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Sammanfattning 

Google tillhandahåller en tjänst för företag att köpa annonsplatser på Googles sökmotor vid namn 

AdWords. Företaget Docklin Digital skapar annonser och köper annonsplatser åt företagets kunder 

genom AdWords. I Google AdWords är det möjligt att ge bud som kommer påverka vilken annons-

plats som en annons kommer att få. Docklin Digital skriver in och ändrar dessa bud manuellt och 

söker efter ett sätt att optimera budgivningsprocessen. För att lösa problemet genomfördes en förstu-

die av tidigare arbeten, fakta om Google AdWords och lämpliga metoder för att testa och analysera 

tillvägagångsätt för ändring av bud. Förstudien resulterade i att två skript utvecklades. Ett av skripten 

utvecklades med hjälp av resultatet från avhandlingar och det andra skriptet utvecklades med hjälp 

av företagets sätt att manuellt konfigurera bud. I analysskedet konstaterades det att skriptet som ut-

vecklades med hjälp av avhandlingarna presterade marginellt bättre men till en ökad kostnad på 36 

%. Skriptet som baserades på företagets manuella budgivningsförfarande ansågs prestera bättre, 

detta på grund av att skriptet resulterade i lägre totala kostnader och presterade ungefär likadant. 
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Abstract 

Google allows companies to buy ad space on Googles search engine, which goes by the name Ad-

Words. Docklin Digital creates ads and buys ad space for the company’s clients with the help of Ad-

Words. Google AdWords lets companies input bids that will affect the ad space an ad will receive. 

Docklin Digital inputs these bids manually and is searching for a way to optimize the bidding process 

with the help of JavaScript. To solve this problem a pilot study was conducted into earlier works in 

the field, facts about Google AdWords and appropriate methods to test and analyse a procedure for 

automatic changing of bids. The pilot study resulted in two developed scripts. One of the scripts was 

developed by applying a theory from a thesis. The other script was based on the company’s manual 

way of configuring bids. In the analysis stage of this thesis, the script that was developed from the 

thesis was found to perform marginally better but to an increased cost of 36 %. In the end the script 

that was based on the company’s manual way of working was deemed to perform better, the reason 

being the lower total costs and performing in an almost similar way. 
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Förord  

Vi vill tacka Erik Östberg och Erik Blomstrand på Docklin Digital för deras stöd och möjligheten att 

få arbeta med Google AdWords. 
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1  |  INLEDNING 

 

1 Inledning 

Detta kapitel beskriver problemformuleringen som ligger till grund för detta examensarbete. Det pre-

senterar också avgränsningarna och målsättningarna som bestämdes för detta examensarbete. 

1.1 Problemformulering 
Företag har i alla tider använt sig av någon form av marknadsföring för att nå ut till potentiella kun-

der. Marknadsföringen har den senaste tiden skett i olika medier som tidningar, television, radio m.fl. 

Allt eftersom användningen av Internet har ökat har olika företag som tillhandahåller söktjänster er-

bjudit annonsörer möjligheten att driva direkt marknadsföring i form av annonser. En av tjänsterna 

som används idag är Google AdWords. När en besökare utför en Google sökning exekveras det sam-

tidigt en annonseringsalgoritm som avgör vilka annonser som skall visas för aktuell sökning. Denna 

annonseringsalgoritm avgör vilken annonsposition de olika annonsörerna får. Annonseringsalgorit-

men tar till hänsyn annonsens relevans till aktuell sökning samt vilket bud varje annonsör har valt att 

använda för aktuellt sökord. Ett bud i det här fallet är värdet en annonsör är villiga att betala för en 

annonsplats. Företaget Docklin Digital kalibrerar AdWords annonser och dess bud manuellt i dags-

läget. Företaget saknar ett tidseffektivt sätt att göra ändringar gällande de bud som sätts på de olika 

sökorden. Optimering av bud för aktuella sökord sker med hjälp av JavaScript och kan ha ekonomisk 

inverkan. 

