästa sida beskriver vilka primära datainsamlingsmetoder som har gått till 

vilken del av vår frågeställning och vårt syfte. 
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Figur 4. Översikt av datainsamling. 

 

 

Av figuren ovan kan ges att vi har använt oss av intervjuer, offentliga dokument, icke-

offentliga dokument och ett frågeformulär som vår primära datainsamling. Av figuren ges 

även vilka data som använts till vilka områden i studien. 

Sammanlagt har vi utfört fyra intervjuer utöver det första mötet vi hade med MBIS, där 

vi diskuterade ämnesval. Första intervjun var med MBIS VD, produktchefen för Adder 

samt MBIS affärsutvecklare/konceptansvarig. Andra intervjun var med endast 

produktchefen för Adder, som även var vår kontaktperson på MBIS. Produktchefen har 

tidigare varit produktchef på Sony under en längre tid och ansvarat för flera av deras mest 

framgångsrika mobiltelefoner. Tredje intervjun var med en branschexpert på MBIS med 

lång erfarenhet av att leda och styra företag i branschen samt haft flera VD positioner 

under sin karriär. Branschexperten arbetar med strategiska beslut och business 

management på MBIS. Fjärde och sista intervjun var återigen med endast produktchefen 

för Adder. Under “3.4.1 Våra intervjuer” kommer vi beskriva dessa intervjuer mer 

djupgående, vilken data de genererat, varför vi valt att ha intervjuerna med dessa personer 

samt vad respektive insamlad data har bidragit med. 

Som komplettering till intervjuerna fick vi även tillgång till två icke-offentliga dokument 

varav det ena var en teknisk förklaring av Adder och det andra en konkurrentbeskrivning 

med koppling till Adder. Vidare har vi även fått tillgång till två offentliga dokument som 

rent tekniskt beskrev några funktioner på den så kallade spelplanen. Utöver det som syns 

i figur 4. har vi även utfört deltagande observationer av småskalig grad som inte utgör en 

primär del av vår datainsamling men som vi däremot tycker är en värd aspekt att nämna. 

3.4.1 Våra Intervjuer 

Intervjuer kan användas för att samla in enkel, faktisk, information för att hjälpa till att 

förstå mer komplexa och avancerade fenomen. Strukturen som intervjuformatet ger ökar 

chansen att tyda informationen rätt och lämpas speciellt bra när forskaren behöver insikt 

i människors uppfattningar och erfarenheter. Det är även den lämpligaste metoden att 

samla in data på när det handlar om priviligierad information, dvs. information som endast 

kan fås genom kontakt med en nyckelperson på fältet. (Denscombe, 2009, s.232, 233) 
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Våra utföranden av intervjuerna kan närmast likna semi- och ostrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att vi låtit intervjupersonerna tala fritt och fått följa sina egna tankegångar. 

Detta i motsatts till strukturerade intervjuer där forskaren har mycket stark kontroll och 

liknar i själva verket mer ett frågeformulär som svaras ansikte mot ansikte (Denscombe, 

2009, s.233, 234). Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer tillåter den intervjuade 

att säga sin mening rakt ut och är att bättre tillvägagångsätt att upptäcka saker i mer 

komplexa frågor (Denscombe, 2009, s.235). Vidare har samtliga intervjuer varit av 

karaktären personliga intervjuer ansikte mot ansikte där Denscombe (2009) säger att det 

gör det enkelt för forskaren att lokalisera speciella idéer till specifika människor (den 

intervjuade) samt att den är lätt att kontrollera (Denscombe, 2009, s.235). Intervjuerna vi 

haft har i många fall liknat diskussioner och har skett via bokade möten på MBIS 

huvudkontor. Vid samtliga intervjuer har vi använt oss av en ”intervjuguide”, eller ett 

frågeschema, där vi har ställt öppna frågor kring vissa teman, t.ex. Adder, specifika 

aktörer eller affärsmodeller som respondenten sedan fått tala fritt om varav vi även ställt 

uppföljningsfrågor när vi ville få mer information kring det som sagts. Detta går även i 

linje med det Bryman (2008) säger att en semistrukturerad intervju innebär, där han säger 

att forskaren har en enkel uppsättning allmänna frågor i teman som inte behöver följas 

maniskt, och som gärna följs upp med uppföljningsfrågor (Bryman, 2008, s.206). Detta 

har vart mycket givande för oss då vi under samtalets gång även kunnat ställa frågor och 

få feedback på vårt arbete så att vi inte misstolkat eller snedvridit saker från intervjun. 

Samtliga intervjuer tog plats på MBIS huvudkontor i Umeå bakom dörrarna i deras 

konferensrum. Detta bidrog till att vi alltid kunde utföra intervjuerna ostört samt att 

intervjupersonen alltid fanns på plats innan intervjun började, d.v.s. de behövde aldrig 

resa till någon extern plats. Under intervjuerna har vi upplevt en god stämning där 

personerna vi pratat med har talat öppet och inte visat tecken på att vara obekväma i att 

svara på några frågor. Snarare har de varit väldigt aktiva och gett god respons där de visat 

ett genuint intresse av att dela med sig av sin kunskap. En fördel vi såg med att använda 

en intervjumall var att om samtalet svävade iväg från ämnet för mycket, kunde vi leda 

tillbaka intervjun i den riktning vi ville, vilket kan ledas tillbaka till den kontroll som 

Denscombe (2009) nämner. Följaktligen beskrivs de intervjuer vi samlat in vår data ifrån 

i detalj nedan: 

1:a Intervjun 

 

Intervjupersoner: MBIS VD, produktchefen för Adder samt MBIS 

affärsutvecklare/koncept ansvarig. Intervjun tog plats 2a april och uppgick till 1 timme 

och 50 minuter.  

VDn bidrog delvis med information om företaget, men beskrev främst problematiken 

kring Adder och övergången till de mobila plattformarna. Produktchefen förklarar 

branschens struktur och vissa komplexa interaktioner som sker i informationsutbytet och 

flödet i vilket handlingar sker när en annons skall skickas ut till en läsare. Det visar sig 

nästan omöjligt att rita upp flödesschemat och resulterar att vi istället diskuterar 

interaktionerna i abstrakta termer. Produkten Adder beskrivs här endast kortfattat då vi 

enas om att detta mer effektivt kan göras utan att VD eller MBIS affärsutvecklare/ 

koncept ansvarig närvarar. Affärsutvecklaren förklarar hur produkter generellt sett tas 

fram i branschen och att det ofta handlar om samspel mellan aktörer och att hitta win-win 

situationer. Vidare tar han upp problematik kring att interagera väldigt nära med kunder 

samtidigt som företaget inte vill ge ut så pass information om en produkt så kunden istället 

enkelt kan kopiera den. Affärsutvecklaren tillsammans med VD redogör kring vilka 
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metoder som används för att göra vinst, vilka aktörer och funktioner som gör mest vinst 

i nuläget och genom vilka metoder som MBIS gärna skulle se att deras funktioner skulle 

göra vinst genom. Detta innefattar bl.a. långsiktigt- och kortsiktigt tänk, hur samspel och 

konkurrensförhållanden fördelaktigt hanteras samt hur nya produkter och kopiering kan 

hanteras. 

Vi får generell information om branschen och Adder men inser att vi snabbt behöver få 

mer ingående data om Adder för vår studie och bokar därmed ett möte med endast 

produktchefen längre fram. Innan vi har detta möte bestäms att vi skall skriva vår 

problem- formulering/bakgrund samt arbeta med teorikapitlet och strukturen i arbetet. 

2:a Intervjun 

Intervjuperson: Produktchefen för Adder. Intervjun tog plats 23e april och uppgick till 1 

timme och 40 minuter.  

Vi får här mer ingående information om Adder, både ren teknisk data om hur den fungerar 

men även tanken bakom den och MBIS vision med produkten. Vi får se datorprogrammet 

som Adder fungerar i och se olika inställningar och scenarion som den kan användas till. 

Vi får höra olika idéer produktchefen har och hur vissa saker kan åstadkommas med stor 

enkelhet och där andra kräver större ansträngningar. Vi får branschstrukturen ytterligare 

förklarad för oss men med ett större fokus på vart Adder kommer in. Här förklaras med 

vilken publisher som Adder framtagits tillsammans med och vilka idéer de har att 

samarbeta med andra specifika aktörer. Vi blir uppmanade att själva gräva ner oss i denna 

komplexa värld av funktioner och affärsmodeller för att själva skapa oss en bild av hur 

relationerna ser ut och vilka metoder som används. Vi blir långt ifrån serverad all 

information på ett silverfat men vi har efter denna intervju en stor förståelse för produkten 

Adder och vi blir även tilldelade det icke-officiella dokument kort efter detta möte, som 

innehåller konkurrentbeskrivningen vi till stor del använt oss av. Utöver denna 

konkurrentbeskrivning erhöll vi även ett dokument som i text och bild förklarar Adder 

och hur produkten fungerar, dessa dokument beskrivs mer i detalj under rubriken Data 

från dokument. 

Vi rekommenderas efter detta möte att boka en intervju med en branschexpert på MBIS 

som produktchefen tror kan ge oss en bättre beskrivning av branschen angående 

funktioner och trender utanför Adder. Detta möte bokas snabbt inpå då vi behöver mer 

information om branschen för att verkligen kunna börja ta oss an problemet.  

 

3:e Intervjun 

Intervjuperson: Branschexperten. Intervjun tog plats 25e april och uppgick till 1 timme 

och 5 minuter.  

Branschexperten har inte tidigare deltagit på något möte men vi har träffat honom på 

huvudkontoret. Intervjun inleds med en redogörelse av vår studie och dess syfte samt 

vilka teorier vi har som utgångspunkt. Vi fortsätter med att visa konkurrentbeskrivningen 

och våra tankar vi har att använda denna på. Branschexperten har inte sett exakt detta 

dokument tidigare men flera liknande och fortsätter med att ge sin bild av 

konkurrenssituationen, både allmänt för branschen och med ett större perspektiv för 

Adder. Han gör sig snabbt förstådd med konceptet kring aktiviteter och värdeskapande vi 

har som utgångspunkt och ger oss information kring vissa företag i branschen, deras 

struktur, aktiviteter, värdeskapande osv. Han fortsätter med att diskutera framtida 
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prognoser och utvecklingar han ser komma i övergången mot mobila plattformar. Detta 

involverar mycket kring CPM-modellen som idag används och vilka för- och nackdelar 

han ser med denna. Vidare redogör han för vissa dominassituationer som finns på 

spelplanen, d.v.s. vilka aktörer som har övertag i förhandlingar på grund av deras position. 

Han besvarar ingående alla frågor vi ställer och ser till att vi är nöjda med svaren vi får 

så att vi kan använda dem till vår studie.  

Då denna intervju avslutas överensstämmer vi att vi har tillräckligt med information för 

att arbeta med vår studie och dess syfte. Vi har nu samlat in data från flera olika experter 

inom respektive relevant område samt fått flera intressanta synvinklar på vår studie. Vi 

ser tydligt hur information börjar upprepas när experterna får tala fritt kring området och 

anser oss fyllt en adekvat mättnads nivå på data som vi kräver för att utföra studien. 

Genom personerna vi valde att intervjua skapades en naturlig utveckling av 

datainsamlingen som började med att vi fick en generell redogörelse i problematiken med 

att övergå till mobila plattformar, för att sedan få detaljerad information om Adder och 

slutligen en ingående redogörelse för branschen som helhet. Innan vår fjärde och 

slutgiltiga intervju går en längre tid där vi arbetar med data vi samlat in. Den slutgiltiga 

intervjun sker mot slutet av arbetet och används mycket för att validera våra resultat. 

4:e Intervjun 

Intervjuperson: Produktchefen för Adder. Intervjun tog plats 16e maj och uppgick till 1 

timme och 10 minuter. 

Inför denna intervju var vi förberedda med flest specifika frågor då vi naturligt haft mest 

tid på oss innan att analysera vårt område. Dessa specifika frågor rörde bl.a. ännu mer 

detaljerat hur Adder interagerar med andra funktioner, dvs hur information utbyts fram 

och tillbaka med närliggande aktörer. Ytterligare rörde frågorna vissa branschspecifika 

fenomen vi inte kunnat klargöra på egen hand, detta inkluderade bl.a. prognoser på hur 

långt konkurrenter kommit i utvecklingen av en liknande produkt. Överlag hade vi samlat 

in data som visat oss i rätt riktning men behövde förtydligande och säkerställande på vissa 

konkreta frågor. Vidare hade vi frågor kring sekretess, d.v.s. vad exakt vi fick säga om 

främst Adder men även MBIS. Avslutningsvis tog den största delen av tiden upp av att 

validera att vi tolkat den informationen vi fick från intervjuerna och dokumenten rätt. Vi 

hade inte hittills antecknat vår slutdiskussion utan validerade främst vår analys och vårt 

resultat vilket innehåller den mest detaljerade beskrivningen av Adder i vår studie. Vi fick 

validerat att vi förstått, sånär på några detaljer, allting korrekt och blev tillrättavisade på 

några punkter kring sekretessen på Adder men ingenting som påverkade resultatet eller 

slutdiskussionen. Vår kontaktperson visade sig nöjd och uttryckte sig vara imponerad av 

vår tolkning av datan. 
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 Kartläggning Affärsmodeller Prissättningsstrategier 

Intervju 1 
VD, 
Produktchefen, 
Affärsutvecklare 

X X   

 

Intervju 2 
Produktchefen 

X   

 

Intervju 3 
Branschexperten 

X    

 

Intervju 4 
Produktchefen 

X X  

 

Tabell 3. Intervjuernas användningsområden. 

Av tabellen ovan visas inom vilka områden vi har fått information från våra intervjuer. 

Produktchefen gav oss mest information om Adder men även branschen som helhet och 

således blev bidraget från honom mest inom kartläggning. Intervjun innehöll dock vissa 

inslag av bidrag till vår affärsmodellanalys eftersom han kunde berätta mycket om Adder 

och dess funktioner/aktiviteter. Branschexperten har gett liknande information där han 

istället gått på djupet vid vissa aspekter som produktchefen inte kunnat svara på, han har 

också bidragit mer till information kring företag och deras funktioner på spelplanen. 

Verkställande Direktörens bidrag har främst varit att berätta om företaget, strukturen, men 

även branschen och således hjälpt kartläggningen. Som vi kan se i tabellen så har inte 

intervjuerna gett någon information kring prissättningsstrategier, detta samlades istället 

in via ett frågeformulär. 

3.4.2 Data från dokument 

Offentliga dokument är ofta sådana som kommer från företag och organisationer. Vissa 

är offentliga, t.ex. årsredovisningar, annonser eller pressmeddelanden via internet. Men 

de kan även vara icke-offentliga, eg. interna nyhetsbrev, memon etc. Dokument kan vara 

av stor vikt för forskare som genomför en fallstudie med kvalitativ metod. (Bryman, 2008, 

s.496) I och med vår fallstudie med MBIS har vi fått tillgång till två dokument från 

företaget som inte finns tillgängliga utifrån. Dokumenten har gett oss information kring 

konkurrensen av Adder samt teknisk information kring dess flöden. Utöver dessa 

specifika dokument har vi även haft tillgång till en intern mailkatalog. Allt detta är alltså 

icke-offentliga dokument eftersom de inte är tillgängliga för allmänheten och endast finns 

att tillgå via MBIS. 

Utöver dessa icke-offentliga medel har vi även letat offentliga dokument som har hjälpt 

vår studie. Dessa är ibland funna med hjälp av branschtidningar som länkats via den 

interna mailen. I sin helhet har de offentliga dokumenten bestått av årsredovisningar, 

företagshemsidor och artiklar i branschtidningar som vi använt för att utföra vår 

affärsmodellanalys. 

Icke-Offentliga dokument  

Bland de icke-offentliga dokumenten har konkurrentbeskrivningen vi fick av MBIS varit 

den som gett mest information. Den användes för att kartlägga spelplanen och 
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huvudfunktioner inom den samt för att identifiera företag inom spelplanen som vi kunde 

använda till vår analys av affärsmodeller. Dokumentet bestod av en 

konkurrentuppställning inriktad mot Adder. Den beskrev en mängd företag, varför- och 

på vilket sätt dessa är konkurrerande företag till Adder och MBIS. Totalt fanns i 

dokumentet 94 olika företag och aktörer inom mobilannonseringsbranschen som på olika 

sätt utgjorde konkurrens till Adder. Några exempel på dessa är Admeld, Burstly, Google, 

Carat, Double Click, Advine samt AT&T med fler. Vi har sedan kategoriserat dessa 

aktörer för att visa “huvudfunktioner” inom spelplanen som vi sett. För att kunna 

analysera aktörer inom spelplanen har vi sedan sovrat bland dessa företag. Vi har aktivt 

valt ett företag inom varje huvudkategori genom vissa kriterier för vad vi fann relevant. 

Vi letade efter de företag som dels var relevanta mot vårt syfte, men även de som erbjöd 

data som gjort kartläggningen och affärsmodellsanalysen praktiskt genomförbar. Således 

gick vi, systematiskt, igenom alla företagen utefter följande: 

Företagets lokalisering: Vi har letat företag som stod i närhet till den nordiska marknaden 

eftersom det främst är här MBIS bedriver verksamhet i dagsläget. Men även för att det 

ter sig smidigare att leta data via nordiska medier som vi själva känner till. 

Företagets storlek: Vi ville ha företag som kunde spegla- och vara representativa inom 

huvudkategorin. Därför har vi sökt de företag som är stora och ofta innehar en 

marknadsledande position. Samtidigt ville vi inte heller ha för stora företag, eftersom vi 

ofta fann att dessa var svåra att få information från, varför vi inte valt att ta med 

exempelvis Google. Detta är även direkt kopplat till kriteriet nedan. 

Informationstillgång: Inte alla företag vill vara helt publika och delar därför inte all 

information via internet. Eftersom informationstillgången kring företag var viktig för oss 

har vi letat företag som faktiskt kunnat ge den information vi behövt kring deras 

produkter, aktiviteter, historia, marknadsposition etc.  

Det andra dokumentet vi fick tillgång till via MBIS var en teknisk beskrivning av hur 

Adder fungerar i praktiken. Dokumentet beskrev hur- och i vilken ordning 

informationsflödet färdades mellan en handfull närliggande, interagerande, funktioner. 