1.2 Målsättningar 
Det övergripande målet med detta examensarbete var att skapa ett JavaScript som skulle användas i 

Google AdWords annonseringsplattform. Skriptets syfte var att automatisera den manuella processen 

av ändringar av bud för de olika sökfraserna. Detta skulle skriptet utföra genom att implementera en 

strategi. Strategin är att genom ändringar i bud uppnå ett specifikt mål. Skriptet skulle använda en 

strategi som baserades på historisk data från annonsbudgivningar för att hitta det mest lönsamma 

budet. Detta skript var tänkt att exekvera en gång per dag. I detta skript skulle det vara möjligt att 

ändra på parametrar efter användarens önskemål. För att uppnå de olika målsättningarna delades 

arbetet upp i olika faser med respektive mål för varje fas. 

1.2.1 Målsättningar för studiefasen 

En förstudie genomfördes för att hitta relevant information för examensarbetet. Följande målsätt-

ningar bestämdes för studiefasen.  

● En undersökning skulle genomföras av Google AdWords för att hitta information om hur 

Google AdWords annonseringssystem fungerade samt om vad AdWords JavaScript API 

hade för funktionalitet och begränsningar. 

● En litteraturstudie skulle genomföras för att hitta strategier som kan implementeras för 

Google AdWords annonseringssystem. 

● En beskrivning av varje strategi som hittades genom litteraturstudien skulle redovisas.  

● Utifrån ett lönsamhetsperspektiv skulle en av strategierna från litteraturstudien väljas för 

implementation. 

● Ytterligare en strategi skulle utvecklas med hjälp av företaget Docklin Digitals erfarenhet 

inom Google AdWords. 
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1.2.2 Målsättningar för implementationsfasen 

I denna fas skulle två strategier implementeras och jämföras med hjälp av experiment. Följande mål-

sättningar bestämdes för implementationsfasen. 

• En strategi från studiefasen skulle implementeras. Denna strategi skulle vara mest lönsam 

av alla strategier från studiefasen. 

• Den andra strategin som utvecklades tillsammans med Docklin Digital skulle implemente-

ras. 

• En testbädd skulle konfigureras för att jämföra de implementerade strategierna. Denna 

testbädd skulle konfigureras på ett sätt som tillät en rättvis jämförelse mellan strategierna. 

 

1.2.3 Målsättningar för analysfasen 

I denna fas skulle resultatet från det experimentet som genomfördes i implementationsfasen att jäm-

föras. Resultatet skulle presenteras genom följande målsättningar. 

• En analys av data från resultatet av experimentet skulle genomföras och redovisas. En slut-

sats skulle dras från analysen över vilken strategi som var mest lönsam.  

• En av de implementerade strategierna skulle rekommenderas till Docklin Digital utifrån 

slutsatsen. 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetets tidsbegränsning, saknade resurser och brist på information avgränsade examens-

arbetet. Examensarbetet hade följande avgränsningar. 

• Inga interna eller externa databaslösningar skulle implementeras 

• Inga övriga programmerings- eller skriptspråk förutom JavaScript skulle användas 

• Skriptet skulle inte ta hänsyn till speciella helgdagar/försäljningsdagar som t ex. julafton och 

mellandagsrea. 

• Mätvärden och parametrar fick enbart baseras på Googles statistik. 



 
 
 
 

3  |  TEORI OCH BAKGRUND 

2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel är indelat i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar Googles söktjänst och Google Ad-

Words. Det andra avsnittet beskriver forskning om strategier som kan implementeras för Google Ad-

Words annonseringsalgoritm. 

2.1 Google Sök och AdWords 
Detta avsnitt behandlar en rad olika viktiga aspekter angående Google Sök och AdWords.  

2.1.1 Search Engine Marketing 

Företag som tillhandahöll söktjänster behövde hitta ett sätt att generera inkomst. Pay-Per-Click in-

troducerades för att generera denna inkomst. Annonsörer betalade söktjänster för att få visa sina an-

nonser på resultaten av sökningar. Pay-Per-Click fungerade genom att annonsören betalade för varje 

klick som annonsen fick [1]. Detta sätt att annonsera heter Search Engine Marketing (SEM). SEM är 

väldigt lukrativt för annonsörer eftersom de kan fokusera marknadsföringen till potentiella kunder 

som redan är intresserade av en produkt/tjänst. En besökare söker bara efter någonting som är rele-

vant för besökaren på en söktjänst, t ex. en specifik produkt, vilket gör det mycket enklare för annon-

sörer att skräddarsy sina annonser för att sälja produkter/tjänster [1]. 