Detta flödesschema illustrerades med olika boxar och pilar som representerade aktörer 

och informationsflöden. Tillsammans med detta kom skriftlig beskrivning över vad 

bilderna representerade och Adders essentiella ingångspunkt i flödet. I samband med att 

vi fick dokumentet tillhandahållit av produktchefen för Adder, fick vi även en ingående 

visning av programmet som Adder hanteras i från en dator. Vi fick se olika saker Adder 

kunde utföra och fick förklarat hur detta skulle ske tekniskt, d.v.s. hur detta skulle kodas 

i programmet och om det var komplicerat eller av enklare natur. Dessa beskrivningar 

antecknades och illustrerades på det tekniska dokumentet för att visa mellan vilka 

funktioner en ändring kunde påverka. Alla dessa komponenter har varit viktiga för att 

förstå och kunna tolka spelplanen och vidare för att kunna kartlägga denna som en 

spelplan. 

Offentliga Dokument 

Under studiens gång har vi haft tillgång till MBIS offentliga mailkatalog som går ut till 

hela företaget. Mailkatalogen används internt i företaget för saker som antingen rör hela 

företaget, exempelvis stora möten, men det är även ett verktyg för att sprida nyheter och 

inspiration inom företaget. Dagligen trillade det in artiklar om t.ex Apples förmåga att 

sätta pris på appar via Appstore, hur utvecklingen går på nya annonsplattformar eller en 

insändare om varför spelet Starcraft inspirerar till framgång. Självklart har inte allt från 
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denna mailkatalog varit intressant för detta arbete, utan det är bara en liten del som 

faktiskt har använts. Som exempel till detta länkades en artikel på IAB (Internet 

Advertisement Bureau) på vilken hemsida vi kunde hitta ett offentligt dokument vid 

namnet “Mobile Phone Creative Guidelines”. 

Dokumentet beskrev i helhet standarder och riktlinjer för hur annonser på mobila enheter 

ska utformas, mått, storlek (mängd data), hur de ska upplevas eller vilken typ av 

anslutning den typiska användaren har. Således gav detta dokument en ytterligare 

förståelse för processen hur annonser skapas och hur kreatörerna till annonserna 

involveras i spelplanen. 

Ytterligare ett offentligt dokument vi har tagit del av är en beskrivning av hur något som 

kallas Demand Side Platform och Supply Side Platform fungerar. Dokumentet fann vi på 

en blogg vid namn Ad Ops Insider, vilket är en blogg skriven av Ben Kneen som vill visa 

en bild av hur interaktiv media fungerar ur ett operationellt och tekniskt perspektiv. 

Dokumentet innehöll en flödeskarta över hur Demand Side Platform och Supply Side 

Platform interagerar med varandra och övriga komponenter på en annonsmarknad där 

sedan varje steg förklarades i detalj. Flödeskartan återfinnes som Bilaga och visar en steg-

för-steg process med flera olika komponenter, här synliggörs det faktum att vi har 

förbisett flera tekniska steg när vi gjort vår tolkning av spelplanen eftersom vi fann denna 

information att vara utanför vårt område. Att alla steg är förklarade har dock varit viktigt 

för oss för att kunna förstå helheten i hur de två komponenterna interagerar med varandra 

men även hur de båda fungerar med funktioner längre bak- och fram i flödet. Vi är 

medvetna om bristen som finns i att använda ett dokument från en blogg-hemsida där 

författare kan skriva vad som helst och som kan präglas av deras egna värderingar och 

tolkningar istället för ren fakta. Vi har dock försökt vara kritiska till källan genom att 

triangulera. Det vill säga, vi har försökt hitta andra källor som beskriver samma fenomen 

i syfte att bekräfta att den första faktiskt återger en korrekt bild. Detta är något vi lyckats 

med i detta fall, det finns flera förklaringar över hur Demand Side Platform och Supply 

Side Platform fungerar. Alla beskriver inte processen på exakt samma sätt, men i ett större 

perspektiv säger alla samma sak. Anledningen till att vi valde just detta dokument var att 

det till en början förklarade sambandet i en enklare form av språk så att även vi som inte 

förstår alla tekniska aspekter kunde förstå sambandet. Det gav alltså den bästa 

helhetsbilden medan andra källor kunde snöa in sig i alldeles för mycket detaljer som inte 

tillförde något för vår studie. 

Vid insamlingen av data kring specifika företag, deras produkter, aktiviteter, 

funktionsbeskrivningar har vi använt oss av branschtidningar, företagshemsidor, artiklar, 

annonser, årsredovisningar samt i ett fall även studerat filmklipp som förklarar en produkt 

och tjänst. 

I första hand har vi vänt oss till företagens hemsidor, när det kommer till företag och deras 

produkter/tjänster. Här har vi fått företagsbeskrivningar, produkt- och tjänsteutbud samt 

information om deras samarbetspartners. I vissa fall har inte all information gått att tillgå 

via företagens svenska sidor, varvid vi även försökt leta deras internationella hemsidor. 

Vi har även, om företaget ingår i en, besökt koncernens hemsida för att få grepp om 

företagets räckvidd och potentiella stordriftsfördelar med mera. I vissa fall har vi även 

laddat hem företags officiella årsredovisningar för att ytterligare fastställa deras storlek, 

produkter, omsättning, huruvida de går i vinst etc. som låtit oss avgöra om det de skriver 

om sig själva faktiskt stämmer. 
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Utöver företags- och koncernhemsidor har vi även vänt oss till bransch- och 

nyhetstidningar för att leta data som berör ett företags funktion på spelplanen eller utökad 

information om produkter via artiklar eller recensioner etc. 

Filmklippen som beskrivs ovan är angående Emediate. De har på sin hemsida listat en 

guide, eller videomanual, till hur man använder deras Ad Serving program EmediateAD. 

Vi fann 6 stycken filmklipp som är publicerade via youtube. Samtliga är ungefär 2 

minuter långa och beskriver olika sätt att hantera programmet. Vi använde dessa för att 

få en mer utvecklad förståelse kring hur Emediates Ad Serving-tjänst fungerade, vilka 

aktiviteter som fanns och hur de kunde användas och styras. En del filmer innehöll bättre 

information än andra och därmed fanns även information som inte var relevant, 

exempelvis hur du gör en specifik sökning i programmet. Således har vissa filmer snarare 

skummats igenom, medan andra har studerats i detalj, varför vi fann det nämnvärt. 

3.4.3 Vårt frågeformulär 

Att använda öppna frågor i ett frågeformulär kan ge svar i form av text som kan bearbetas 

som kvalitativ data (Denscombe, 2009, s.367). Utöver de intervjuer vi hade med 

produktchefen gav vi honom ett frågeformulär med öppna frågor för att undersöka MBIS 

och Adders förhållningssätt till de prissättningsmetoder som presenterats i teorin. 

Formuläret skickades ut till produktchefen via MBIS interna e-mail. Några av frågorna 

och svaren behövde i efterhand utvecklas för att han skulle kunna ge bättre svar och/eller 

för att vi skulle få mer data. Således blev det en diskussion fram och tillbaka över mail 

som genererade utvecklade svar. 

Vi valde oss att använda frågeformuläret på grund av frågornas mer enkla karaktär som 

gjorde att vi inte behövde en intervju för att få svar på dessa. Ett frågeformulär är lämpligt 

att använda när det som efterfrågas är tämligen okomplicerad information som är 

kortfattad och okontroversiell samt när respondenten förväntas vara i stånd att förstå 

frågorna som ställs (Denscombe, 2009, s.208). Frågeformuläret bestod av frågor som 

berörde den teori vi har valt att använda kring prissättningsstrategier. Frågorna är 

baserade på ett genomgående tema i metoderna för prissättning, nämligen kostnads- 

konkurrens- och värdebaserad prissättning. Eftersom både den kostnads- och den 

konkurrensbaserade metoden är av mindre komplicerad karaktär än den värdebaserade 

har dessa också fått mindre fokus i såväl frågeformuläret och analysen. 

Frågor till den kostnadsbaserade metoden berör kostnader som är kopplade till produkten. 

Den konkurrensbaserade metoden har frågor som berör MBIS tillgång till information om 

konkurrenter och marknaden. Den värdebaserade prissättningen har frågor som främst 

berör två olika områden. Nämligen (1) de två antaganden som Andersson et al. (2008) 

anser ska uppfyllas för att kunna använda värdebaserad prissättning. (2) De fem 

utmaningar som Hinterhuber & Bertini (2011) nämner att ett företag ska förstå och beakta 

när dem vill tillämpa den värdebaserade prissättningsmetoden. Frågeformuläret med en 

beskrivning av frågorna återfinnes som Bilaga. 

3.4.4 Deltagande observationer 

Utöver de metoder som finns i figuren har vi under studiens gång ofta funnits på plats, 

antingen vid MBIS huvudkontor eller på ett kontor nere i stadskärnan där vi delat plats 

med ett antal andra företag MBIS hyr ut lokalen till. På huvudkontoret har vi varit en gång 

i veckan i sex veckor. På kontoret i stadskärnan har vi varit 3-4 gånger i veckan under 
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samma period. Enbart genom att ha funnits på plats, studerat den dagliga verksamheten, 

observerat händelser och i korthet diskuterat med personer inom branschen har vi fått en 

ökad förståelse och kunnat se detaljer i sammanhang vi annars inte kunnat. Deltagande 

observationer ger större möjlighet än andra metoder att producera data som framhäver 

detaljerna, subtiliteterna, komplexiteten och de inbördes förhållanden i den värld som 

undersökts (Denscombe, 2009, s.284). När vi har varit på plats på huvudkontoret har det 

främsta syftet varit att träffa vår kontaktperson, men vi har utöver detta suttit på plats för 

att skriva på detta arbete. Således har vi haft möjligheten att småprata med anställda och 

kontinuerligt föra anteckningar. Detta har vi vissa fall hjälpt oss i processen att förstå 

teknikaliteter eller hur funktioner samspelar inom branschen. När vi istället har suttit i 

stadskärnan har fokus legat på vårt eget arbete eftersom MBIS gav oss tillgång till varsin 

arbetsplats på kontoret. Vi har dock träffat flera människor som arbetar med 

annonsproducering, affiliate marketing (arbetar med att ansluta kunder till t.ex. Apollo 

via sin egen hemsida), eller mobilapplikationsutveckling. Att samtala med dessa personer 

är ytterligare en aspekt som gett oss tolkningsutrymme kring hur aktörer agerar inom 

branschen, även om det är en relativt liten del. 

3.5 Analysdiskussion 
En analys av kvalitativ data har sin grund i fyra principer. Den första är att den analys 

som görs ska vara förankrad i data, dvs. det ska inte vara abstrakta resonemang utan 

analysen ska grundas på de belägg som samlats in. (Denscombe, 2009, s.367) 

Kartläggningen av spelplanen bygger på en konkurrentanalys från MBIS och är således 

direkt grundad i data. 

I affärsmodellerna har aktiviteterna, vilket är datan, lagt grunden för hur designteman 

analyserats. Utifrån konkurrentbeskrivningen, har vi även kunnat urskilja vissa kategorier 

av företag, dvs. branschspecifika områden som alltid tycks utföras. Vi utgick från dessa 

och undersökte vidare på branschhemsidor vilka de centrala begreppen var och som alltid 

verkar involveras i annonseringsprocessen. De mest återkommande och vitala 

kategorierna vi kunde urskilja har vi valt benämna huvudkategorier och kommer 

representera hur mobilannonseringsbranschen ser ut i denna studie. Dessa 

huvudkategorier kommer vi presentera och förklara i vår analys. Vidare bygger analysen 

av prissättningsstrategiernas applicerbarhet till Adder på data insamlad via frågor ställda 

till MBIS. Med detta sagt anser vi att den första principen är uppfylld genom sättet vi 

analyserat på. 

Den andra principen är förankrad i den första och säger att förklaring av data ska komma 

ur mycket noggrann läsning av den, vilket betyder att förklaringar av företeelser ska 

härledas genom att noga granska data som samlats in (Denscombe, 2009, s.367, 368). 

Eftersom vi har utgått från data (empiri) vi samlat in och sedan fört tolkningar och 

resonemang kring dessa har vi inte endast återgett rådata. Vi har läst, tolkat och återgett 

informationen i egna ord för att sedan analysera den och vidare ställt den mot teori, varför 

vi anser att vi uppfyller den andra principen. 

Den tredje principen förklarar att obefogade fördomar ska undvikas vid analysen av data 

(Denscombe, 2009, s.368). Som vi sagt tidigare har vi en objektiv syn på kunskap och 

försöker således hålla oss objektiva i analysen. Med grund i att vi inte har djupare 

förförståelse till ämnesområdet finns heller inga direkta fördomar eller snedvridningar i 

analysen. Den fjärde och sista principen säger att analysen ska innefatta en repetitiv 

process, där utvecklingen av teorier, hypoteser, begrepp etc. grundar sig i en process som 
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rör sig fram och tillbaka mellan empiri, analys, teori etc. (Denscombe, 2009, s.368, 369). 

Vi har ständigt rört oss mellan våra data, analysen och teori för att styrka vår 

argumentation och således har vi arbetat i en repetitiv process. Utifrån detta anser vi oss 

ha uppfyllt även den sista principen. 

3.6 Litteratursökning 
För att hitta lämpliga teorier till vårt forskningsområde har vi använt oss av olika 

databaser och relevant litteratur. En litteratursökning består vanligtvis av att först söka 

igenom böcker, tidskrifter och rapporter för att sedan komplettera det avgränsade området 

med elektroniska databaser och artiklar (Bryman, 2008, s. 113). Vår litteratur består av 

Anderson & Narus, Business Market Management: Understanding, Creating and 

Delivering Value (2008) samt Kowalkowski & Kindström, Tjänster och helhetslösningar: 

nya affärsmodeller för konkurrenskraft (2012). Tjänster och helhetslösningar fann vi via 

Umeå universitetsbiblioteks databas för litteratur när vi sökte information om 

prissättning. Vi fann fem stycken kandidater när vi applicerat våra sökord (som 

presenteras nedan) som i alla gick igenom men endast denna gav oss relevant information 

inom vårt område. Business Market Management är kurslitteratur från kursen New 

Products and Development, D nivå, och är även den använd inom området för 

prissättning. Den senare boken är refererad till på Google Scholar över 900 gånger och 

författarna var för sig är citerade över 14000 gånger. Vi förstår att kurslitteratur och övrig 

litteratur kan ge en mer ytlig beskrivning och är inte lika starka som vetenskapliga artiklar, 

men då syftet var att söka en grundläggande beskrivning inom prissättning som vi sedan 

utvecklat med vetenskapliga artiklar anser vi dessa vara relevanta. 

Elektroniska databaser är användningsbara när forskaren vill söka artiklar inom olika 

tidskrifter och även sökverktyg som Google Scholar kan användas vid sökandet av 

referenser (Bryman, 2008, s. 113-115). Vi har använt oss av databaserna Business Source 

premier och Emerald Journal samt journalen Long Range Planning för att få tillgång till 

så relevanta artiklar som möjligt när vi sökt. Business Source Premier är den största och 

mest välanvända databasen inom företagsdisciplinerna marknadsföring, organisation, 

informationssystem, produktions hantering, redovisning, finansiering samt ekonomi och 

inkluderar över 2 200 journaler (Ebsco, 2013). Business Source Premier har bland annat 

lett in oss till artiklar från Harvard Business Review som anses ha hög trovärdighet inom 

området. 

Emerald Journals erbjuder högsta kvalitén av peer-reviewed forskning och inkluderar 

över 290 journaler och 170 000 artiklar (Emerald Insight, 2013). Peer-reviewed innebär 

att forskningen lästs och evaluerats av andra forskare inom område som understryker att 

innehållet är korrekt, detta ger belägg till artikeln och gör den mer lämplig att användas i 

akademiskt syfte (University of Texas Libraries, 2013). Som en etablerad ledare inom 

alla discipliner av management erbjuder de journaler inom områden som företagsstrategi, 

ekonomi och informationshantering med mera (Emerald Insight, 2013). 

Long Range Planning är den ledande internationella journalen inom fältet strategisk 

management. Samtliga artiklar är peer-reviewed och granskas noggrant innan de 

inkluderas i journalen. Long Range Planning täcker bland annat områden som företags 

strategi & styrning, nya affärsmodeller, strategier för framväxande marknader, 

entreprenörskap, innovation, organisatorisk struktur & design samt företags processer. 

(Journals Elsevier, 2013) 



~ 33 ~ 
 

Long Range Planning journalen fick vi rekommenderad till oss av en Universitetslektor 

på Umeå Universitets Handelshögskola som forskar inom logistik, affärsmodeller, 

företagsprocesser och innovation. Det var genom Long Range Planning vi bland annat 

fann Zott & Amits teori om affärsmodeller ur ett aktivitetsperspektiv. Efter att fått fram 

artikeln genom våra sökord fann vi senare även att det var den tredje mest citerade artikeln 

på Long Range Planning samt att den var regelbundet återkommande i andra artiklar vi 

gick igenom och använt oss av. 

Genom att ha använt de databaser och journaler som är mest brukade och betrodda inom 

forskningsområdet företagsekonomi anser vi oss ha sökt bland trovärda och relevanta 

artiklar. Vi ser dock samtidigt en begränsning i användandet av dessa två databaser och 

journalen i och med att de kan sakna den teknologiska aspekten vår studie innefattar. De 

fokuserar inte på de teknologiska forskningsområdena utan har sina primära fält inom 

management och business. Vi har försökt väga upp detta genom att inkludera sökord som 

innefattar nya framväxande marknader och innovationer genom ny teknologi men ser 

ändå att det kan finnas artiklar vi missat inom detta område. Detta vill vi belysa läsaren 

för men eftersom vår studie har ett företagsekonomiskt perspektiv i första hand med fokus 

på kartläggning, affärsmodeller or prissättning så anser vi inte att det haft en stor betydelse 

för genomförandet av var studie. 

Bryman (2008) beskriver att det behövs nyckelord och definitioner av sökparametrar för 

att få fram relevant material i sökmotorn, om forskaren hittar en relevant artikel med några 

sökord kan det vara bra att använda dessa sökord för att leta efter fler artiklar (Bryman, 

2008, 116). Sökord vi använt oss av är: business model, innovation, design, pricing 

strategies, activity system, mobile, market, advertising, m-commerce (mobile-commerce), 

new technology, cost based, value based, differentiation, marketing, governance, 

strategy, future och dynamic. Dessa har vi även kombinerat på olika sätt och adderat i 

olika steg för att få fram så relevanta artiklar som möjligt. Vi har sökt vidare genom 

referenslistor vi hittat i relevanta artiklar och som använts av andra forskare. De artiklar 

och teorier som sedan valdes var de vi såg var mest relevanta för vår studie baserat på hur 

ofta de blivit refererade till och om de var moderna. 

3.7 Sanningskriterier 
Här diskuterar vi de sanningskriterier som är kopplade till kvalitativ forskning. De 

beskriver huruvida studien är upprepningsbar, överensstämmande med teori eller dess 

generaliserbarhet. 

Extern reliabilitet 

Den externa reliabiliteten förklarar om en undersökning kan replikeras. Det vill säga, att 

samma resultat kan ges om studien återupprepas. Detta kan vara ett svårt kriterium att 

uppfylla vid kvalitativ forskning eftersom det inte går att “frysa” en social miljö. 

(Bryman, 2008, s.352) Med utgångspunkt i att detta är en fallstudie så skulle för det första 

access till MBIS behövas för att replikera studien. Detta eftersom vi erhållit internt 

material och data från dem. För det andra skulle det krävas att samma personer finns kvar 

inom företaget och att sociala företeelser inte förändrats. Om detta är fallet anser vi att 

studien har extern reliabilitet, eftersom medlen finns som gjort att vi kunnat utföra 

studien.  
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Intern reliabilitet 

Den interna reliabiliteten beskriver huruvida forskarna kommer överens om hur data ska 

tolkas (Bryman, 2008, s.352). Vi har under studiens gång kommit väl överens om hur 

data tolkats. Vi har kontinuerligt diskuterat med varandra för att nå det resultat vi gjort 

och för att verifiera att vi tänker likasinnat. 

Intern validitet 

Den interna validiteten ställer frågan om data är noggrann och precis. Det vill säga, är den 

data vi hämtat av rätt typ av för att undersöka forskningsfrågan samt har den uppmätts på 

rätt sätt? (Denscombe, 2009, s.378) I och med att datan vi hämtat i stor utsträckning har 

kommit ifrån MBIS själva menar vi att den är av rätt typ för att undersöka 

forskningsområdet. Eftersom detta är en fallstudie så ser vi hur en uppmätning av data 

från företaget i fråga är framtagen på rätt sätt. 

Det vi kan rikta kritik mot är bland annat data vi tagit om företag. Den kan hävdas vara 

icke-valid eftersom företagen gärna överdriver när de pratar om sig själva eller sina egna 

produkter. Men eftersom vi har kompletterat detta med data från branschtidningar och 

andra källor hävdar vi att det inte har haft någon större inverkan på valideten. Detta är 

även något vi gjort genomgående under arbetet med alla källor som vi känt behövts en 

kritisk inställning till. Att vi betraktat data från flera olika infallsvinklar (källor) kan liknas 

vid så kallad triangulering (Denscombe, 2009, s.184). 

Ytterligare en sak som kan påverka vår interna validitet är sättet vi tillämpat data rörande 

Adder till affärsmodellteori. Detta eftersom Adder är en produkt och inte ett företag som 

modellen är tänkt att användas med. Detta har dock endast påverkat antalet aktiviteter 

som kan identifieras, vilket i sin tur främst har påverkat komplementariteten. Detta är ett 

problem som är svårt att undvika när en produkt ställs mot företag. Vi menar dock att vi 

har lyckats bryta ner produkten, aktiviteterna och värdena den skapar på ett jämförelsebart 

sätt som gör resultatet relevant. Vi har även tagit aspekten i beaktande när vi diskuterar 

produkten. Vi anser oss därför lyckats kringgå problemet, vilket gör att detta inte påverkat 

validiteten av analysen. 

En annan aspekt som kan ses som en nackdel för vår interna validitet är att tre utav 

intervjuerna inte har spelats in. Dessa spelades inte in eftersom produktchefen uttryckt en 

ovilja att bli inspelad på grund av sekretesskäl, vilket vi respekterade. Istället har vi under 

dessa intervjuer fört kontinuerliga anteckningar med hjälp av våra datorer. Eftersom vi 

inte hade tillgång att spela in intervjun bad vi om att få mer tidsutrymme så att det som 

sades kunde bli antecknat. Detta gjorde att tempot blev långsammare för att ge oss 

chansen att få med så mycket data som möjligt. En inspelning hade förmodligen gett oss 

mer data, vi tycker dock att situationen löstes bra utefter förutsättningarna och efter ett 

tag fick vi även ett bra flyt och samarbete som gjorde att vi i slutändan fick en mängd av 

data över förväntan. Ovan nämnda sekretess är också anledningen till att vi i vår empiri 

inte har kunnat redovisa exakt vad som sagts utan istället återger generella utlåtanden av 

hur situationer ser ut. Med detta sagt anser vi oss ha löst validetsproblemet efter bästa 

förmåga där vi inte ser att det är en större brist. 
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Extern validitet 

Den externa validiteten brukar även kallas generaliserbarhet, det vill säga, kan vi 

generalisera resultaten till andra miljöer utan att de är unika för ett visst fall (Denscombe, 

2009, s.379; Bryman, 2008, s.352). Eftersom vi gjort en fallstudie kan den externa 

validiteten ifrågasättas. Vi har undersökt en produkt som är MBIS egna och resultaten 

kring denna går inte generalisera till andra företeelser. Vidare är spelplanen specifik för 

just annonserings- och mobilannonseringsbranschen och således är den svår att 

generalisera till andra branscher. Detta eftersom det finns flera tekniska aspekter och 

bakomliggande företag som inte är av liknande karaktär i andra branscher. 

Objektivitet 

Att vara objektiv i forskningen hänvisar till att en frånvaro till snedvridning ska finnas, 

forskaren ska vara neutral och opartisk till resultatet (Denscombe, 2009, s.379). Vi har 

hela tiden strävat efter att vara så objektiva som möjligt till data vi samlat in, både från 

MBIS och andra källor, innan vi har accepterat den som valid. Det är dock värt att påpeka 

det faktum att vi vid kvalitativa intervjuer aldrig kan vara fri från inverkan eftersom 

kvalitativa data alltid är en produkt av en tolkningsprocess där data inte bara ”finns där 

ute” utan produceras genom tolkningar som används av forskaren (Denscombe, 2009, 

s.383, 384). Fortsättningsvis säger han att forskarens identitet, värderingar och 

övertygelser inte kan elimineras, det finns en ”forskares jag” inblandat, men att detta kan 

mötas med att distansera sig från normala, vardagliga övertygelser medan forskningen 

pågår för att på ett opartiskt sätt hålla sig borta från fördunkling och personliga fördomar 

(Denscombe, 2009, s.384). Vi anser oss genomgående i arbetet hållit oss distanserade till 

vardagliga övertygelser och attityder för att agera opartiskt, vi anser således att vi inte har 

tagit in personliga fördomar eller på något sett fördunklat eller snedvridit arbetet. Bland 

annat har vi inte försummat data som inte stämmer överens med vår analys utan allt som 

framkommit har också presenterats och analyserat på likvärdigt sätt. 

Respondentvalidering 

Respondentvalidering, eller deltagarvalidering, är när forskaren lämnar sitt resultat till de 

som varit föremål för studien i mån att bekräfta att det som beskrivs är korrekt (Bryman, 

2008, s.353) Vi har under studiens gång kontinuerligt bekräftat det vi säger med MBIS. 

Utöver detta skickades studien i sin helhet in till MBIS i slutskedet och när den var klar 

så att de kunde bekräfta att det som sägs är riktigt rörande faktorer som företaget och 

produkten, men även kring branschen som sådan. Detta påpekas för att ytterligare styrka 

vår interna validitet. 
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4. Resultat och Analys 

Här presenterar vi våra resultat och analys av dessa. Vi börjar med att visa på spelplanen 

och dess struktur. Sedan visar vi resultat från företagen vi valt. Slutligen går vi igenom 

prissättningsstrategierna med återkoppling till Adder.  

4.1 Spelplanen 

Efter att ha satt oss in i mobilannonseringen och dess bransch till vår bästa förmåga har 

vi förstått att det är många olika aktörer som medverkar i processen att få en annons 

upplagd på en webbsida i mobilen. Det tycks vara ett stort, komplext, nätverk av företag 

och tjänster som interagerar med varandra och tar del av det pris som annonsören betalar 

(Mobile Marketer, 2013). En enkel syn vi hade tidigare var att en annonsör vänder sig till 

en publicist, exempelvis att BMW går till Expressen och får sin annons upplagd. Efter att 

vi samlat in våra data kan vi konstatera att det i verkligheten är fler steg i processen där 

fler företag och funktioner står emellan. Företagen är ofta både samarbetspartners och 

konkurrenter samtidigt, tjänster förmedlas mellan företagen samtidigt som de försöker 

spela ut varandra. Detta nätverk som företagen är aktiva inom har vi valt att kalla 

“spelplanen”. 

 

Efter att ha evaluerat dokumentet, med konkurrentbeskrivningen till Adder, och från detta 

vidare undersökt via branschsidor vilka funktioner som var ständigt återkommande, har 

vi identifierat ett antal huvudkategorier av företag. Dessa är, advertisers, publishers, ad 

networks, ad servers, data suppliers, location networks, media buyers, targeters, content 

providers, Supply Side Platforms och Demand Side Platforms. Varje kategori fyller en 

viktig roll i nätverket och vi ämnar nedan beskriva de olika kategorierna var för sig samt 

hur de hör ihop. Först presenterar vi en kortfattad beskrivning av funktionerna och dess 

plats i processen för att sedan förklara dem mer detaljerat utifrån ett affärsmodell 

perspektiv. För att möjliggöra detta har vi tagit fram specifika företag inom varje funktion 

som kommer stå som exempelföretag. 

 

Advertisers: Företag som vill ha en kampanj publicerad på ett annonsutrymme som visas 

för en läsare (business dictionary, 2012a; Chen & Hsieh, 2012, s. 548). Företagen kan 

vara både advertisers och publishers samtidigt, exempelvis marknadsför Eniro tjänsten 

”118 118” på TV samtidigt som de tar in annonser på sin webbsida. Andra exempel på 

advertisers är BMW och Nike. Advertisers befinner sig i det första steget på spelplanen 

då de är grundpelaren som vill få ut en kampanj riktad till konsumenten. 

 

Publishers: Företag som står för annonsutrymmet. De möjliggör för advertisers att visa 

sina annonser för läsaren, de publicerar annonser (business dictionary, 2012b). 

Annonsutrymme finns i en mängd olika format på både webben och i mobilen, där olika 

storlekar och var dem är placerade påverkar hur mycket en annons på utrymmet ska kosta. 

Publishers befinner sig i slutskedet på spelplanen där de är den sista och synliga länken 

utåt för läsaren. 

  

Ad(vertising) networks: Dessa sammankopplar företag som vill få ut sina annonser till 

företag som vill publicera annonser. De skapar ett nätverk av både advertisers och 

publishers så att de kan dra nytta av varandra. Kortfattat lägger de ihop allt tillgängligt 
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annonsutrymme som publishers vill ha fyllt och ställer det mot advertisers efterfrågan att 

vilja visa sina annonser (Digitalmarketing-glossary, 2012). 

 

Ad servers: Är ett verktyg som används för att hantera annonstrafik och distribuera 

annonser. Ad serving är en mjukvara som i grunden är designad av företag som erbjuder 

ad networks. Programvaran automatiserar distributionsprocessen och låter användaren 

bestämma, utefter kriterier, var och när en annons ska visas. (Ad Ops Insider, 2010) 

 

Supply Side Platforms: Är ett verktyg publishers använder för att kontrollera sin ström 

av annonsförfrågningar, dvs. alla förfrågningar de får av läsare att vilja ha en annons 

uppladdad när de öppnar en webbsida (Digiday, 2011). Det är ett automatiserat, effektivt 

sätt att hantera de olika källorna till annonsintäkter som är tillgängliga. En Supply Side 

Platform är riktad mot publishers behov att optimera vinst på sina annonsutrymmen. 

Sedan sammanlänkas den, via en sorts ”virtuell marknadsplats”, med en Demand Side 

Platform som i sin tur är riktad till advertisers behov. 

 

Demand Side Platforms: Systemet som svarar mot Supply Side Platform eller ett ad 

network. Istället för att optimera utbudet så använder advertisers tjänsten för att 

optimera sin efterfrågan. Det vill säga, de vill ha sin kampanj på ett utrymme till ett så 

bra pris som möjligt. Handeln sker genom att annonsören sätter upp kriterier för vad 

annonsplatsen får kosta och lägger sedan bud på utrymmen som erbjuds. (IAB, 2012) 

 

Media buyers: Förhandlar och köper upp plats där annonsering skall visas. De fungerar 

som en mäklare av annonsutrymme vars syfte är att upphandla det mest förmånliga priset. 

(Marketing Performance Group, 2012) De tar hänsyn till olika faktorer så som demografi, 

geografi, prisförändringar etc. Detta för att kunna identifiera exempelvis vilken marknad 

kunden ska marknadsföra sig på, vilket pris som ska betalas och vilken kundgrupp de når 

ut till via kanalen. 

 

Content providers: Designar och utvecklar marknadsföringskampanjer åt advertisers. 

Det vill säga det faktiska visuella eller audiovisuella material som visas för läsaren på 

webbsidan. (business dictionary, 2012c) 

 

Data suppliers: Tillhandahåller olika former av data till aktörerna på spelplanen. Företag 

använder sig av dessa som sin huvudsakliga informationskälla när de vill ha information 

som kan hjälpa till att utföra sina respektive uppgifter. 

 

Location Networks: Aktörer som tillhandahåller med geografiska och demografiska data 

om konsumenter (Comp Networking, 2012). Här agerar t.ex. Hitta.se, Google, Bing och 

Eniro som har stora databaser med information om Svenska folket. Informationen 

används bland annat för att kunna styra kampanjer så att dem blir relevanta för 

mottagaren. Detta genom exempelvis fördelning på män och kvinnor i en region, antalet 

butiker av en viss sort och var de är lokaliserade (eg. antal McDonalds i Linköping) eller 

fördelningen av olika åldersspann i en stadsdel. 

 

Targeters: Styr annonserna till läsarens enhet. De riktar annonserna till en så passande 

läsare som möjligt utifrån bland annat demografi eller tidigare köpbeteende. (Crowd 

science, 2012a) 
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Av vår analys har framkommit att funktionerna ovan är sammanlänkade med varandra, 

aktörerna arbetar tillsammans för att utöka och ta del av värdekakan. Vi vill notera att vid 

en distributionsprocess av en annons kommer inte alltid spelplanen bestå av alla 

funktioner, beroende på situationen kommer samtliga eller endast några aktörer att vara 

med vid distributionen av en annons. Vi illustrerar detta med exemplet nedan:  

 

BMW, som är en advertiser, vill visa en annons om sin nya X5. De kontaktar en media 

buyer som rekommenderar att visa annonsen för män i ålderspannet 35-60 samt 

upphandlar annonsutrymme med publishern KING Magazine Online som de anser vara 

inom BMWs målgrupp. Denna slutsats drar de via information som de fått från data 

suppliers. Media buyern kontaktar sedan en content provider som designar annonsen. 

Annonsen ges till publishern KING Magazine Online som sedan lägger den i sin ad 

server. Genom data som tillhandahålls via användarens webbläsare kan programmet 

sedan matcha detta med kriterier som satts tillsammans med X5-annonsen. Detta gör att 

läsaren med passande profil kommer att se X5-annonsen när denne öppnar upp KING 

Magazine Onlines websida. 

 

 
Figur 5. Exempel på distributionsprocess av en annons. 

I detta scenario kan vi se att t.ex. ad networks inte är medverkande. Istället gick 

advertisern, tillsammans med media buyern, direkt till en publisher de tyckte var lämplig. 

Publishern fick då kontakta sin ad server som skötte lagerhållningen av annonsen. Ofta 

samlas advertisers och publishers via ett ad network som har kontakt med flera ad servers. 

Dessa nätverk är sammanlänkade till hundratals advertisers och publishers och ställer 

miljontals gånger om dagen advertisers efterfrågan mot publishers utbud. 

 

Detta demonstrerar hur en distributionsprocess kan se ut. Vi vill även poängtera att ett 

företag på spelplanen kan utföra flera av dessa funktioner och behöver nödvändigtvis inte 

binda sig till en enskild. Enligt expert på MBIS efterfrågas ofta helhetslösningar, vilket 

är något som företagen strävar efter att uppfylla genom att utföra flera av funktionerna. 

Nedan tolkar vi hela spelplanen, i en bild, och visar hur samtliga funktioner kan ha kontakt 

med varandra. 
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Figur 6. Vår tolkning av kontaktvägar på spelplanen. 

De orangea funktionerna beskriver dataflöden och enklare former av tjänster. 

SSP: Supply Side Platform 

DSP: Demand Side Platform  

4.2 Företagen på spelplanen 

Här presenterar vi de olika företagen vi har identifierat och analyserat på spelplanen. Vi 

förklarar varje företag samt Adder först med en företagsbeskrivning och sedan utifrån ett 

affärsmodellsperspektiv och avslutar sedan med en analys av spelplanen och 

affärsmodellerna för att diskutera de tendenser vi sett kring Adder. Efter varje företag 

presenteras en tabell som förklarar hur vi tolkat deras designteman i olika nivåer. 

 

Nivåerna i tabellerna går efter Hög, Medel, Låg där vi gjort en noggrann bedömning av 

faktorerna inom designtemat. Detta har vi gjort genom att först bedöma helheten bland 

alla företag. Tittat på vad och på hur de gör inom faktorn, sedan har vi klassat vilka företag 

som befinner sig i nedre delen och i övre delen. Vi har sedan tittat på specifika företag 

och deras specifika aktiviteter inom varje tema om det funnits oklarheter i deras nivåer. 

Vi har valt detta sätt eftersom vi ser till en jämförelse av företagen emellan och således 

säger t.ex. ”hög” att nivån är högre än de andra företagen och inte hur högt de står i 

generell bemärkelse i branschen. Vi har även argumenterat sakligt i varje företag för 

varför en nivå är högre än en annan. 

 

Content provider, location network och data supplier kommer vi inte analysera utifrån ett 

affärsmodellsperspektiv på grund av att de endast utför en funktion var på spelplanen. 

Deras respektive roller är alla centrala funktioner och de klassificeras alla som 
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huvudkategorier. Men då deras funktion är av relativt enkel, endimensionell, natur ser vi 

det inte relevant att verkställa en utförlig analys på dem som vi gör med ad network, ad 

server, publisher, media buyer och Adder. 

4.2.1 Emediate 

Emediate är den ledande aktören inom annonsstyrningssystem i norden (Digital element, 

2012). Företaget bidrar med ett flertal tjänster för att leverera och hantera annonsvisning, 

bland dessa ingår ad serving, Supply Side Platform och Demand Side Platform 

(Emediate.com, 2012). De har sex år i rad blivit tillgivna den danska Gazelle utmärkelsen. 

Ett erkännande att företaget växt mycket snabbt och är finansiellt sunt (Børsen, 2012).  