2.1.2 Google Sök 

När en besökare utför en Google sökning delas sökresultatet i två delar. Den ena delen består av an-

nonser och tillhör SEM. Den andra delen av resultatet består av länkar till webbplatser som rangord-

nas efter hur relevanta webbplatserna är till sökordet. För att bestämma webbplatsernas relevans an-

vänder sig Google av olika tekniker för att bedöma om t ex. webbplatsen är säker att besöka, inte 

innehåller virus, har relevant information och hur frekvent webbplatsen uppdateras m.fl. Denna typ 

av resultat kallas för organiska resultat [2; 3]. 

Den del av sökresultatet som tillhör SEM består av reklamannonser som är relevanta till sökningen 

som har skett. 

Ordningen på annonserna bestäms förutom annonsörernas bud på sökordet av [4]: 

• Förväntad klickfrekvens 

• Upplevelse av målsidan 

• Annonsrelevans 

• Annonstillägg 

Klickfrekvens är antalet klick dividerat på antalet visningar. Antalet visningar är antalet gånger en 

annons har visats vid en sökning. Förväntad klickfrekvens är en uppskattning från Google på hur 

sannolikt det är för en besökare att klicka på en annons. Google använder den förväntade klickfre-

kvensen som ett mått för att bedöma relevansen för aktuell annons med den enkla logiken att en 

annons med högre relevans kommer att erhålla en högre förväntad klickfrekvens. Den faktiska klick-

frekvensen kan vara annorlunda när en besökare utför en sökning. Det finns tre olika uppskattningar 

en annons förväntade klickfrekvens kan anta [5]: 

• Genomsnittlig 

• Över genomsnittet 
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• Under genomsnittet 

Dessa uppskattningar baseras på andra annonser som existerar hos Google. Exakt vad dessa upp-

skattningar baseras på har Google inte tillhandahållit. Den enda informationen Google har tillhanda-

hållit är att Google tar hänsyn till ett sökords tidigare prestationer både i annonsörens konto på Ad-

Words samt andra annonsörers konton. Vad dessa prestationer är exakt framgår inte av Googles 

dokumentation [5]. 

Upplevelse av målsidan är en analys från Google på hur bra användarupplevelsen uppskattas att vara 

för den webbplatsen som besökaren hamnar på efter att ha klickat på en annons [6]. Analysen är 

enligt Google en kombination av automatiska system och manuella bedömningar som Google utför 

själva. Dessa automatiska system och bedömningar är inte tillgängliga för allmänheten utan är en 

företagshemlighet från Google, dock ger Google rekommendationer på hur annonsören kan förbättra 

upplevelsen av sin egen målsida. Annonsören bör se till att målsidan är relevant för annonsens text 

och sökord. Det bör finnas användbar information angående det som annonseras på målsidan. An-

nonsören bör tillhandahålla kontaktinformation för besökaren. Målsidan bör vara enkel att navigera, 

detta genom att låta besökaren hitta information utan svårigheter. 

Annonsrelevans anger hur väl annonstexten matchar sökordet som besökaren har skrivit in i sökfäl-

tet. Annonsrelevans kan anta ett av tre statuslägen: 

• Genomsnittligt 

• Över genomsnittet 

• Under genomsnittet 

Dessa statuslägen baseras på data från andra annonser som visas för liknande sökningar [7]. Google 

har inte heller här gett ut information om hur annonsrelevansen bestäms. Däremot har Google gett 

ut information om hur en annonsör kan förbättra sin annonsrelevans status [7]. Ett sätt att öka sin 

annonsrelevans är att minska antalet sökord för en annons. Därmed kan annonsen skräddarsys så att 

annonsen matchar en specifik kategori, till exempel om en besökare utför en sökning efter kylskåp så 

bör annonsen inte ha en annonstext om vitvaror utan istället bör annonstexten handla om kylskåp. 

Annonstillägg är tillägg till annonsen som presenterar mer information om annonsen. Mängden an-

nonstillägg ökar synligheten för en annons, vilket ökar antalet klick en annons får. Exempel på an-

nonstillägg är Samtalstillägg som visar en knapp vid annonsen som gör det möjligt för en besökare 

att ringa annonsören och addresstillägg som kan hjälpa besökaren att hitta en butik/kontor från an-

nonsören som ligger närmast geografiskt [8]. 