 

Emediates grundprodukt är EmediateAd som är en ad serving tjänst. En programvara vars 

syfte är att hjälpa publishers lägga ut annonser på sin hemsida. Emediate menar att 

publishers med hjälp av denna kan öka sina intäkter på webbannonser främst genom 

Semantic Targeting. En funktion som matchar annonsens innehåll mot sidor med liknande 

innehåll (kontextanpassning), exempelvis kan en annons om löparskor hamna på en 

artikel kring fotbollsmästerskap. Motsatt kan funktionen även hjälpa annonser att inte 

visas på sidor där de skulle vara olämpligt, vilket de kallar Brand Protection. Ett exempel 

kan vara att en flygreseannons inte skall matchas med en sida skriven om en flygkrasch. 

Funktionen baseras på mer än endast nyckelorden och lyckas utläsa vad innehållet på 

sidor handlar om. 

 

Supply Side Platform är ett system byggt för publishers som ger kontroll över 

annonslagret med målet att optimera intäkter. Det ger total kontroll över företagets lager 

av annonser genom att bl.a. kunna bestämma minimum pris, målgrupp och varianter av 

annonser. Sedan, genom en automatiserad process, erbjuda annonsplatserna till 

advertisers på en samlad marknadsplats. Det är designat för att vara enkelt och spara 

användaren värdefull tid. 

 

Demand Side Platform är riktad mot advertisers och ger de möjligheten att köpa 

annonsutrymmet till bästa pris på marknadsplatsen. Detta sker genom så kallad real-time 

bidding där ett bud från advertisern läggs i realtid för att få visa sin annons när en 

annonsförfrågan kommer in till plattformen, dvs. när en läsare öppnar en webbsida med 

ett annonsutrymme på och skall få en annons uppladdad för denne. Allt sker inom loppet 

av mikrosekunder och de hanterar miljontals förfrågningar varje dag genom detta system. 

Advertisern som lägger högst bud på annonsutrymmet får sin annons visad för läsaren. 

Med andra ord sammanlänkas Demand Side Platforms och Supply Side Platforms via 

denna marknadsplats. En Demand Side Platform kan vara länkad till flera 

marknadsplatser och kan alltså kommunicera med flera olika Supply Side Platforms för 

att kunna hitta det optimala priset. 

 

Vi ser Emediates uppdrag på spelplanen som att underlätta för advertisers och publishers 

så att deras annonser respektive annonsutrymmen distribueras och möts på ett effektivt 

sätt samt visas i lämplig kontext. Utifrån detta tolkar vi deras aktiviteter och 

värdeskapande nedan. 

 

Innehåll: Emediate analyserar sina kunders annonser och matchar dem med relevanta 

nyckelord, detta utgör grunden för inom vilken kontext dem kommer falla inom. 

Emediate tränar även sina kunder i att hantera systemen för att kunna gå in och 
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ändra/lägga till olika parametrar. En enskild kund kan även vilja ha flera olika 

associationer till olika annonser/annonsutrymmen, upplärningen tillåter kunden att själv 

specificera detta. Baserat på kriterierna byggs ramverket för kontextanpassning upp, 

genom att sammanfatta nyckelord förstår programmet i vilken kontext kunden vill att 

annonsen kopplas till (eller inte kopplas till). Emediate utför även prognoser på 

försäljningsstatistik för att kunna erbjuda effektivare placering av annonserna och 

möjligheten att bättre kunna optimera dem i form av kombinationer av nyckelord. De 

utför mätningar av hur deras produkter har påverkat annonserna så kunden kan se direkta 

resultat. Return of investment är en vanligt förekommande term inom investering och 

Emediate vill tydligt kunna visa vad kunden får tillbaka värdemässigt. Därför har de 

skapat ett verktyg som visar på vad produkten åstadkommit och att kunden får en hög 

avkastning på sin investering. De utför realtidsbudgiving uitfrån nyckelord och priser som 

bestämts tillsammans med kunden innan. 

 

Struktur: EmediateAd, ad serving tjänsten, är deras kärnaktivitet och deras mest använda 

produkt. Supply Side Platform och Demand Side Platform ser vi som perifera aktiviteter 

då de inte används lika mycket. Demand Side Platform och real-time bidding är 

nytillkomna produkter inte bara hos Emediate men inom branschen överlag. Det förespås 

av många att detta kommer bli det nya medlet för att möta annonser mot annonsutrymme 

men än så länge är ad serving dominant (econsultancy, 2011; Clickz, 2010). Till samtliga 

perifera och kärnaktiviteter ovan står kontextanpassning som en stödjande aktivitet och 

är nödvändig för att de ska fungera korrekt. Att de utbildar sina kunder i systemet är en 

perifer aktivitet. 

 

Styrning: Många av Emediates processer är automatiserade men det förekommer även 

manuella steg. Dessa sker inte ovanligt i samarbete med kunden exempelvis om vissa 

nyckelord bör ändras. Advertisers har även möjligheten att själva styra systemet, detta 

ger både en flexibel tjänst samt skiftar mycket av det manuella arbetet till kundens sida.  

 

Novitet: Vi har sett att kontextanpassning är en vanligt förekommande aktivitet för flera 

aktörer inom denna bransch och vi ser inget nytänkande med det. Det som står ut från 

mängden är deras nya Demand Side Platform tillsammans med real-time bidding 

funktionen, eftersom de är relativt nya annonseringsverktyg inom branschen 

(CrowdScience, 2013b). Detta är något som vi ser att förhållandevis få aktörer kan 

tillhandahålla och dessutom framstår det för oss som att Emediate hittills lyckats bra med 

det. Det framspås att tjänsterna kommer bli det nya tillvägagångssättet att utföra 

annonsplaceringen på och vi ser det som ett innovativt sätt att utveckla processen på. Vi 

ser hur Emediate försöker få sin Supply Side Platform att framstå som mer nytänkande 

än sina konkurrenters, men efter att ha gått igenom deras instruktionsvideos ser vi inget 

markant som skiljer dem åt. Vi ser däremot att både att Demand Side Platform och real-

time bidding är innovativa aktiviteter som bidrar till att skapa värde för Emediate och hela 

värdekedjan de är delaktiga inom vilket vi ser som en anledning till varför Emediate är 

branschledande. 

 

Inlåsning: Enligt diskussioner med experter på MBIS har vi fått bekräftat att Emediate 

är störst på den nordiska marknaden. Emediate verkar således ha lyckats skapa en 

inlåsningseffekt med sina kunder och det framstår inte som att det finns incitament i 

dagsläget till att byta till någon annan aktörs system. De hjälper förstås till med att skapa 

värde för hela värdekedjan då flera partners är inkopplade till deras system men 

framförallt kan vi se att de genererat en stor vinst själva utifrån detta värde. Gazzelle 
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utmärkelserna de samlat på sig sex år i rad anser vi bekräftar detta då det tyder på att det 

lyckas växa finansiellt. 

 

Komplementaritet: Emediate håller sig nära sin kärnprodukt och försöker inte göra 

”allt” inom annonsering som många andra stora aktörer gör. De verkar istället försöka 

satsa på att utföra sitt område så effektivt som möjligt och inför endast produkter/tjänster 

som associeras till detta. Deras produkter komplementerar varandra väl men de har inte 

buntat ihop flera diversifierade aktiviteter. Det bidrar till att de generar ett stort värde 

genom komplementaritet inom området att hantera annonser, men förhållandevis låg 

komplementaritet om vi ser till helheten. 

 

Effektivitet: Genom att hantera stora mängder data, både annonsförfrågningar och 

kontextkriterier, kan Emediate erbjuda hög avkastning på sina kunders investeringar. 

Emediate hanterar 45 miljarder ad impressions per månad som alla är sammanlänkade 

med flera kategoriseringar (Emediate, 2012). Systemet lyckas uppnå lägre kostnader än 

vad en enskild aktör kan skapa för sig själv, vi ser att Emediate genom denna 

effektivitetslösning lyckas skapa värde i kedjan och således även för sig själva. 

 

Sammanfattning av Emediate 
På grund av kombinationen av Emediates produkter som dels består av traditionella, 

vanligt förekommande, styrningsverktyg tillsammammans med branschnya Demand Side 

Platform och real-time bidding anser vi att Emediate uppfyller en medelhög nivå av 

novitet i sin affärsmodell. Vidare är det givande att vara delaktig i just Emediates nätverk 

av ad serving, de är marknadsledande i norden och har således en stor kundbas som alla 

delaktiga tjänar mer på att vara med i desto fler som är inkluderade. Trots detta är det inte 

svårt eller dyrt att byta ad server om ett företag önskar göra så eller om de önskar vara 

delaktiga i flera ad servers. Utifrån detta anser vi att Emediate har en medelhög nivå av 

värdeskapande genom inlåsning i sin affärsmodell. Komplementariteten anser vi också 

uppfylla en medelnivå, de har ett relativt smalt utbud av produkter som alla samspelar 

inom området styrning, men de arbetar med att utöka detta utbud och det finns aktörer 

som gör färre aktiviter än Emediate inom samma område. Slutligen anser vi att de skapar 

ett högt värde genom att utnyttja dem enormt stora datamängderna de samlar ihop till att 

få lägre hanteringskostnader än vad en enskild aktör kan uppnå. Rangordningarna för 

Emediate visas i tabellen nedan. 

 

 
Låg Medel Hög 

Novitet  X  

Inlåsning  X  

Komplementaritet  X  

Effektivitet   X 

Tabell 4. Emediates designteman. 
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4.2.2 Aftonbladet 

Aftonbladet är Sveriges största nyhetstidning där de bedriver verksamheten både i 

formaten print och i webb. Företaget är ägt av Schibsted Media Group som bland annat 

äger blocket.se, Svenska Dagbladet och Aftenposten (Schibsted.com, 2010). Aftonbladet 

hämtar sina intäkter från läsare i form av såld print, premiumtjänsten aftonbladet plus och 

från advertisers via publicering av annonser. Eftersom fokus i arbetet ligger vid 

”spelplanen” kommer vi endast se aftonbladet från perspektivet av att vara en publisher. 

Det vill säga ett företag som säljer annonsutrymme på sin sida. 

 

På sin hemsida erbjuder Aftonbladet flera olika annonsplatser där de har 14 olika format 

till internetsidan. Mobila enheter har två stycken, Panorama XL och XXL, som är banners 

som ligger på toppen av sidan. Annonser till läsplattor har sex olika format. Priset de tar 

för annonserna är i så kallad CPM-form, vilket betyder Cost-Per-Mille och anspelar till 

kostnad per tusen visningar. Annonsutrymmena har en stor spridning med allt från 17 till 

1500 CPM. Hur högt priset blir baseras bland annat på hur mycket utrymme annonsen tar 

av sidan, vilken plattform den är på, hur mycket läsare som besöker sidan i genomsnitt. 

Annonser som ligger på mer specifika avdelningar, till exempel ”Min ekonomi”, har 

dyrare priser eftersom det är en specifik grupp läsare där Aftonbladet kan placera mer 

innehållsrelevanta annonser. Vissa utav annonsplatserna är outsourcade och drivs av 

externa företag som sköter prissättning och publicering. (Aftonbladet, 2013b) 

 

Aftonbladets huvudsakliga uppdrag är att publicera annonser åt sina kunder, nämligen 

företag som exempelvis vill gå ut med en kampanj. Utifrån detta uppdrag utför de olika 

aktiviteter som vi beskriver nedan. 

 

Innehåll: Aftonbladet erbjuder dagsfärska nyheter av hög kvalitet till sina läsare. Genom 

att göra detta har de blivit Sveriges, i särklass, mest lästa dagstidning och således har de 

även skapat värde för företag som vill lägga ut sina annonser. Dock har tjänsten att sälja 

annonsplatser fokus i sammanhanget om vi endast ska se till annonsmarknaden utifrån ett 

Business to Business-perspektiv. 

 

Efter diskussioner med anställda på MBIS har vi förstått att Aftonbladet använder sig av 

en ad serving-tjänst. Utöver denna använder Aftonbladet sig även av MBIS produkt 

Adder, som används för mobilannonsering och ser till att styra kampanjer till relevanta 

enheter utefter vissa, förutbestämda, kriterier. 

 

Struktur: Kärnaktiviteten är att sälja annonsutrymme på internet eftersom dem idag ger 

störst intäkter inom annonseringen. Annonsutrymmena för mobil, webb-TV, och 

läsplattor ser vi som stödjande aktiviteter eftersom de breddar kärnaktiviteten till fler 

plattformar. Systemen för att innehållsanpassa annonser och styra annonser mot relevanta 

enheter är perifera aktiviteter. 

 

Eftersom marknaden genomgår ett skifte mot att läsare i stor utsträckning har 

smartphones och uppdaterar sig genom dessa ser vi dock hur kärnaktiviteten och de 

stödjande aktiviteterna kan komma att ändras inom en snar framtid, som till viss del redan 

påbörjats (Aftonbladet, 2013a). I takt med att Aftonbladet får mer och mer läsare från de 

mobila enheterna kommer även kärnaktiviteten att skiftas till att ligga på dessa 

plattformar. Skiftet gör också att fokus på de perifera aktiviteterna kan komma att öka 

eftersom de vid användandet av mobila enheter kan erhålla mer information om enheterna 
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och således även kunna styra bättre. Vilket potentiellt leder till att Adder får mer utrymme 

på spelplanen. 

 

Styrning: I första hand är det Aftonbladet själva som utför aktiviteterna, det vill säga 

beslutet om huruvida de låter kunden marknadsföra på annonsplatsen. Kontextanpassning 

sker med hjälp av ad serving-tjänsten automatiskt. Utöver detta krävs det administration 

av ad serving-tjänsten och denna utförs av Aftonbladet själva. Vidare styrs Adder av 

Aftonbladet och MBIS tillsammans där de väljer vilka kriterier som kampanjer ska gå 

efter. På annonsutrymmen som är outsourcade sköter det externa företaget prissättning 

och publicering. 

 

Novitet: Den simpla aktiviteten att sälja annonsutrymme anser vi inte vara särskilt 

innovativ eftersom den har funnits inom flera företag i många år på internet. Dessutom är 

den, om inte exakt, väldigt lik den metod som används i print. Förvisso är mobila 

annonsplatser en ny marknad och bör kanske ses som innovativa, men faktum kvarstår 

att sättet att förmedla dem är oförändrat. Vi anser heller inte att användandet av ad 

serving-tjänsten är särskilt nyskapande eftersom funktionerna den erbjuder finns bland 

flera aktörer inom branschen.  

  

Om vi istället ser till MBIS tjänst kan vi se innovation. Lokaliseringsstyrda tjänster sägs 

kunna generera en ny ström av intäkter inom mobilindustrin, där konkurrensfördelar ges 

till den som utnyttjar tekniken på rätt sätt (Rao & Minakakis, 2003, s.65). 

 

Inlåsning: Aftonbladet är, för att citera en expert på MBIS, den ”tvärstörsta tidningen i 

Sverige”.  Den andra tidningen i ordningen, om vi ser till unika läsare per vecka, är 

Expressen som har mindre än hälften av Aftonbladets antal (KIA-Index, 2013). I och med 

detta skapar de en inlåsningseffekt, det vill säga de är den bästa platsen för de flesta 

företag som vill annonsera inom Sverige att använda sig av på grund av deras stora antal 

läsare. Således ser vi hur företag som använder sig av dem knappast vill byta till en mindre 

kanal, förutsatt att kapital för marknadsföringen finns. Om vi bortser från det faktum att 

de är den största nyhetssiten i Sverige så hävdar vi att de även skapar en inlåsning med 

hjälp av Adder eftersom ingen annan Svensk aktör erbjuder en sådan styrning mot enheter 

idag.  

 

Komplementaritet: Aftonbladet bygger många olika aktiviteter på varandra och 

sammanlänkar dessa på hemsidan. Detta skapar värde för slutkunden (läsaren) eftersom 

denne kan läsa om allt från sport och nöje till ekonomi och kultur. Detta gör i sin tur att 

läsarantalet stiger och således även annonsintäkterna och attraktionen för advertisers. 

Men om vi ska se till endast mobilannonseringen så är det webb-TV, mobilt och 

läsplattornas annonsering som kompletterar varandra. 

 

Effektivitet: Med avseende på Aftonbladets storlek så föreligger stordriftsfördelar som 

bland annat gör att de kan åstadkomma samma annonsplatser till billigare pris än 

konkurrenterna. Vi ser att de har ett maktförhållande som gör att de har större chanser att 

påverka priser och avtalsperioder etc. vid förhandlingar. Vidare har de även en 

uppköpskraft mot mindre aktörer som potentiellt kan hota Aftonbladets ställning på 

marknaden. Det ter sig också naturligt att Schibsteds ägande av företaget skapar 

stordriftfördelar och effektivitet. 
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Sammanfattning Aftonbladet 
När vi utvärderat Aftonbladets designteman har vi konstaterat att deras novitet är låg. 

Detta baseras på att aktiviteterna de utför är aningen föråldrade i och med att det är äldre 

koncept som är överförda till en ny plattform. Den enda aktiviteten som medför 

innovation är Adder, men eftersom den tillhandahålls av MBIS anser vi den inte tillhöra 

Aftonbladets interna aktiviteter. Aftonbladet köper endast ett färdigt koncept utvecklat av 

MBIS, vilket gör att vi inte krediterar Aftonbladet detta värdeskapande. 

Inlåsningseffekten är hög då de är störst på den Svenska marknaden och utgör därmed en 

av de bästa annonsplatserna för advertisers i Sverige. Det är således en form av 

nätverkseffekt där ett skifte till annan publisher skulle innebära att kunden når en mindre 

målgrupp. Komplementariteten sammanfattar vi som låg. Detta baserat på ett de 

egentligen bara gör en sak, det vill säga publicerar annonser. De gör aktiviteten på flera 

plattformar och i olika format samtidigt, men det är inte riktigt vad komplementariteten 

innebär. Om vi slutligen ser till effektiviteten kan vi återigen konstatera att deras storlek 

medför fördelar där vi menar att deras effektivitet är hög. Detta baserat på 

stordriftsfördelar och ägandeförhållandet med. 

 

 
Låg Medel Hög 

Novitet X   

Inlåsning   X 

Komplementaritet X   

Effektivitet   X 

Tabell 5. Aftonbladets designteman. 

4.2.3 PlayAd Media Group 

PlayAd Media Group är nordens ledande digitala annonseringsnätverk (ad network) med 

fokus på video- och mobilannonsering (PlayAd, 2012a). Som ad network rör deras 

huvudsakliga arbete att köpa- och sälja annonsplatser, dvs. köpa den faktiska ytan som 

publishers har avsatt för annonser och sälja den till advertisers som önskar visa sin annons 

(Digitalmarketing-glossary, 2012). De har skapat en plattform där reklam, media och 

design byråer tillsammans med andra kreativa företag kan samlas och presentera sitt 

arbete. Över 90 % av de större svenska designbyråerna samt hundratals frilansare delar 

sitt kreativa arbete på PlayAd Media Groups nätverk och tillsammans täcker de allt ifrån 

design, print, interaktivt, radio och TV (PlayAd, 2012b). PlayAd Media Group erbjuder 

således även att göra själva utseendet på annonsen och tillhandahåller olika format 

annonsen kan visas i. De har hela tiden följt med och i vissa fall lett vägen i utvecklingen 

mot det mobila annonseringsformatet. Bland deras kunder finns flera stora varumärken 

som exempelvis IKEA, TV4, H&M, BMW och Nike. Enligt expert på MBIS vill 

publishers i regel främst att advertisers skall komma direkt till dem för att få sin annons 

visad, på detta sätt utesluts en mellanhand i ledet (ad networks) och publishern får en 

större del av kakan. Ad networks kommer främst in då publishern vill få 100 % täckning 

på sitt annonsutrymme, dvs. se till att alltid visa någonting på sin sida.  
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Sammanfattningsvis samlar PlayAd Media Group in utbudet publishers har i form av 

annonseringsplats och sammanlänkar det med advertisers efterfrågan att få ut sina 

annonser. Utifrån denna huvudsakliga uppgift ser vi, utifrån vårt affärsmodellsperspektiv, 

ett antal aktiviteter som PlayAd Media Group utför. 

 

Innehåll: PlayAd samlar in annonsutrymme från publishers, detta innebär både att 

publishers kontaktar dem för att vara säkra på att allt deras utrymme utnyttjas men också 

att PlayAd kontaktar publishers för att få tillgång till så mycket material som möjligt. 

Med mer platser att välja på och via flera olika plattformar kan PlayAd bättre anpassa hur 

annonserna visas. Detta skapar högre värde i kedjan och PlayAd kan ta ut sin vinst utifrån 

det extra värde som tillkommit. Samtidigt skapas inte så mycket extra värde att publishers 

vill ge ett ad network allt annonsutrymme, trots att de kan få bättre anpassad placering 

tjänar publishers mer om en advertiser kommer direkt till dem. PlayAd är forfarande en 

mellanhand som tar ett pris för sin tjänst, det är ett av många fall i denna bransch där 

aktörer både är samarbetspartners och konkurrenter samtidigt. Vidare säljer de 

annonsutrymme till advertisers med en matchande profil, detta tillåter advertisern att få 

sin annons visad till konsumenten. Säljandet sker i form av en automatiserad process, 

desto bättre en annonsplats är för en advertiser, bl.a. baserat på relevans till keywords, 

betalar advertisern mer för att få synas där. Detta sker med förutsatta kriterier, eller 

inriktningar, som gjorts på förhand. Här sker således en ytterligare aktivitet från PlayAd, 

de kategoriserar och inriktar de insamlade platserna efter vilka kriterier publishers 

efterfrågar i en annons, samt kategoriserar annonserna som önskas visas, en form av 

digitaliserad lagerhållning. 

 

De skapar kampanjer, dvs. utseende- och ljudmässigt, och kan tillhandahålla dem i olika 

format. PlayAd kan på tillfrågan utforma hur kampanjerna skall se ut och anpassa dem i 

olika former, de kan skapa rich media, interaktiv design och videoformat, utöver vanlig 

enkel display visning. De underhåller ett stort nätverk av både publishers och advertisers. 

Slutligen erbjuder de olika nätverksstrukturer (se Figur nedan) som kunden kan välja att 

nå. Med tre kategorier; Run-Of-Network, vertical networks och custom networks kan de 

erbjuda olika sätt att nå läsare på. Run-Of-Network är det främst förekommande valet och 

tillåter kunden att visa sin annons för en bred vald kategori människor, exempelvis 

kvinnor 25-50 eller män 50+. Vertical networks riktar annonsen mot en mer specifik 

bransch eller riktning och ger en högre träffsäkerhet, den går att ställa in efter kriterier 

som industri, intressen, trender, mer detaljerat ålderspann, innehåll på sidan och 

geografisk placering. Custom networks låter kunden handplocka exakt vilka sidor, appar 

och områden deras annons skall visas på. (PlayAd, 2012c) 

 

 
Figur 7. Figur över olika nätverk. Källa: PlayAD 
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Struktur: Kärnaktiviteterna är att samla in och sälja annonsutrymme. För att kunna sälja 

utrymmet till den mest lämpade advertisern inriktar PlayAd platserna att passa olika 

annonser och till att visas inom de olika nätverksstrukturerna. Detta sker som en stödjande 

aktivitet. Som alternativ erbjuder PlayAd Media Group även att skapa 

kampanjen/annonsen, detta är en tilläggstjänst och vi ser den därav som en perifer 

aktivitet. 

 

Styrning: Publishers tillhandahåller utrymmet och advertisers behöver specificera vilka 

sidor de vill associera sina annonser med. Detta gör kriteriespecificeringen till ett 

samarbete mellan publishers, advertisers och PlayAd. När kriterierna sedan gjorts sker all 

styrning från PlayAd, de placerar själva ut annonserna på lämpligast plats, genom 

automatiserade system. Vidare tillhandahåller de kampanjskapandet på egen avdelning 

vid behov. 

 

Novitet: Ad networks, i sin bredaste betydelse, har funnits länge och används inom de 

mer traditionella annonseringsmetoderna. Termen är “media-neutral”, dvs. den kan 

användas till både TV och print etc. men med övergången mot de digitala medierna har 

uttrycket mer följts med till dessa. Inom mobilannonsering är dock sättet att tillämpa ad 

network-idén relativt nytt. Det har implementerats en ad server som lagrar allt utrymme 

och möjliggör kategorisering, detta är något som inte varit möjligt tidigare i traditionella 

ad networks och kan tillföra mycket värde i hela kedjan om det används rätt. Med allt 

detta argumenterar vi att PlayAd uppnår en relativt låg nivå novitet. De har lyckats följa 

med och anpassat sig till utvecklingen av ad networks inom de mobila medierna. Det är 

dock ingenting de skapat helt själva och det finns flera aktörer som arbetar med ad 

networks. 

 

Inlåsning: Det finns en tydlig anspelning på inlåsning i PlayAds värdeskapande, det är 

generellt någonting alla ad networks försöker uppnå. PlayAd har ett stort närverk av 

publishers anslutna och kan med detta erbjuda en attraktiv produkt. Med fler aktörer 

anslutna bli inte minst PlayAds produkt bättre men framförallt bildar det större incitament 

för PlayAds partners att finnas kvar i deras system. Genom att kunna erbjuda ett så stort 

utbud av potentiella kunder blir det svårt för publishers att motivera varför de primärt 

skulle agera i något annat system. Samtidigt kan det vara lönsamt att finnas med i flera 

nätverk, utöver PlayAds ad network, beroende på vad företaget har för mål eller strategi. 

Med detta ser vi att det skapas värde i kedjan som PlayAd Media Group befinner sig, i 

form av en inlåsningseffekt, tack vare deras stora kundgrupp. 

 

Komplementaritet: Vi ser inget markant värdeskapande i form av ihopbuntning av 

aktiviteter, de har förvisso kampanjskapande med i processen tillgängligt, men de flesta 

advertisers kommer troligen med färdig media. Kärnaktiviteten, att samla in och sälja 

annonsutrymme, skulle teoretiskt kunna delas upp i tre stadier, insamling, lagring, sälj, 

och potentiellt utföras av flera olika aktörer. Detta skulle kunna ses som en hopbuntning 

av aktiviteter men då de alla ingår i den vedertagna termen ad network ser vi det inte som 

kompletterande aktiviteter utan som en helhet. Vi ser på grund av detta värdeskapande 

genom komplementeritet som relativt låg i sammanhanget. 

 

Effektivitet: Utgångspunkten är att aggregera en stor mängd tomma platser för att 

effektivare kunna hantera dessa än vad som möjligt hade kunnat göras en och en 

(Digitalmarketing-glossary, 2012). Med detta har målet från början varit grundat i 

effektivitetstankesättet. Genom att tillämpa detta kan PlayAd potentiellt pressa ner 
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priserna och på så sätt erbjuda utrymmet billigare än vad en enskild publisher kan göra. 

Som tidigare nämnt uppgår dock detta inte till så stora fördelar att publishers vill ge ut 

allt sitt utrymme till ett ad network så vi ser inte detta som den primära värdeskapande 

aspekten, men det bidrar till värdeskapandet som helhet. 

 

Sammanfattning PlayAd 
Trots den viktiga och grundläggande roll som PlayAd uppfyller som ett ad network anser 

vi att den inte är nytänkande eftersom den alltid funnits inom annonsering. PlayAD har 

endast, likt många andra ad networks, fört över idén från traditionell media och applicerat 

den på mobilannonsering. Utifrån detta anser vi att PlayAd har en låg nivå novitet i sin 

affärsmodell. Det största värdet de skapar genom sin affärsmodell är den inlåsningseffekt 

som bildas utifrån det stora nätverket av både advertisers och publishers. Detta skapar en 

stor kundbas för båda parter vilket uppmuntrar dem att vara delaktiga i systemet och 

utifrån detta anser vi att PlayAds inlåsningseffekt är hög. Utöver nätverkstjänsten 

erbjuder endast PlayAd att skapa annonsformatet, dvs. agera som content provider, vi 

anser inte att detta skapar något markant värde genom komplementaritet då vi sett att 

företag oftast utför fler tjänster än detta och därför blir komplementariteten rangordnad 

som låg. De lyckas väl med att utnyttja sitt system och kan genom det sänka sina 

kostnader och attrahera kunder att använda PlayAd istället för att exempelvis gå direkt 

till en publisher. Trots detta uppnår de inte så hög effektivitet att publishers vill sälja ut 

allt sitt utrymme till dem och därför rangordnar vi PlayAds effektivitet som medelhög. 

 

 
Låg Medel Hög 

Novitet X   

Inlåsning   X 

Komplementaritet X   

Effektivitet  X  

Tabell 6. PlayADs designteman. 

4.2.4 Carat 

Carat är en av de största mediebyråerna i världen där de har verksamhet i bland annat 

Asien, Australien, USA, Europa. De är ett dotterbolag till Aegis Media Worldwide som 

utgör ett nätverk av mediebyråer, sverigedivisionen av Carat är den största mediebyrån i 

Sverige (Carat.com, 2013; Carat.se, 2013). Carats verksamhet utgörs bland annat av att 

förhandla, mäta och utvärdera en kunds kommunikation så att de får en så effektiv 

marknadsföring som möjligt. Ur spelplanens perspektiv ser vi Carat som en Media Buyer, 

en form av annonsmäklare. Vi väljer att göra detta eftersom Carat i Sverige tycks ha mer 

fokus på detta område än Carat har internationellt. Carats uppdrag på spelplanen är 

således att hjälpa kunderna med sin marknadsföring.  

 

Innehåll: För att uppnå sitt uppdrag bedriver Carat ett antal diversifierade aktiviteter. De 

hjälper kunder med inköp- och förhandling av annonsutrymme, där kunden antingen vill 

få en specifik medieplan till billigast möjliga pris, eller få största möjliga marknadsföring 

till en fast summa pengar. Med andra ord handlar det om att effektivisera kundens behov. 
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En ytterligare aktivitet är att de hjälper kunder att placera sina kampanjer på lämpligt 

annonsutrymme. Vidare skapar de kommunikationsplaner åt kunder som inte har en klar 

marknadsstrategi. Slutligen har de flera aktiviteter som utförs men som i detta 

sammanhang hamnar utanför det område vi väljer att fokusera Carat på, exempelvis 

föreläsningar och CRM-system. 

 

Struktur: Kärnaktiviteten för Carat är att agera mäklare, medan placering av annonser är 

en stödjande funktion eftersom detta ingår i förhandlingen av annonsutrymmet. Dock kan 

de även göra dessa aktiviteter parallellt också. Att skapa marknadsstrategier ser vi som 

en perifer aktivitet, men den hör ihop med deras uppdrag att hjälpa kunden med sin 

marknadskommunikation. Vi anser att alla aktiviteter Carat gör håller enhetligt ihop och 

görs för att kunden ska nå en bättre kommunikation, även om varje aktivitet kan utföras 

separat. 

 

Styrning: Carat har en stor mängd experter inom de specifika områdena, det är dessa 

personer som utför aktiviteterna. Kunden är dock delaktig i processen eftersom denne 

måste bidra med information om kampanjen, budget osv. för att Carat ska kunna ta fram 

den kommunikationsplan som lämpar sig bäst. Vidare lägger inte Carat själva ut 

kampanjer åt advertisers, utan de förmedlar bara annonsplatsen och/eller 

förhandlingshjälpen. Efter detta sköter publishern processen att lägga ut kampanjen på 

sitt annonsutrymme. Ur detta perspektiv ser vi Carat som en mellanhand vars syfte är att 

hjälpa advertisers i rätt riktning. 

 

Novitet: Att agera Media Buyer är inget nytt inom annonsmarknaden, metoden har 

funnits länge och är ytterligare en funktion som överförts från traditionella medier. 

Således finner vi inget innovativt med aktiviteterna som Carat utför i dagsläget. Även de 

övriga aktiviteterna utförs av, mer eller mindre, alla mediebyråer idag och faller inte inom 

ramen för att vara innovativa.  

 

Inlåsning: Med grund i att Carat är ett av fler världsomtäckande företag inom en stor 

koncern har de ett varumärke som kunder känner till. Frågan vi ställer oss är om detta 

verkligen ger en effekt i form av inlåsning. Vi menar att det inte är svårt för kunder att 

byta mediebyrå eftersom det inte innebär några höga omställningskostnader att göra det. 

Det finns självklart en möjlighet att Carat med avseende på deras storlek är bäst på det de 

gör och att kunder som anlitar Carat behåller de. Detta förändrar dock inte det faktum att 

ett byte av mediebyrå är relativt enkelt eftersom kunden inte binder upp sig. Inte heller 

bygger Carat upp någon form av nätverkseffekt eftersom de inte ansluter flera företag 

utan behandlar varje kund separat. Med detta sagt finner vi inlåsningseffekten låg. 

 

Komplementaritet: Utifrån alla olika former av tjänster Carat erbjuder finns ingen 

tvekan om att de skapar värde genom att föra samman och bunta ihop aktiviteter. De 

verkar vilja vara mediebyrån som erbjuder helhetslösningar åt kunden och vill vara med 

i hela värdeprocessen. Om de inte kan lösa en specifik uppgift så tar de fram kompetensen 

inom sin koncern för att lösa den (Carat.se, 2013). 

 

Effektivitet: Ständigt återkommande är nyttan Carat kan dra av att de är ett företag i en 

stor koncern. Den största fördelen vi ser är att de håller kompetens inom koncernen och 

även delar den företagen emellan. Exempelvis påpekar Carat Sverige ett samarbete med 

IsobarJJP som också finns inom Aegis Media Group. Detta ser vi som en typ av vertikal 

integrering, de håller hela kedjan inom koncernen och låter kompetensen finnas till hands. 
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Samarbetet gör även att informationen mellan företagen är symmetrisk, vilket är en 

fördel. I sin helhet genererar ovan nämnda anledningar i en effektivitet som skapar värde 

för kunden. 

 

Sammanfattning Carat 

Innovationsnivån hos Carat har vi sett som låg. Detta baserat på att alla aktiviteter de gör 

på spelplanen är sådana som deras konkurrenter gör på samma, eller liknande sätt. Detta 

i samband med att kärnaktiviteten är överförd från hur den såg ut på de traditionella 

medierna. Vidare ser vi inlåsningseffekten som låg eftersom där inte finns några 

nämnvärda omställningskostnader för kunden. När vi studerar komplementariteten ser vi 

att den är hög baserat på den mängd aktiviteter de buntar ihop och gör samtidigt. 

Avslutningsvis är effektiviteten hög med argumentet att de är ett världsomtäckande 

företag i en lika världsomtäckande koncern. Det vill säga de har tillgång till 

stordriftsfördelar och kompetens som kan delas inom företaget. 

 

 
Låg Medel Hög 

Novitet X   

Inlåsning X   

Komplementaritet   X 

Effektivitet   X 

Tabell 7. Carats designteman. 

4.2.5 Adder 

Adder är en produkt som med hjälp av data insamlad från location networks och data 

suppliers styr kampanjer mot enheter. Detta möjliggör att annonser som kommer upp i 

användarens mobil kan få högre relevans med hjälp av att mer information, främst 

geografisk, finns tillgängligt. Verktyget möjliggör för publishers att specificera (i 

samband med MBIS) till vilken/vilka typer av enheter som kampanjen ska styras mot 

samt kunna förhålla sig till plats, väder och andra faktorer. Tanken bakom produkten är 

att sända ut annonser som mottagaren till större sannolikhet har nytta- eller är intresserad 

av, istället för att användaren ska se en annons i sin mobil som inte är relevant. 

Exempelvis ska inte en annons om bindor visas för män och heller inte en annons från 

Dressmann till kvinnor. 

 

Adder är framtagen i samarbete med en av de största mediekoncernerna i Sverige. 

Koncernen äger flera stora mediebolag i bland annat Norge, Sverige och Estland där de 

bland annat bedriver verksamhet inom TV, film och dagstidningar. Enligt expert från 

MBIS så utvecklas produkten i samarbete med kunden, dvs. kunden berättar vilka 

funktioner denne önskar se i framtiden som kan gynna deras annonsering, mot att de står 

för en del av utvecklingskostnaden. Detta för att skapa så stor kundnytta som möjligt, 

produkten tjänar inget syfte om den inte kan höja värdet för en specifik kund. 
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Utifrån produktens karaktär har vi formulerat Adders uppdrag till att hjälpa publishers 

öka relevansen på annonser som visas på webbsidor och applikationer i mobila enheter. 

Utifrån denna huvuduppgift har vi identifierat de olika aktiviteterna som produkten utför. 

 

Innehåll: Adder bestämmer kriterier för annonsen som anpassar hur och till vilka enheter 

den ska visas. Detta sker i samverkan med publishers, som i sin tur gör det tillsammans 

med advertisers. Programmet utför en analys av annonsförfrågningen som kommer in och 

matchar informationen mot den mest lämpliga annonsen som finns tillgänglig. Slutligen 

hämtar Adder annonsen och sänder iväg den till enheten. 