En annonsör som använder AdWords anger sökord som till följd av en sökning ska aktivera en annons 

om annonsörens sökord matchar besökarens sökord. Sökorden som annonsören anger specificeras 

även i så kallade matchningstyper som anger hur brett eller snävt annonsören vill att deras sökord 

ska matchas mot sökningar som utförs på Google. Matchningstyperna består av bred-, fras- och ex-

aktmatchning. 

Bred matchningstyp matchar automatiskt sökord med andra relevanta sökord som kan bestå av sy-

nonymer, felstavningar, böjningsformer etc. Om annonsören inte har definierat vilken typ sökordet 

har, tilldelas sökordet automatiskt denna typ. Google har ett system som automatiskt parar ihop det 
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breda definierade sökordet med andra relevanta sökord [9]. Ett exempel är ifall en besökare söker på 

damskor, den automatiska matchningen skulle då para ihop sökningen med olika typer av skor men 

även ta ordet dam i beaktning. 

Fras matchningstyp behandlar sökord som befinner sig i en fras. Sökordet behöver inte förekomma 

i den ordningen som annonsören har definierat den i, utan förekommer där det omnämns [10]. Ett 

exempel på detta skulle vara ifall en annonsör hade definierat ett engelskt sökord som “running 

shoes”. En besökare kan då söka på “buy blue running shoes” och få annonsen visad. 

Exakt matchningstyp behandlar sökord som exakt matchar det givna sökordet. Annonser kommer 

enbart visas om sökningen matchar med sökordet [11]. Denna typ av matchning används oftast för 

att ha maximal kontroll på vilka sökningar som aktiverar annonserna. Denna matchningstyp ger 

större möjligheter för annonsören att skräddarsy annonstexten vilket i sin tur genererar högre rele-

vans och därmed ofta en högre klickfrekvens. 

2.1.3 AdWords 

AdWords är ett verktyg från Google som tillåter företag och privatpersoner att köpa annonsposition 

på Googles sökmotor. Företag och privatpersoner registrerar sig på AdWords webbplats och kan se-

dan skapa annonser som dyker upp i sökresultaten vid specificerade sökord. Annonsörerna bestäm-

mer hur mycket de är villiga att betala för ett klick på en annons genom att lägga ett bud på ett sökord. 

Dessa annonser tävlar sedan mot varandra om vilken av annonserna som är mest relevanta för besö-

karen. Annonsen som är mest relevant får en annonsposition längre upp på sidan och annonsen som 

är mindre relevant får en annonsposition längre ner på sidan, annonsörernas bud på sökordet har 

också en påverkan på annonspositionen [12]. 

AdWords-verktyget tillhandahåller en rad olika mätvärden som hjälper annonsören att komma fram 

till beslut om sina annonser. Mätvärden består bl.a. av: 

● Cost-per-click (CPC) 

● Clickthrough rate (CTR) 

● Konverteringar 

CPC är kostnaden annonsören är villig att betala för ett klick i en annons. Det finns tre stycken olika 

typer av CPC. 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  vilket är det maximala budet annonsören är villig att betala för ett klick. 

𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  vilket är det faktiska monetära värdet en annonsör betalar för ett klick, oftast så kommer 

denna kostnad vara mindre än 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥. Det som bestämmer vad 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 får för värde beskrivs i 

avsnitt 2.1.5.2 [13]. 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  är det genomsnittliga värdet av 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙, det vill säga genomsnittliga 

värdet av kostnaden per klick över en viss tidsperiod. En annonsör kan ändra på tidsperioden för att 

undersöka hur 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  ändras under olika tidsperioder. 

Clickthrough rate, klickfrekvensen, är antalet klick delat på antalet visningar som en annons får. 

Denna statistik används för att bestämma effektiviteten av annonsen [14]. 

Konverteringar är ett mått på antalet gånger som ett annonsklick har lett till att besökaren har ge-

nomfört en specifik handling på annonssidan, detta kan vara att besökaren registrerar sig på sidan 
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eller att de köper en produkt. Denna handling är definierad av annonsören och skiljer sig åt från an-

nonsör till annonsör [15]. Annonsörer som säljer medlemskap i olika klubbar betecknar ett nytt för-

värv som en konvertering samtidigt som e-handlare bestämmer att en försäljning av en vara beteck-

nas som en konvertering. 

2.1.4 AdWords kontostruktur 

Varje annonsör som registrerar sig på Google AdWords får ett konto till sitt förfogande. Med ett konto 

kan annonsörer administrera en rad olika användarfunktioner som t ex. vilka individer som har till-

gång till kontot, information gällande fakturering, budgetinställningar, inställningar för meddelan-

den m.fl. Meddelanden kan t ex. vara olika typer av notifikationer som antingen visas på webbplatsen 

eller som skickas som e-mail till annonsören och rör fakturering eller budget. 

AdWords kontostruktur är likt det av en trädstruktur, där rötterna, manager accounts, har ett till 

flera noder, child accounts. Manager accounts kan även förutom att vara rötter, vara en delnod av en 

rot på samma sätt som ett child account kan vara en rot för ett till flera noder. Denna struktur tillåter 

t ex. ett manager account att administrera ett annat manager account, som illustreras i Figur 2.1. Ett 

exempel på en kontostruktur i AdWords redovisas längre fram i kapitlet. 

 

För att skapa annonser måste en annonsör skapa annonsgrupper i sitt konto, med hjälp av annons-

grupper kategoriseras annonserna. Annonsgrupper innehåller sökord och annonstexter för dessa 

sökord [16]. Genom att skapa olika annonsgrupper baserat på sökordens tema kan annonsörer skräd-

darsy annonstexterna så de blir relevanta och tydligt matcha det besökaren söker efter på Google. Ett 

företag som säljer både TV-apparater och datorer skulle t ex. kunna skapa en annonsgrupp för TV-

apparater och en annonsgrupp för datorer. Annonsgruppen för TV-apparater skulle innehålla sökord 

relaterade till TV-apparater och annonserna skulle klargöra att de säljer just TV-apparater. Annons-

gruppen för datorer skulle innehålla sökord och annonstexter relaterade till datorer. 

En kampanj i Google AdWords är en uppsättning annonsgrupper som delar bl.a. geografisk place-

ring, budget och andra likheter [16]. Organisationen av kampanjer och annonsgrupper underlättar 

för annonsörer att skapa annonser och administrera dessa.  

Figur 2.1 Visualisering av kontohierarki 
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Ett exempel över en kontostruktur kan vara ett konsultföretag som är experter inom marknadsföring 

av skor. Detta företag har ett manager account som administrerar andra företag som behöver kon-

sultation inom marknadsföring av damskor. Konsultföretaget kan då administrera child accounts och 

skapa olika kampanjer beroende på typen och märket av skor. I dessa kampanjer skapas sökord som 

ska matcha de olika sökningar som potentiella besökare kan tänkas söka på, t.ex. “löparskor dam”. 

2.1.5 Generalized Second-Price Auctions och Google 

Ända sen SEM har uppstått har en rad olika auktionsmekanismer för annonspositionstilldelning till-

lämpats. Den som är mest populär idag är Generalized Second-Price (GSP). Denna auktionsmekan-

ism används bland annat av Google och Yahoo, och består av en stor del av dessa företagens totala 

inkomst. År 2005 bestod över 98 % av Googles totala inkomst av intäkter från GSP och uppgick till 

en summa av 6,14 miljarder dollar.  

I avsnitt 2.1.5.1 presenteras auktionsmekanismen för GSP. I avsnitt 2.1.5.2 presenteras Googles im-

plementation av GSP.  

2.1.5.1 GSP 

I Generalized Second-Price (GSP) som tillämpas i sökmotorer ger annonsörer ett bud som är en övre 

gräns över hur mycket de är villiga att betala för ett klick. Annonsören som har det högst vinnande 

budet hamnar på första annonspositionen i annonsfältet av resultatsidan av en sökning och annon-

sören som har det näst högsta budet hamnar på den andra annonspositionen osv. Priset en annonsör 

betalar är den lägre rangordnade annonsörens bud, inte annonsörens egna bud [17]. Annonsörernas 

bud jämförs med varandra i en auktion. 

En auktion i GSP enligt, Edelman m fl.  [18] och Chaitanya, N. och Narahari Y. [19], definieras av: 

● Ett antal annonspositioner där sannolikheten för att en besökare klickar på annonsen 

på annonspositionen s är 𝜃𝑠. 