 

Struktur: Kärnaktiviteten som vi ser hos Adder är den unika kategoriseringen som sker 

när annonsen skall matchas med läsarens inkommande annonsförfrågning. Till detta sker 

stödjande aktiviteter i form av att kunna analysera förfrågan, hämta den från ad servern 

samt vidarebefordra den till läsarens enhet. Detta baserar vi på att utan denna 

kategorisering skulle inte produkten kunna skapa något värde i processen. Med detta sagt 

måste vi även poängtera att utan de stödjande aktiviteterna befinner vi oss i samma 

scenario. Alla aktiviteter hör samman och fungerar inte utan varandra. 

 

Styrning: Inställningarna av kriterierna som annonsen ska matchas mot utförs av MBIS 

i samband med kunden. Övriga aktiviteter utförs automatiskt av systemet när en 

förfrågan kommer in. 

 

Novitet: Novitet anser vi vara Adders största styrka. Detta eftersom den gör en styrning 

av annonser som inte var tekniskt möjlig endast fåtal år tillbaka, när smartphones inte 

hade samma utsträckning. Tekniken gör att ett nytt värde skapas och således utökas 

värdekakan på spelplanen.  Den teknologiska möjligheten att styra till miljoner av enheter 

och potentiella köpare kommer leda till en effektivitet och marknadsstorlek som vi inte 

tidigare sett (Dhar & Varshney, 2011, s.129). Ytterligare faktorer som vi anser 

känneteckna att produkten står för innovation är att den är ny på marknaden, befinner sig 

tidigt i produktlivscykeln, samt är under ständig utveckling. MBIS har uttryckt att kunder 

efterfrågar nya funktioner med Adder vilket är anledningen till att den fortsatt utvecklas. 

 

Inlåsning: Vi ser inte att det finns någon direkt inlåsningseffekt med Adder då det inte 

finns någon positiv nätverkseffekt som förhöjer värdet för kunderna. Det vill säga, värdet 

för kunden blir inte större om fler kunder ansluter sig till produkten. Programmet hanterar 

kunderna var för sig och de kan inte dra nytta av varandra som med exempelvis en ad 

server. När en annons väljs ut till det efterfrågade annonsutrymmet är det ad servern som 

har alla annonserna, denna gynnas stark utav att fler kunder ansluter sig till dess nätverk 

så att den optimala annonsen kan väljas. Trots att Adder är nära ansluten till en ad server 

bör dessa inte blandas ihop. Adder utnyttjar ad servers nätverk men dess funktion är 

endast att ytterligare styra annonsen mot en mer relevant läsare. 

 

Om vi istället ser på Adder med avseende på hur den utvecklas ser vi en inlåsningseffekt. 

Eftersom MBIS utvecklar produkten i samband med sina kunder och deras efterfrågan, 

delas utvecklingskostnader mellan MBIS och kunden. Detta uppmuntrar kunden att 

behålla Adder eftersom de har lagt ner kapital och arbetskraft på utvecklingen av den. 

Således finns en omställningskostnad med att byta leverantör av tjänsten. Med detta sagt 

ser vi inte att kärnaktiviteterna i produkten bidrar till någon inlåsning. Sättet som MBIS 

arbetar med utveckling på gör dock att de bildar en inlåsningseffekt som gör att kunden 

till viss del förbinder sig till Adder. 
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Komplementaritet: I och med att detta är en analys av en enskild produkt och inte ett 

företag, som uför flera olika aktiviteter, är det svårt att hävda något värdeskapande i 

form av att sammanföra olika aktiviteter. Detta har även diskuterats i metodavsnittet. 

 

Effektivitet: Eftersom Adder är utvecklad i samarbete med en stor mediekoncern ser vi 

direkt ett tecken på stordriftsfördelar. Detta medför att MBIS har tillgång till resurser som 

går bortom deras egna. Vi har observerat att MBIS verkar göra utvecklingen själva medan 

det hålls kontinuerlig kommunikation med mediekoncernen. Vi ser det som att 

förfrågningen från koncernen, att utveckla Adder, har gjort att MBIS kunde vara först 

med en sådan produkt på den nordiska marknaden. Det har även gett MBIS tillgång till 

en stor kundbas som de har kunnat utveckla produkten i samarbete med. Dessa faktorer 

har bidragit till ett värdeskapande i hela värdekedjan. 

 

Sammanfattning 
Noviteten för Adder har vi rangordnat som hög då produkten bygger på en ny typ av 

styrning som inte var möjlig med gårdagens teknik. Den utnyttjar marknadens utveckling 

mot mobilt användande där den är anpassad för mobilanvändningen istället för att 

överföra ett gammalt koncept från tidigare form av annonsering. Inlåsningen finner vi 

vara medelhög, detta bygger vi på att MBIS lyckats få kunderna att medverka i 

utvecklingen av produkten och skapar ett engagemang i den. I och med bristen på 

sammanfogande av aktiviteter hos produkten, då vi endast se till en enskild produkt och 

inte ett företag, är komplementariteten låg. Eftersom MBIS arbetar med att utveckla 

produkten i samarbete med kunden ser vi en effektivitet då de delar på kostnaden samt 

direkt kan utveckla de funktioner som marknaden efterfrågar. Om vi även adderar att de 

tagit fram produkten i samarbete med en stor mediekoncern, som bl.a. ger tillgång till en 

stor kundbas, konstaterar vi att effektiviteten är medelhög. 

 

 
Låg Medium Hög 

Novitet   X 

Inlåsning  X  

Komplementaritet X   

Effektivitet  X  

Tabell 8. Adders designteman. 

Som vi sagt tidigare så har vi 3 huvudfunktioner som inte görs en affärsmodellanalys av. 

Detta eftersom deras funktion är av relativt enkel, endimensionell, natur och vi ser det 

inte relevant att verkställa en utförlig analys på dem som vi gör med ad network, ad server, 

publisher, media buyer och Adder. Nedan presenteras dessa funktioner i text och utan 

affärsmodellsperspektiv eftersom vi fortfarande ser relevans i att förklara och 

exemplifiera utifrån dem.  
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4.2.6 Eniro 

Eniro är en av de största sökmotorerna på den nordiska marknaden med konkurrenter som 

Hitta.se och Google Maps. På Eniro kan du söka personer, företag, kartor etc. (Eniro, 

2012). Uppdraget för dessa sökföretag är att samla in och sprida data till konsumenter och 

företag som söker informationen, ett så kallat location network. Företag kan få tillgång 

till databaser för att få geografiska och demografiska data om kunder osv. Exempelvis 

uttrycker en expert på MBIS att de med hjälp av sådana data kan låta Adder styra relevanta 

kampanjer mot rätt enheter. Med andra ord ger Eniro data till kunden i format som kunden 

efterfrågar. 

4.2.7 Nielsen 

Utöver sökmotorer använder flera aktörer, bland annat media buyers och ad networks, sig 

av så kallade data suppliers. Dessa tillhandahåller data om marknaden som de erhåller 

med hjälp av olika analysmetoder. En av dessa företag är Nielsen som grundades redan 

på 20-talet och som idag är världsomtäckande (Nielsen.com, 2012). Informationen som 

Nielsen erbjuder till sina kunder kan exempelvis hjälpa dem att upptäcka 

tillväxtmöjligheter, mäta marknadsresultat eller se marknadsdynamiken. Exempelvis kan 

Carat använda datan för att hjälpa sina kunder att bygga sin marknadsföring baserat på 

t.ex. var kunder befinner sig, köpbeteenden, segment osv. 

 

Enligt anställd på MBIS använder mer eller mindre alla företag location networks och 

data suppliers för att utföra sina respektive uppgifter exempelvis konstruera 

marknadsstrategier, göra analyser av marknaden, segmentering och annonsering. 

4.2.8 IsobarJJP 

IsobarJJP är en kommunikationsbyrå som jobbar med skapandet av kampanjer och 

kommunikation till advertisers. IsobarJJP jobbar med allt ifrån webb och TV-kampanjer 

till rich media och mobilapplikationer, där de bland annat har gjort arbeten åt Gilette, 

Coca Cola, Arla och Netflix. (Isobar, 2012) IsobarJJP fyller rollen som content provider 

på spelplanen och står som vårt exempelföretag då de i dagsläget integrerar med flera 

andra företag vi tagit upp i spelplanen. 

 

Content providers är med i spelplanen eftersom de utgör en viktig del i processen för en 

advertiser att få ut sin kommunikation. De skapar den visuella, audivisuella eller 

interaktiva media som användaren ser i sin webbläsare. Vi vill dock belysa att de ytterst 

sällan tar en del av “CPM-kakan”. Detta eftersom de inte sköter någon del av den 

automatiserade leveransprocessen som exempelvis Emediate, MBIS och Aftonbladet gör. 

Med detta menar vi att när en förfrågan kommer in från användaren att få en annons så är 

content providers del statisk, deras arbete är redan utfört. De har skapat annonsen, filmen 

eller minispelet som användaren i slutskedet ser i sin webbläsare och står således utanför 

kakan. 

4.2.9 Sammanfattning och analys av företagen 

Nedan sammanställer vi och analyserar de resultat vi har fått från företagens 

affärsmodeller. Tabell 8 visar på de nivåer vi har identifierat och utifrån denna 

sammanställer vi vår analys. 
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 Novitet Inlåsning Komplementaritet Effektivitet 

Emediate Medel Medel Medel Hög 

Aftonbladet Låg Hög Låg Hög 

PlayAD Låg Hög Låg Medel 

Carat Låg Låg Hög Hög 

Adder Hög Medel Låg Medel 

Tabell 9. Sammanfattning av företagens designteman. 

Överlag såg vi en relativt låg nivå av innovation på spelplanen, aktiviteterna som utfördes 

skapade inget signifikant värde genom att vara nytänkande eller nyskapande. Många av 

funktionerna är överförda från tillvägagångsättet som används inom traditionell media. 

Innovation behöver förvisso inte vara att återuppfinna hjulet utan kan vara att överföra ett 

arbetssätt från en bransch till en annan (Shenkar, 2010, s. 3-4). Men då dessa branscher 

är så närliggande anser vi inte att det bör räknas som innovation i detta fall. Det är en 

sådan naturlig utveckling, speciellt inom försäljning att övergå till den mobila marknaden. 

Riktningen som forskning går i inom området är att det behövs något nytt för att ta till 

vara på de möjligheter som skapas genom mobila enheter och personlig inriktning 

(Otsuka, 2011, s. 134; Nikos & Iosif, 2005, s. 441). Affärsmodeller är hjärtat för 

innovation där teknologin öppnar möjligheten för nya affärsmodeller att utvecklas (Sako, 

2012, s.24). De aktiviteter som lyckas skapa värde genom novitet är båda inom området 

styrning men med lite olika orientering.  Emediates Demand Side Platform och real-time 

bidding har som syfte att sammanlänka publishers och advertisers på ett så effektivt sätt 

som möjligt. De hjälper till att bestämma vilken advertiser som får betjäna 

annonsutrymmet publishern har. Adder erbjuder en ny styrningsfunktion som kan rikta 

en annons mot en mycket specifik sorts läsare. Med andra ord kan vi här säga att 

teknologin har öppnat utrymme för nya affärsmodeller inom mobilannonseringen. 

 

Det var flera funktioner som arbetade med att bygga nätverk eller stora “potter” med data 

eller utrymme som kunderna gynnades av att vara med i, något som kallas nätverkseffekt. 

En positiv nätverkseffekt definieras som när nyttan för en produkt ökar när efterfrågan 

gör det (Gabszewicz et al., 2002, s.1).  Målet var tydligt att skapa värde genom att flera 

aktörer samlades och mötte sina erbjudanden med andras efterfrågningar. När kunden väl 

var med i detta nätverk skulle denne, tillsammans med alla andra aktörer, vara med och 

skapa ett värde som inte kunde uppnås någon annanstans. Det skulle finnas en 

omställningskostnad att byta plattform då en integration har skapats med de aktörer 

och/eller program som använts. Inlåsning är ett väldigt effektivt sätt att skapa värde och 

lojalitet genom då det blir ett samarbete samtliga parter tjänar på (Verona & Prandelli, 

2002, s. 299, 300). Det är därför inte svårt att se varför det verkar eftertraktat att vilja vara 

den verksamhet som leder en sådan funktion. Med advertisers och publishers som 

uppkommer i tusentalet följer det logiskt att det behövs ett sätt att sammanföra dem och 

alla aktiviteter de vill förmedla. Utefter detta har det blivit somliga företags primära 

värdeskapande aspekt och hela syftet med deras verksamhet och för somliga en 

kompletterande konkurrensskapande kraft i verksamheten. 

Enligt experter på MBIS är det eftertraktat på marknaden att utföra flera funktioner i 

processen och målet för många aktörer är att kunna erbjuda en helhetslösning för sina 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237302000464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237302000464
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kunder. Komplexiteten i att tillhandahålla en helhetslösning kräver flera komplementära 

aktiviteter och kompetenser som i ett kortsiktigt perspektiv innebär att företag måste 

samarbeta och det är en viktig del i affärsmodellen (Camponovo & Pigneur, 2003, s.9-

10). Trots detta såg vi på de specifika företagen vi valt ut att komplementariteten var 

relativt låg. Carat som erhöll en hög nivå här fick de eftersom de var del i en större 

internationell koncern som utvecklat ett stort antal olika funktioner som de kan erbjuda 

sina kunder. Detta är något som vi ser är mer etablerat internationellt men något som 

företag i norden lika mycket strävar efter och som i hög grad är eftertraktad av kunderna. 

 

Effektivitet var en värdeskapande aspekt som genomgående hade stor delaktighet i 

företagens affärsmodell. Det var ofta en utgångspunkt för verksamheters aktiviteter att 

samla ihop olika sorters data eller material för att kunna arbeta med det i en större skala 

och på så sätt kunna erhålla en form av stordriftsfördelar. Det vill säga genom att hantera 

en stor mängd av information, exempelvis om vilka annonsutrymmen som vill betjänas, 

kan verksamheten göra det snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre kvalité. En 

annan form av effektivitet och stordriftsfördelar vi såg var att individuella företag kunde 

agera inom en större koncern. Således kan de få fördelar som gemensam forskning och 

utveckling, marknadsundersökningar som de kan utgå från och kundbaser genom avtal 

med den större koncernen. Trots att de i övrigt ofta agerar självständigt och nödvändigtvis 

inte får rent kapital som fördelar ser vi detta som en värdeskapande faktor.  

4.3 Prissättningsstrategier 

Här ställer vi upp resultat från frågor kring prissättningsstrategier, var för sig. Sedan 

sammanfattar vi dessa i en analys. 

4.3.1 Kostnadsbaserad prissättning 

När vi undersöker Adders applicerbarhet till kostnadsbaserad prissättning har vi utgått 

från två frågor som baseras på produktens kostnader. Utöver denna har vi även ställt en 

fråga om konkurrenters prissättning. 

 

1. Har ni bra information över kostnader kring produkten Adder? 

På frågan svarade produktchefen att de har exakt koll över vad allt har kostat och vad det 

kostar idag. Detta tyder, uppenbart, på att de driver bra och tydlig dokumentation över 

både utvecklingskostnader och driftskostnader inom företaget.  

 

 

2. Hur sätter ni priset på Adder i dagsläget? 

Här blev svaret att de använder kostnadstäckning plus ett vinstpåslag, exempelvis med en 

viss procentsats de själva väljer. Av svaret går enkelt avgöra att prissättningen som 

används idag är just kostnadsbaserad, en så kallas kostnads-plus prissättning.  

 

3. Har ni bra information om konkurrenternas prissättning för liknande 

produkter/tjänster? 

Här verkar inte informationen vara lika lätt tillgänglig. Han nämner att de inte har 

fullständig information om konkurrenternas prissättning. De har dock kännedom om flera 

av affärsmodeller samt ibland hur de används. Exempelvis om de använder CPM eller 

CPC (cost-per-click). 
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4.3.2 Konkurrensbaserad prissättning 

Till den konkurrens- eller marknadsbaserade prissättningsmetoden ställde vi 2 frågor. 

Varav den ena är samma som nr. 3 i föregående rubrik. Detta eftersom kriteriet för att 

använda metoden är att känna till konkurrentens pris. Nästa fråga behandlar deras sätt att 

differentiera Adder på marknaden. 

 

1. Har ni bra information om konkurrenternas prissättning för liknande 

produkter/tjänster? 

Samma som ovan, informationen är inte lättillgänglig. Han nämner att de inte har 

fullständig information om konkurrenternas prissättning, men att de dock har kännedom 

om flera av konkurrenternas affärsmodeller samt ibland hur de används. Exempelvis att 

de använder CPM eller CPC som intäktsmodeller. 

 

2. Hur differentierar ni Adder på marknaden? 

På denna fråga svarar produktchefen att de inte gör någon offentlig massmarknadsföring 

för att sticka ut på marknaden. De jobbar istället med kundfokuserad marknadsföring där 

de presenterar produkten för valda kunder som de tror kan dra nytta av den. Han säger 

även att deras produkt, i vissa avseenden, är så gott som unik funktionsmässigt i 

förhållande till konkurrenters produkter. Iallafall så långt som de själva har kunnat 

konstatera baserat på hur läget ser ut idag. Med avseende på produktens unika karaktär 

tolkar vi svaret som att produkten är differentierad på marknaden. Vi själva har, efter vår 

fördjupning och sovring bland aktörer på spelplanen, inte heller kunnat hitta produkter 

som gör samma sak. Åtminstone inte på den nordiska marknaden.  

4.3.3 Värdebaserad prissättning 

Eftersom värdebaserad prissättning är mer komplicerad än att titta på konkurrenter och 

kostnader blev det naturligt att ställa mer frågor kring metoden. Vid upprättandet av 

frågorna har vi utgått från de fem punkter med utmaningar som nämns i teorin. Vidare 

har vi även använt de två antaganden som Andersson et al. (2008) tar upp. Frågorna ställs 

för att vi ska kunna göra en analys och diskussion om MBIS möjligheter att prissätta 

enligt metoden. En fråga har tagits bort från denna empiri eftersom den har behandlats i 

de tidigare metoderna, nämligen tillgången till information om konkurrenternas 

prissättning. 

 

1. Har ni bra uppfattning om hur högt ert eget samt vad konkurrenternas värde som 

förmedlas är? 

Produktchefen svarar att Adder i dagsläget levererar ett värde som ingen annan 

konkurrent kan göra. Detta kan speglas tillbaka till frågan om differentiering där både vi 

och produktchefen har kunnat konstatera dess unika karaktär. Med detta kan vi alltså 

konstatera att det finns en uppfattning om skillnaden i värdet den egna produkten och 

konkurrenternas produkter levererar, men att informationen om hur högt värdet är 

saknas.   