● Ett antal annonsörer, som medverkar i auktionen och har ett eget definierat värde, v, 

för ett klick. 

● Baserat på det individuella värdet för ett klick, ger annonsörer ett bud b, annonsörens 

nästa bud betecknas som 𝑏′. 

Auktioner, för ett sökord i GSP, uppstår när en sökning utförs på sökmotorn. Auktioner i GSP är över 

omedelbart eftersom alla annonsörer har redan fördefinierade bud som är det maximala budet som 

annonsörerna är villiga att betala. Efter slutförd auktion tilldelas annonsörerna en annonsposition i 

fallande ordning baserat på annonsörers bud b. Priset för varje klick på annonspositionen för det 

givna sökordet, som en annonsör har vunnit, betecknas som 𝑃𝑠. När en ny auktion startar för samma 

sökord betecknas priset för varje klick på en given annonsposition i föregående auktion som 𝑃𝑠. Aukt-

ioner av ett sökord relateras till varandra genom att varje auktion använder den föregående auktion-

ens pris för sökordet, förutsatt att auktionerna gäller för samma sökord.  
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2.1.5.2 Google AdRank 

Google använder sig av ett modifierat GSP-system för deras budgivningssystem [17]. Istället för att 

enbart använda bud för att bestämma annonspositioner som GSP gör, använder Google istället 

AdRank. AdRank är ett värde en annons kan få. Detta värde bestäms av flera faktorer från annonsö-

rens webbplats och annonsen, dessa faktorer beskrivs nedan. 

På annonsörens webbplats finns det tre faktorer som har en inverkan på AdRank. Dessa tre faktorer 

är: 

• Kvalitén på webbplatsen 

• Webbplatsens transparens 

• Webbplatsens navigation 

Kvalitén på annonsörens webbplats beskriver hur väl webbplatsen stämmer överens med det som 

beskrivs i annonstexten. Det är därför viktigt för en webbplats att ha överensstämmande information 

som kan återkopplas till annonsen. Ett exempel på dålig kvalité kan vara ifall annonsen vill förmedla 

ett bra pris på bilar trots att webbplatsen inte säljer bilar. 

Webbplatsens transparens beskriver tydligheten och det verkliga syftet med webbplatsen. Webbplat-

sen bör visa vad annonsörens företag har för syfte samt information om företaget som till exempel 

kontaktinformation och dylikt.  

Navigationen beskriver hur enkelt det är för en besökare att göra ett inköp eller den handling som 

besökaren vill göra, ifall poppuppfönster förekommer och webbplatsens allmänna laddningshastig-

het. 

Dessa tre faktorer utgör tillsammans Landing Page Quality(LPQ) och är värdet som en annonsörs 

webbplats får av Google [6]. 

En annons inverkan på AdRank består av två delfaktorer. Dessa faktorer är: 

• Annonsens Clickthrough Rate 

• Annonsens relevans 

Annonsens Clickthrough Rate är antalet klick som en annons får delat på antalet visningar en annons 

har fått. CTR används inom AdRank som ett sätt att rösta på annonser. Genom historiska värden på 

CTR ser Google huruvida besökare är benägna att klicka på en annons. En lägre CTR på en annons 

indikerar för Google att besökare inte är lika benägna att klicka på denna annons [17]. Anledningen 

till detta är troligtvis att besökarna inte anser att annonsen har tillräckligt hög relevans och kvalité. 

En annons som får lägre CTR kommer att få ett lägre kvalitetsresultat vilket leder till att annonsen får 

det svårare att visas till besökare. 

Annonsens relevans i kvalitetsresultat mäter hur relevant annonsen är för besökaren. Relevansen är 

beroende på annonsens nyckelord, landningssidan och annonstexten. På grund av att relevansen av 

en annons är en faktor i annonsplaceringen kan dåligt formulerade annonser med låg relevans bidra 

till att de inte visas på söksidan. Ett exempel på en relevant annons förekommer i Figur 2.2. Annon-

sens titel, nyckelord och landningssidan är tydliga. En annons vars titel skiljer sig från innehållet i 

reklamen ger sämre relevans. 
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De ovannämnda faktorerna, Landing Page Quality (LPQ), CTR och relevans, utgör tillsammans ett 

betyg som heter Quality Score. Google använder Quality Score för att säkerställa annonsens kvalité 

och därmed att den är relevant och av intresse för besökaren. Quality Score är ett värde som används 

för att betygsätta en annons. Värdet är ett heltal mellan 1 och 10 där värdet är resultatet av de tre 

huvudsakliga faktorerna. Hur dessa tre faktorer används för att räkna ut kvalitetsresultatet framgår 

inte ur Googles dokumentation. 