 

2. Har ni något sätt att kvantifiera värdet, mätinstrument, som Adder förmedlar? 

I dagsläget har de inget mätinstrument eller direkt metod för att kvantifiera dem värden 

som Adder förmedlar till kunden. De säger dock att vissa antaganden kan göras som 

beskriver hur mycket mer en styrd annons är värd för kunden. Exempelvis genom att säga 
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att den är 25 % dyrare än en vanlig annons, dock utan att kunna säga att det faktiskt är så. 

Svaret är således att de inte har, eller använder, en metod för att kvantifiera värdet. 

 

3. Vilka värden kring Adder tycker ni bör kommuniceras till kunden - utan att nämna 

pris? 

Produktchefen säger att de värden som ska förmedlas med Adder är att den är ensam i sitt 

slag, kvalitativa kampanjer till användaren, relevans, ökat antal klick per visning. 

 

4. Hur jobbar ni med försäljning? (Säljkår? Säljmotivation? etc.) 

MBIS arbetar med försäljning genom kontakt med specifika, riktade kunder i stil med hur 

de driver sin marknadsföring. Det vill säga, de säljer till utvalda kunder och jagar inte 

massan. De har ingen specifik säljavdelning utan det är endast fåtal personer som gör det 

parallellt med andra uppgifter. Varje kund hanteras unikt beroende på mottagandet, ibland 

hamnar fokus vid teknikaliteten med produkten medan det lika gärna kan handla om 

ekonomiska faktorer. Alla priser som sätts med kund är avtalsspecifika. 

 

5. Hur ser hela företaget på värdebaserad prissättning? 

Produktchefen säger att företagets personal tror på området, sin produkt och att det finns 

möjligheter att hämta ut bra vinst på att styra annonser. Med dessa punkter i åtanke säger 

han att inställningen till prissättningsmetoden är positiv. Vidare var tanken kring 

värdebaserad metod ett av de första områden som företagets VD nämnde till oss när vi 

diskuterade uppsatsämne, vilket tyder på att det finns ett intresse att exploatera 

möjligheterna med metoden. 

 

6. Finns det fler funktioner systemet kan göra som utgör en del av den värdeskapande 

processen?  

Frågan är ställd för att ta reda på fler värden som MBIS kan nyttja vid sin kommunikation 

med marknaden. Svaret vi fick är att systemet även kan prognostisera försäljning genom 

kunskapen systemet har. Vidare noteras att produktchefen nämner några andra funktioner 

som också bidrar till värdet. Dessa har vi dock valt att inte beskriva ytterligare eftersom 

de är abstrakta att beskriva och endast används av fåtal kunder. 

4.3.4 Sammanfattning och analys av prissättningsstrategier 

Här upprättas en sammanfattning av ovanstående insamlade resultat för att sedan 

analysera dessa. Vi går igenom varje metod enskilt och avslutar med en slutsats kring 

metodernas applicerbarhet till Adder.  

 

Om vi ser till den kostnadsbaserade metoden finns inget tvivel om att den är applicerbar 

till Adder. Inte för att MBIS använder metoden idag utan för att de tycks ha god översikt 

på utvecklings- och driftkostnader som rör produkten. Metoden bygger precis på detta, 

att identifiera produktionskostnader via bokföring och budget för att sedan göra ett påslag 

(Kowalkowski & Kindström, 2012, s.83). Om vi istället tittar på deras tillgång till 

information om konkurrenters prissättning på liknande produkter är den svårare att få reda 

på. Flera författare lägger vikt vid att nackdelen med den kostnadsbaserade metoden är 

att företag bortser från konkurrenter. En av dessa är Backman (1953) som säger att 

synsättet, att bara basera priset på produkten kostnader, är förknippat med misslyckande 

(Backman, 1953, sid. 148). Med detta sagt menar vi inte att MBIS bortser från 

konkurrenters prissättning i dagsläget. De säger att viss insikt finns i konkurrenters 

metoder och användning av dessa, vilket tyder på att dem har tagits i beaktande. Vad vi 
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menar är att det ligger av vikt att förstå och utvärdera konkurrenters och marknadens 

prisförhållanden. Detta för att inte sätta för höga eller för låga priser som kan resultera i 

förlorade marknadsandelar respektive låga marginaler som ger bort gratis värde till 

kunden i onödan (Anderson et al., 2008, s. 210, 211).  Med detta sagt är inte själva 

prissättningselementet (kostnads-plus) i någon aspekt dåligt, men hänsyn bör tas till 

konkurrent- och marknadspris. 

 

När vi går vidare till den konkurrensbaserade prissättningen finner vi åter att 

informationen om konkurrentens prissättning är en viktig faktor. Som vi redan nämnt är 

tillgången till denna information begränsad, vilket gör att metoden blir svårare att tillämpa 

till Adder. Vi har dock nämnt att produkten är differentierad på marknaden eftersom den 

är unik i flera avseende. Differentieringen öppnar möjligheten att möta konkurrenterna 

med andra faktorer än pris och därmed uppnå större marknadsandelar (Kowalkowski & 

Kindström, 2012, s.83). Vi ser möjligheterna att utnyttja fördelarna för att bli ledande på 

marknaden, speciellt med avseende på MBIS samarbete med en stor mediekoncern. 

Ingenbleek et al. (2003) säger att en konkurrensbaserad prissättning är bra för att ta reda 

på var pristaket befinner sig, men att det dock kan vara ett sämre tillvägagångssätt om 

fördelarna mellan produkterna är stora (Ingenbleek et al., 2003, s.300). Detta för oss till 

resonemanget att en konkurrensbaserad prissättningsmetod är mindre lämplig att 

applicera till Adder baserat på att informationen om konkurrenters prissättning är 

svåråtkommen. Men även att den med stor sannolikhet är direkt olämplig att applicera 

eftersom produkten erbjuder ett högt värde i samband med ett lågt antal konkurrenter på 

den nordiska marknaden. Utöver detta går det, återigen, säga att vinst kan gå till spillo 

om beaktande inte tas till kundens syn på produktens värde (Anderson et al., 2009, s.211). 

 

För att kunna anamma den värdebaserade prissättningsmetoden menar Andersson et al. 

(2008) att två antaganden ska uppfyllas. (1) Företaget har information om nyttan/värdet 

som den egna produkten och konkurrentens produkt förmedlar. (2) Företaget har 

information om konkurrentens pris. (Andersson et al., 2008, s.213). Vi har kunnat 

konstatera att MBIS har uppfattning kring skillnaden mellan det värde som Adder och 

konkurrenterna förmedlar. Detta gör att vi kan säga att det första antagandet är uppfyllt. 

Detta eftersom de med informationen kan säga att värdef är högre än värdek och kan 

således sätta ett pris som är högre än konkurrentens (Anderson et al., 2008, s.212). 

Svårigheten kommer vid nästa antagande, att känna till konkurrentens prissättning. Här 

har de ingen exakt information, utan den baseras snarare på antaganden. I och med att de 

inte, i dagsläget, känner till priserna är det svårt att identifiera var det egna prisområdet 

befinner sig. Exempelvis blir en penetrering av marknaden svår med tanke på att det 

kräver kännedom av konkurrentens pris (Anderson et al., 2008, s.212).  

 

Hinterhuber & Bertini (2011) nämner fem stycken utmaningar som företaget står inför 

när en värdebaserad prissättning ska tillämpas (Hinterhuber & Bertini, 2011, s.49). Den 

första är svårigheten att mäta värdet. Produktchefen på MBIS säger att de i dagsläget inte 

har en metod för att mäta värdet men att de kan göra uppskattningar utefter vissa 

antaganden. Detta medför att bedömningen av värdet är en utmaning för dem. Därmed 

inte sagt att det är omöjligt att hitta ett sådant mätinstrument, vilket vi utvecklar i 

diskussionskapitlet.  

 

Hur företaget kommunicerar värden utan att fokusera på pris är den tredje utmaningen. 

Första steget i att kommunicera värden är att känna till dessa. MBIS tycks ha god insikt i 

vilka värden som ska kommuniceras med Adder, nämligen styrkorna och fördelarna som 
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systemet ger både advertisern och publishern. Hur dessa sedan ska förmedlas är nästa 

steg. Vi speglar tillbaka till det produktchefen sa om försäljning och marknadsföring, att 

de endast säljer och marknadsför till utvalda kunder och kanaler samt att varje kund har 

avtalsspecifika pris. Svaret indikerar att det vid varje kundbemötande sker en förhandling 

och det är även i denna förhandling kommunikationen av produktens styrkor bör ske. 

 

När provision används som motivation för säljavdelningar tenderar personalen att 

fokusera på försäljningssiffror och pris istället för att bygga relationer med kunder 

(Zoltners et al., 2012, s.172). Eftersom MBIS säljare arbetar mot specifika kunder som 

varje har avtalsspecifika priser ser vi ingen risk att de fokuserar på pris och 

försäljningsvolym. De har heller ingen avdelning vars enda syfte är att sälja. Således är 

utmaningen som berör säljavdelningens motivation till försäljning inte ett hinder för 

MBIS om de vill tillämpa metoden. Inte heller nästa punkt, som berör företagets 

inställning till en värdebaserad metod, utgör ett problem för MBIS. Detta eftersom 

produktchefen säger att deras inställning är positiv genom företaget. 

 

Vi har nu presenterat MBIS ställningstagande mot de fem utmaningarna. Vi vill dock 

betona att dessa är just utmaningar och inte är direkt grundande för om det går att 

applicera en värdebaserad prissättning till produkten. Hinterhuber & Bertini (2011) säger 

att företaget ska förstå och beakta utmaningarna för att lyckas med tillämpningen bättre 

(Hinterhuber & Bertini, 2011, s. 49). Vilket är anledningen till att vi här presenterat 

konceptet och utmaningarna och ställt dessa mot MBIS och Adder. 

 

Vad som däremot är avgörande för metodens applicerbarhet är de två antaganden som vi 

presenterat ovan. Vi anser att dessa uppfylls till den grad att metoden är applicerbar för 

produkten. Det vore dock önskvärt med utförligare information om konkurrenternas pris. 

Om vi åter igen ser till produktens unika karaktär, där det relativa värdet är större än 

konkurrentens, ger det möjlighet att applicera en värdebaseras metod (Ingenbleek et al., 

2003, s.300). Denna stora värdeskillnad gör även att det, i viss mån, går att förbise det 

faktum att de inte har fullständig information om konkurrenternas pris. Detta eftersom 

MBIS har avtalsspecifika priser som gör att ingen kund har samma pris och således 

kommer förhållandet till konkurrentens priser förändras kontinuerligt. Metodens 

huvudsakliga mål är att kundens upplevda värde ska tas i beaktande, vilket möjligheten 

är stor till i och med förhandlingarna. 

 

Sammanfattningsvis är den kostnadsbaserade metoden applicerbar, även om den inte är 

optimal. Vidare kan konstateras att den konkurrensbaserade strategin är mindre lämplig 

att applicera med grund i produktens differentierade karaktär. Till sist kan vi säga att den 

värdebaserade metoden är lämplig att anpassa och är den som tycks ställa sig bäst mot 

MBIS informationstillgång samt hur produktens egenskaper är utformade. 
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5. Diskussion 

Här diskuterar vi de slutsatser vi tagit utifrån våra resultat och hur vi besvarat vår 

frågeställning. Vi börjar med att visa vår frågeställning och vårt syfte, sedan diskuterar vi 

vad vi kommer fram till för visa hur frågeställningen besvarats. Slutligen avslutar vi med en 

kortfattad slutsats, studiens bidrag, kritik mot studien samt förslag på vidareforskning.  

5.1 Frågeställning och syfte 

Vårt syfte med studien har varit att kartlägga huvudfunktionerna och företag inom 

mobilannonseringsbranschen och hur de interagerar med varandra. Utifrån detta ville vi 

analysera affärsmodeller hos representativa aktörer inom mobilannonseringsbranschen i 

syfte att identifiera tendenser bland dem. Om vi hittade starka tendenser ville vi sedan 

diskutera dessa för att ge förslag till hur Adders affärsmodell kan utvecklas. Vidare ville 

vi visa på vilka olika varianter det finns att ta betalt på med en mobilannonseringstjänst, 

det vill säga undersöka vilka prissättningsmetoder som kan appliceras till Adder. 

Baserat på ovan beskrivna problembakgrund och syfte sammanställde vi vår 

problemformulering, i två frågor, som följande: 

 

1. Kan vi kartlägga huvudfunktionerna inom mobilannonseringsbranschen samt se 

hur de interagerar med varandra? 

 

2. Kan vi inom mobilannonseringsbranschen se tendenser på hur utvalda aktörer till 

MBIS skapar värde genom sina affärsmodeller? 
 

3. Kan vi identifiera vilka prissättningsstrategier som är applicerbara på Adder? 
 

5.2 Vad vi kom fram till 

Vi kom fram till att bästa sättet att kartlägga huvudfunktionerna samt se hur de interagerar 

med varandra var att först identifiera vilka funktioner som förekom i 

annonseringsprocessen. Utifrån dessa började vi identifiera hur de hängde samman och 

vilka delar som oftast var förekommande. Vi kunde urskilja att vissa processer gick att 

beskriva utan att nämna alla befintliga funktioner medan vissa funktioner var essentiella 

att ta med. Exempelvis fann vi att vi kunde beskriva sambandet mellan en Supply Side 

Platform och en Demand Side Platform utan att nämna en Ad Exange, funktionen som 

faktiskt ställer dessa mot varandra. Däremot fann vi det inte möjligt att rättvist beskriva 

en ad server utan begreppen Supply Side Platform och Demand Side Platform då dessa 

representerar en väsentlig del av hur annonser levereras. Vi har med hjälp av detta lyckats 

illustrera en kartläggning av spelplanen, eller branschens, kontaktvägar. 

 

Vidare kom vi fram till att bästa sättet att identifiera affärsmodeller var att kolla på 

faktiska företag då det inte finns några givna, statiska modeller. Vi delade upp 

affärsmodeller i aktiviteter som företaget utför och analyserade hur de skapar värde med 

hjälp av dessa. Detta är ett teoretiskt vedertaget sätt att se på affärsmodeller och gör det 

enklare att hantera begreppet (Zott & Amit, 2010, s. 216). Utifrån de designelement och 
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designteman som utgör en affärsmodell fann vi flera intressanta aspekter som vi inte 

trodde skulle finnas i mobilannonseringsbranschen. Vi ämnar besvara vår frågeställning 

genom att visa på de tendenser vi sett i affärsmodellerna på spelplanen och ge förslag till 

hur Adder kan dra nytta av dessa.  

Slutligen diskuterar vi applicerbarheten av de tre prissättningsstrategierna på Adder och 

vilken vi anser lämpa sig bäst. Vi kom fram till att bästa sättet att analysera detta var 

genom tre grundläggande metoder för att kunna urskilja i vilken fundamental riktning 

Adder bör gå i. Det väsentliga för oss var att komma fram till övergripande tankesätt och 

riktlinjer som passade bäst för Adder utan att gå in i specifika detaljer. Vi ville lägga en 

grund som MBIS sedan själva kunde gå vidare från och utveckla mer. 

5.2.1 Kartläggning av huvudfunktionerna inom 

mobilannonseringsbranschen 

Vi kunde identifiera ett tio-tal olika funktioner på spelplanen som vi analyserade och 

sedan smalade ner till elva stycken utefter deras påverkan på leveransprocessen av 

annonser. De elva funktionerna som vi fann representerar spelplanen rättvisast är 

advertisers, publishers, ad networks, ad servers, Supply Side Platforms, Demand Side 

Platforms, media buyers, content providers, data suppliers, location networks och 

targeters. Dessa funktioner sammanställde vi kontaktvägar emellan och ritade upp ett 

flöde från advertisers till publishers och slutligen läsarna. Vi kunde kartlägga hur 

funktionerna interagerar med varandra och illustrerade detta i Vår tolkning av 

kontaktvägar på spelplanen. Vidare kunde vi se att en aktör ofta utförde flera av dessa 

funktioner i sin verksamhet och att det finns en komplex relationssituation där aktörer är 

kunder till varandra samtidigt som de konkurrerar med varandra. 

5.2.2 Tendenser i affärsmodeller på spelplanen 

Novitet: En klart tydlig tendens vi såg var att det visade sig vara en oväntad låg nivå 

novitet på spelplanen, där processerna verkar utföras till stor del per automatik. Trots 

komplexiteten i ämnet är flera tillvägagångssätt endast tagna från traditionell media och 

överförts till webb- och mobilmarknaden. Emediate och Adder var de som stod ut i 

mängden och visade en medel till hög novitet. Detta ser vi som en effekt av att de utnyttjat 

dem möjligheter som mobilmarknaden har i form av identifiering och personifiering. 

Båda gör detta på ett tekniskt sätt där de utnyttjar teknologins framsteg inom att hämta in 

data, vilken de använder för att styra annonser. Den i övrigt låga nivå av novitet gör att 

vi ser en möjlighet för Adder att stå ut och bryta de nuvarande tendenser som finns i 

branschen att endast arbeta på samma sätt som traditionell media. Vi föreslår att Adder 

verkligen ska spela på sin novitet här och trycka på det unika värde de kan skapa. I och 

med MBIS vilja att skapa innovativa lösningar ser vi möjligheten att fortsätta utveckla 

tjänster och på lång sikt efterlikna Emediates arbetssätt. Vi ser en stor potential i att kunna 

erbjuda Adder tillsammans med lösningar som Demand Side Platforms och real-time 

bidding.  

 

Inlåsningseffekt: Det andra tendensen vi såg var att de flesta företag lyckats skapat en 

form av inlåsningseffekt med sina kunder. Den främsta formen av inlåsning verkade vara 

nätverkseffekter där aktörerna skapar ett värde för kunden att vara med i deras nätverk. 

Adder saknar denna typ av inlåsning men har lyckats skapa en annan form där kunden är 

med och utvecklar produkten. Med avseende på att nätverkseffekten skapar värde till alla 
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kunder samtidigt ser vi stora fördelar med denna typ av inlåsning. Således föreslår vi att 

Adder ska försöka skapa en egen form av nätverkseffekt där även köparna av 

annonsutrymme, advertisers, involveras. Detta skulle kunna ske antingen med en direkt 

utveckling av Adder eller genom att lägga till en kompletterande produkt, exempelvis en 

ad server. Med avseende på noviteten Adder har ser vi en möjlighet att skapa en ny form 

av nätverk som ingen annan på marknaden kan erbjuda idag. Detta skulle även gå bra 

ihop med att skapa produkter som Demand Side Platforms och real-time bidding som 

använder sig av nätverk i sin process.  