Extensions, annonstillägg, är tillägg som annonsörer kan lägga till för att öka reklamens AdRank. 

Figur 2.2 visar skillnaden mellan vanlig reklam och reklam med tillägg. Genom att använda sig av 

annonstillägg för att t ex. lägga till bilder, extra navigeringslänkar, telefonnummer etc. kan annonsö-

ren öka annonsens AdRank. 

Hur Google betygsätter annonser baserat på reklamtillägg framgår ej ur Googles dokumentation. 

Dock är betyget för annonstillägg direkt relaterat till antalet tillägg. Om annonsören lägger till fler 

tillägg ökar värdet på Extensions. Detta värde är inte tillgängligt för annonsörer.  

𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝑃𝑒𝑟 − 𝐶𝑙𝑖𝑐𝑘𝑚𝑎𝑥  (𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥) är det maximala monetära värdet ett företag är villiga att betala 

Google för ett klick på annonsen. 

Faktorerna 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  , QS och Extensions utgör tillsammans ett helhetsbetyg till en annons i form av 

en produkt. Detta betyg kallas för AdRank. Med hjälp av AdRank kan Google motverka dåliga annon-

ser som lägger stor fokus på kostnadsdelen av en annons, istället för dess relevans och tillägg. AdRank 

bestäms enligt formel (1) [17; 20] 

𝐴𝑑𝑅𝑎𝑛𝑘 =  𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  × 𝑄𝑆 × 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠  (1) 

Eftersom Google använder ett modifierat GSP-system skiljer sig den faktiska kostnaden för ett an-

nonsklick åt gentemot 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝑜𝑠𝑡 − 𝑝𝑒𝑟 − 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  (𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) är det faktiska värdet en annonsör 

betalar för ett klick. Hur mycket annonsören betalar bestäms av följande formel enligt Google [17]: 

𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝐴𝑑𝑅𝑎𝑛𝑘𝑠+1 

𝑄𝑆𝑠
+ 𝛼 (2) 

där 𝑠 är annonspositionen som annonsen har fått, 𝐴𝑑𝑅𝑎𝑛𝑘𝑠+1är AdRank för den lägre rangordnade 

annons position, 𝑄𝑆𝑠 är annonsens kvalitetsresultat för positionen s och 𝛼 är en liten tilläggskostnad 

Figur 2.2 Exempel, reklam med reklamtillägg och utan 
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som Google adderar som enligt Google är 0,01$ [17; 20]. Varje annonsör betalar alltså bara tillräckligt 

mycket för att erhålla en bättre annonsposition än den lägre rangordnade annonsen. 

Formel (1) är en förenklad version som visar grundprinciperna i hur kvalitetsresultat och annonstill-

lägg påverkar AdRank. Ett exempel på hur kvalitetsresultat och annonstillägg påverkar AdRank och 

därmed annonspositionerna presenteras i Bilaga A. 

2.1.6 Google Analytics 

Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google som kan användas för att analysera och mäta 

data från en webbplats. Genom att länka ett Google Analytics-konto till ett AdWordskonto är det möj-

ligt att se vad besökaren gör på aktuell webbplats efter att besökaren har klickat på annonsen [21]. 

Med Google Analytics är det möjligt att ställa in ett specifikt mål. Detta möjliggör att annonsörer kan 

kontrollera hur ofta ett annonsklick leder till att detta mål uppfylls. Målen kan vara allt möjligt från 

försäljning av en viss produkt till prenumeration på ett nyhetsbrev, det är helt upp till annonsören att 

ställa in målet med sidan. 

AdWords kan importera denna information och visa den för varje annons. AdWords kan då visa hur 

många gånger en annons har uppnått sitt mål och detta betecknas som konverteringar. Dessa kon-

verteringar används för att bestämma lönsamheten av annonser. 