 

Komplementaritet: Komplementariteten var den värdeskapande aspekten som var mest 

varierande på spelplanen. Vi kunde inte urskilja några specifika tendenser som indikerade 

att flera av aktörerna drog åt ett håll. Detta kan bland annat bero på att vi valt att fokusera 

på företagens agerande på spelplanen och inte det utanför. Exempelvis skulle Aftonbladet 

rimligen nå en högre komplementaritet eftersom de erbjuder en rad olika tjänster som vi 

bortsett från i och med att de inte är kopplade till annonseringsverksamhet. Det var även 

här vi sprang på den största problematiken med att analysera Adder ur 

affärsmodellperspektivet. Teorin är utformad att kolla på ett helt företag, vilket gjorde att 

Adders nivå av komplementaritet blev väldigt låg.  

 

Vi har sett för- och nackdelar med att erbjuda flera lösningar eller tjänster. Flera av de 

företag vi kollat på har endast erbjudit en handfull tjänster och samtidigt varit 

marknadsledande inom sitt område. Detta ser vi som att det kan vara lättare att fokusera 

och utföra sina tjänster till bästa kvalité om företaget erbjuder färre tjänster eftersom de 

kan fokusera på kärnaktiviteten. Å andra sidan är det givetvis bra att kunna erbjuda fler 

tjänster, vilket är konstaterat via teorin, där vissa företag har lyckats bra med detta. Vi har 

även, via expert på MBIS, sett att helhetslösningar är väldigt eftertraktad och erbjuder en 

form av värde i sig. 

 

Vi föreslår två olika riktningar Adder kan använda sig av komplementaritet på. Den första 

är att komplettera Adder med närliggande funktioner inom annonsstyrning för att, i linje 

med tidigare förslag, själva erbjuda tjänster som ad server etc. Fördelen med detta är att 

de erhåller en högre komplementaritet inom området, medan nackdelen kan vara att fokus 

till stor del försvinner från kärnaktiviteten. Den andra är att istället fokusera helt på 

kärnaktiviten, Adder, för att fortsätta utveckla produkten och dess funktioner. Fördelen 

är att fokus läggs på produkten medan de istället låter andra aktörer sköta de närliggande 

funktionerna. Detta ger en mycket låg nivå av komplementaritet men har större möjlighet 

att skapa värde genom exempelvis novitet. Båda sätten kan skapa värde i affärsmodellen 

genom novitet och komplementaritet, det handlar om hur det skall balanseras och vi ser 

lika många för- och nackdelar med båda. 

 

Effektivitet: Den mest tydliga tendensen vi såg var effektivitet. Det utgjorde en stor del 

i samtliga företags affärsmodeller, där de flesta hade en hög effektivitet. En anledning till 

detta kan vara att vi valt marknadsledande företag, vilket kan ha påverkat resultatet vi ser 

kring effektivitet på spelplanen. På grund av detta är vårt resultat troligvist inte helt 

representativt för spelplanen som genomsnitt utan visar aningen högre värden. Det är 

dock en otroligt prispressad marknad och företag tvingas vara kostnadseffektiva för att 

överleva och agera konkurrenskraftigt på marknaden. Detta göra att företag måste vara 

effektiva i sin affärsmodell och är ett designtema som vi inte ser att det går att ignorera. 
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Oavsett om Adder väljer att bygga ut funktioner inom styrning eller väljer att fokusera 

mer på kärnprodukten, föreslår vi att de tar till vara på de unika aspekter som produkten 

skapar. Vi ser hellre att de fokuserar på de kundspecifika värden Adder kan erbjuda än 

att fokusera på stora mängder data för kostnadsfördelar. Vi anser inte att Cost per mille-

priset som används idag passar helt överens med hur Adder bör ta betalt för sitt värde. 

Detta statiska tillvägagångssätt matchar inte med det varierande värde kunder får när de 

använder Adder, vilket vi ser som en ineffektivitet. Ibland skapas det värde som inte tas 

betalt för, vilket gör att vi istället tycker att de ska hitta en prissättningsmetod som kan 

uppskatta värdet mer precist utifrån varje kund och basera priset på det. Detta är ett 

resonemang kring prissättningsstrategier som vi återkommer till senare. 

5.2.3 Prissättningsstrategiers applicerbarhet på produkten 

Vad gäller prissättningsstrategier kom vi fram till att den kostnadsbaserade metoden är 

den som tillämpas till Adder idag. Detta är en effekt av att MBIS har exakt information 

om sina kostnader och därför är det en enkel metod att tillämpa, precis som Kowalkowski 

och Linström (2012) säger. Med avseende på att Adder är en, i stort sätt, unik produkt på 

den nordiska marknaden kom vi dock fram till att den värdebaserade metoden är 

lämpligast till produkten. Detta eftersom den skapar ett värde som ingen konkurrent kan 

matcha i dagsläget. Det vill säga, ibland skapas ett värde som inte tas betalt för och således 

ges bort gratis till kunden. Den värdebaserade metoden skulle kunna ta vara på detta 

värde. 

 

Vi vill påpeka en viktig aspekt Ingenbleek et al. (2013) konstaterar i en ny studie. De 

påvisar att prissättning via textboksexempel, att t.ex. använda bara värdebaserad 

prissättning, är fel väg att gå. De menar att alla metoder bidrar till hur priset ska sättas där 

de ger olika information om kostnader, konkurrenter och värde som bidrar till att en mer 

exakt uppskattning av pristak och prisgolv kan göras. Vilket speglar att beslutsfattaren 

ska utnyttja alla uppskattningar och noggrant väga dem för att avgöra hur mycket 

inverkan de ska ha på prissättningen. (Ingenbleek et al., 2013, s.569) Med detta sagt vill 

vi rekommendera MBIS att försöka ta in så mycket information som möjligt kring 

kostnader, konkurrenter och värdeskapande för att skapa en uppfattning om hur priset för 

Adder ska sättas. 

 

Vi kom fram till att MBIS har svårt att i dagsläget kvantifiera värdet Adder levererar, 

vilket är en vanlig utmaning för företag enligt Hinterhuber (2008). Här ser vi dock en 

möjlighet att göra det. Eftersom produkten bygger på att styra relevanta kampanjer 

betyder det även att antalet klick per visning och därmed intresserade läsare rimligtvis är 

högre. Här ser vi en möjlighet att, med data från systemet, använda antalet klick per 

visning som mätinstrument. Förslagsvis kan de med hjälp av statistik konstatera att antalet 

klick är en viss procentenhet högre än för en vanlig eller kontextanpassad annons. Dessa 

siffror kan i förlängningen även användas som ett argument vid försäljning av produkten. 

 

Avslutningsvis har forskning visat på att det inte finns en situation där den värdebaserade 

metoden är att betrakta som dålig praxis, där den som sämst ger ett nollsummespel vid 

extremt hög konkurrens på marknaden och där priset sätts efter konkurrentens 

(Ingenbleek et al., 2003, s.301). Eftersom MBIS inte lyckats identifiera konkurrenternas 

exakta priser kan de inte sätta priset efter dem och heller inte tillämpa den 

konkurrensbaserade metoden. Vidare tycks Adder inte befinna sig i ett läge med hård 

konkurrens, utan snarare hög värdeskillnad, detta ger ytterligare argument för att tillämpa 
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en värdebaserad framför en konkurrens- eller kostnadsbaserad prissättningsstrategi på 

Adder.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att MBIS ska jobba med ovan nämnda faktorer, nämligen 

att kvantifiera värdet produkten levererar, kommunicera detta värde vid försäljning. 

Försöka att leda fokus bort från pris vid förhandlingar, produkten är så gott som unik på 

den nordiska marknaden och bör således förmedlas som sådan. Försök ta in information 

från hela branschen i processen att försöka tillämpa en värdebaserad metod. 

5.3 Slutsatser 

I studien har vi kartlagt vår tolkning av spelplanen och hur aktörerna på den interagerar 

med varandra, där vi kan se hur en annons går från skapandet till användarens webbläsare. 

Vidare har studien visat på några tendenser som finns inom affärsmodellerna hos 

aktörerna på spelplanen. I novitet kunde vi se att den överlag var låg medan Adder och 

Emediate stod ut i mängden. När vi går vidare till inlåsning såg vi att den generellt var 

hög där nästan alla aktörer arbetade med inlåsningseffekter på ett eller annat sätt. 

Komplementariteten var det mest varierande designtemat där vi inte kunde se någon 

tydlig tendens. Effektiviteten visade sig vara den mest framträdande tendensen där alla 

aktörer tycks sträva efter att vara effektiva, främst genom att hantera stora mängder data. 

 

Bland prissättningsstrategierna blev slutsatsen att MBIS tillämpar en kostnadsbaserad 

metod till Adder i dagsläget. Vi har ställt Adder och MBIS informationstillgång mot de 

tre prissättningsstrategierna. Vi har konstaterat att både kostnads- och värdebaserad 

prissättningen är applicerbara i dagsläget, medan den konkurrensbaserade inte är lämplig 

att applicera. Vidare argumenterar vi för att den värdebaserade metoden är mest lämplig 

för Adder baserat på sättet produkten skapar värde. 

5.4 Studiens bidrag 

Vi hoppas att vi, som utomstående och oberoende studenter, har kunnat ge ett nytt 

perspektiv på branschen åt MBIS. Framförallt ser vi vår kartläggning av spelplanen som 

ett faktiskt, nytt, resultat som varken vi eller produktchefen av Adder på MBIS sett något 

liknande av innan. MBIS har poängterat att de är mycket imponerade av detta resultat och 

det är något som de kommer ha användning för. 

Vidare tror vi att sättet vi angripit affärsmodeller på belyser ett nytt sätt att se på dem 

bland alla olika definitioner som finns i dagsläget. Vi hoppas också att 

prissättningsstrategierna vi presenterat bidragit till ett alternativt sätt att se på prissättning. 

Vi ser även ett scenario där vi tillgodoser hela branschen med en förståelse över hur 

affärsmodellerna ser ut i ett aktivitetssystem. Slutligen hoppas vi framförallt att förslagen 

till MBIS, både vad gäller affärsmodeller och prissättning till Adder, har vidgat vyn till 

vilka möjligheter produkten och företaget har att vinna marknadsandelar. 

Om vi ser till det teoretiska bidraget har vi gett en inblick i hur denna till synes enkla 

bransch i bakgrunden är ett komplext nätverk med många involverade aktörer. Vi hoppas 

att studien har ökat förståelsen för synen på affärsmodeller som ett aktivitetssystem, men 

även att den gett fler sidor av myntet vad gäller de tre prissättningsstrategierna. Vi är 

medvetna om att bidraget till det faktiska forskningsområdet är begränsat, där egentligen 



~ 65 ~ 
 

endast kartläggningen av kontaktvägarna går att studera vidare från. Vi har dock använt 

vedertagna teorier och visat på hur de kan användas i praktiken inom mobilannonsering. 

5.5 Kritik på studien 

En kritik vi har på vår studie är de få intervjupersoner vi pratat med. Vi hade kunnat söka 

upp fler områdesexperter på MBIS för att få fler infallsvinklar. Dock var mycket av 

informationen vi fick av deskriptiv natur och vi såg det inte som en nödvändighet att få 

informationen upprepad för oss, men det hade kunnat bidra till fler expertutlåtanden. Det 

hade även vart intressant att få infallsvinklar från intervjuer utanför MBIS, exempelvis 

från exempelföretagen vi valde. Vidare är studien av sådan natur att företag inte gärna 

pratar om prissättningsstrategier helt öppet, varför vi endast valt att göra 

prissättningsanalysen internt. Detta har genererat i ett accessproblem för vår studie där vi 

blivit tvungna att förändra dess syfte och fokusera mer på kartläggningen av spelplanen, 

vilket vi inte anser vara ett större problem eftersom kartläggningen belyser branschen på 

ett sätt som inte tidigare gjorts. Slutligen är resultaten som framkommit i studien svåra att 

överföra till andra branscher eller företag och har därmed högst relevans till MBIS. 

5.6 Förslag på framtida forskning 

Med ursprung i vårt resultat kring prissättningsstrategier vore även intressant med en 

studie som fördjupade sig i värdebaserad prissättning specifikt för Adder och andra 

liknande produkter för att på det viset mer fokuserat kunna undersöka hur företag bäst 

kan ta betalt för annonseringsstyrningsprodukter. Det vore även intressant att se en studie 

som utgick från vår kartläggning av kontaktnäten som gick in djupare på en mindre del 

av denna, exempelvis som endast studerade olika styrningsprodukter.  

Ett annat förslag är att utföra en liknande studie som denna men efter att de nya 

annonseringsplattformarna etablerats mer för att se vad som händer när saker förändras. 

Detta är en aspekt produktchefen lyfte för oss, att branschen inte är stabil. Den är under 

ständig utveckling och aktörerna inom den har inget svar på vad som ska göras eller vad 

som kommer att hända. Det är därför av intresse med fler studier inom branschen som 

ytterligare kan undersöka hur företagen kan fortsätta tjäna pengar på sina annonser och 

skapa ytterligare värde i kedjan. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjumall  

Berätta om Adder? 

Finns det liknande produkter som Adder idag på marknaden?  

Vilka egenskaper gör Adder unik på marknaden?  

Ser ni marknaden som stor eller liten?  

Söker ni nya områden (aktiviteter) att införa till Adder, i så fall vilka?  

Vilka ser ni som kunden? Publishers, advertisers osv  

Vilka ser ni som era främsta konkurrenter för produkten Adder?   

Hur stor inlåsning är det generellt i branschen?  

Hur svårt är det att kapa mellanhänder och själv göra processen?   

Är det vanligt att företag använder flera funktioner samtidigt exempelvis flera ad servers 

eller flera ad exchanges?   

Är det svårt att ändra eller överföra sina förbestämda parametrar till en liknande 

funktion som hålls av ett annat företag?   

Vart kom idén ifrån att utveckla Adder tillsammans med kunden?   

Vilka är de främsta fördelarna ni ser med att utveckla Adder tillsammans med kunden?   

Vilka är de främsta nackdelarna ni ser med att utveckla Adder tillsammans med 

kunden?   

Vilka svårigheter ser ni med att ta betalt för det kundspecifika värde som skapas med 

hjälp av Adder?   

Vet ni vad era kunder tar för marginaler när de säljer sina annonser?   

Ser ni några komplikationer att byta från CPM modellen till någon annan modell?  

Skulle det gå att själv ta betalt på något annat sätt om resten av systemet använder 

CPM? 
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7.2 Ad Ops Insider – Bild från dokument 

 

Bilden beskriver informationsflödet mellan DSP, SSP, Ad-Exchange och RTB. 

I dokumentet fanns även text som förklarade alla steg. 

7.3 Frågeformuläret 

1. Har ni bra information på kostnadsstrukturen för Adder? 

Frågan ställdes för att ta reda på om den kostnadsbaserade metoden är applicerbar till 

produkten. 

2. Har ni bra information om konkurrenternas prissättning för liknande 

produkter/tjänster? 

Frågan är ett element som är återkommande i alla prissättningsstrategier. Mer eller mindre 

alla författare menar att oavsett metod som används för prissättning så är information om 

konkurrenters pris viktig. Detta gjorde att vi ville ta reda på MBIS tillgång till 

informationen. Utöver detta är första antagandet för värdebaserad prissättning att 

företaget ska ha tillgång till konkurrentens pris, vilket gjorde att vikten av frågan blev 

större. 
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3. Har ni bra uppfattning om hur högt ert eget samt vad konkurrenternas värde som 

förmedlas är? 

Frågan besvarar om MBIS kan uppfylla det andra antagandet om att kunna utföra en 

värdebaserad prissättning. 

4. Hur differentierar ni Adder på marknaden? 

Frågan är i första hand ställd för att ta reda på om en differentiering sker över huvud taget, 

vilket är intressant när vi kollar på den marknadsbaserade och värdebaserade metoden. I 

andra hand ville vi veta hur den differentierades för att skapa ett högre värde än 

konkurrentens produkt. 

5. Har ni någon metod för att kvantifiera värdet, mätinstrument, som Adder förmedlar? 

Hur företag kvantifierar värdet på sin produkt är en de fem utmaningarna och därför är 

det intressant att se om MBIS har en metod för detta. 

6. Vilka värden kring Adder tycker ni bör kommuniceras till kunden - utan att nämna 

pris? 

Hur och vad företaget kommunicerar med kunden är den andra utmaningen. Därför 

frågade vi vilka värden de kommunicerar med sina kunder. Svaret på frågan hur värdet 

kommuniceras får vi genom säljfrågan längre ner. 

7. Hur jobbar ni med försäljning? (säljkår, säljmotivation etc.) 

Kopplad till den fjärde utmaningen. Hur säljande enheter ser på försäljning är viktigt. Att 

säljande personal inte fokuserar på priset utan istället på kundens uppfattning och 

upplevda värde. Frågan besvarar även hur värdet på produkten förmedlas till kund. 

8. Hur ser hela företaget på värdebaserad prissättning? 

Företagets syn på hur försäljning och värdeskapande för kunden ska ske. Om viljan att 

sträva mot värdebaserad prissättning och försäljning finns. Detta är den femte och sista 

utmaningen som nämns i teorin och blev därför en grundläggande fråga att ställa. 

9. Hur sätter ni pris på Adder idag? 

Frågan är ställd för att få en uppfattning om MBIS tillämpar någon av de tre 

prissättningsstrategierna i dagsläget. Men även för att få en uppfattning av deras kunskap 

om prissättning och dess variabler. 

Utöver de frågor som ställts rörande prissättningsstrategier i formuläret har vi även ställt 

några kompletterande frågor kring Adder kopplat till affärsmodeller. De ställdes eftersom 

vi inte lyckats få svar på dem vid diskussion med branschexperten. 

10. Vem bestämmer kriterierna som sätts upp i Adder? 

Frågan ställdes för att ta reda på vem som gör aktiviteten inom designelementet styrning. 

11. Vad kan systemet göra mer som kan vara del av värdeskapandet? 

Tar reda på fler aktiviteter (innehåll) som är med i den värdeskapande processen inom 

affärsmodellen. 
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12. Finner några styrkor som gör att kunder stannar hos er och Adder? 

Vi ville få mer utvecklad information kring vad som utgör en inlåsningseffekt med Adder. 

13. Är det höga omställningskostnader med den här typen av produkter? 

Samma som ovan, omställningskostnader är kopplat till inlåsning om de är höga. Därför 

ville vi veta om ett byte från Adder till en liknande tjänst innebär höga 

omställningskostnader och således en inlåsningseffekt. 