2.1.7 AdWords-skript 

AdWordsskript tillhandahåller ett sätt för annonsörer att programmeringsmässigt kontrollera Ad-

Words. AdWordsskript skrivs i JavaScript med hjälp av Googles tillhandahållna webbaserade utveckl-

ingsmiljö. Den webbaserade utvecklingsmiljön hjälper annonsören genom syntaxmarkering och 

automatisk komplettering. AdWordsskript kan ta beslut åt annonsören och måste därför få explicit 

tillåtelse att exekvera [22]. Denna tillåtelse behöver annonsören bara ge en gång per skript. När an-

nonsören som skrev skriptet inte längre är förknippad med kontot som skriptet exekveras på, till ex-

empel om personen i fråga har lämnat företaget som annonserar på AdWords, måste skriptet åter få 

tillåtelse att exekvera. 

Data hämtas från AdWords med hjälp av en iterator som tillåter skriptet att iterera genom listan av 

objekt från AdWords som hämtas genom Googles AdWords API. Iteratorn skapas utifrån sökvillkor 

som deklareras med hjälp av en Selector. En Selector hjälper skriptet att välja data som ska hämtas 

samt hur sorteringen ska ske [23]. En iterator av detta slag har dock en maximal gräns på 50 000 

entiteter som kan hämtas från AdWords [24]. Genom att använda iteratorns funktionalitet, som visar 

antalet entiteter som hämtas, är möjligt att kontrollera om iteratorn har hämtat för många entiteter. 

Om det blir för många entiteter är det möjligt att ändra på sökvillkoren för att hämta ett mindre antal.  

Skript i AdWords kan förhandsvisas innan de exekveras. Denna förhandsvisning tillåter annonsören 

att se vad skriptet har för inverkan på AdWordsentiteterna vid potentiell exekvering. Under en för-

handsvisning påverkas inte AdWordsentiteterna, förhandsvisning presenterar bara den potentiella 

påverkan av skriptet. Detta verktyg kan hjälpa annonsören att skriva skript och testa dem i en säker 

miljö. Skript som förhandsvisas har en tidsbegränsning på hur länge skriptet kan exekvera, denna 

tidsbegränsning är på 30 sekunder. Men skript som implementeras normalt kan exekvera i upp till 

30 minuter. Till exempel om ett skript skrivs som ändrar på flera sökords 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud så är det möj-

ligt att förhandsvisa detta skript. Annonsören som skriver skriptet kommer på så sätt att kunna tyda 

hur mycket skriptet skulle ändra 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-budet och på vilka sökord utan att faktiskt ändra på 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-

budet för sökorden. 
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2.1.8 Kampanjutkast och Kampanjexperiment 

Inom AdWords finns en funktion som kallas Kampanjutkast och kampanjexperiment. Denna funkt-

ion innehåller två steg och ger annonsören ett verktyg för att utvärdera specifika justeringar i en kam-

panj [25]. Om annonsören t.ex. vill utvärdera effekten av att öka 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  med 20 % för en specifik 

kampanj så skulle Kampanjutkast och Kampanjexperiment kunna användas. 

Det första steget innebär att annonsören skapar ett kampanjutkast. Kampanjutkastet är en kopia på 

en befintlig kampanj där annonsören sedan gör justeringar som ska utvärderas. I detta exempel så 

höjer annonsören 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  med 20 % i kampanjutkastet. När annonsören har gjort de justeringar som 

ska testas i kampanjutkastet så är de redo att starta kampanjexperimentet. 

I det andra steget startar annonsören ett kampanjexperiment. Annonsören bestämmer under vilken 

tidsperiod experimentet skall köras och hur mycket av sökningarna ska hanteras av kampanjexperi-

mentet. När experimentet startar innebär det att orginalkampanjen och kampanjexperimentet körs 

samtidigt och att annonser från orginalkampanjen visas för 50 % av sökningrna och annonser från 

kampanjexperimentet visas för de andra 50 % av sökningarna under tidsperioden för testet [25]. I 

exemplet innebär det att annonsören kan bedöma hur kampanjexperimentet med 20 % högre 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 

presterar i jämförelse med originalkampanjen. 

För att jämföra mätvärden mellan kampanjexperimentet och originalkampanjen finns det indikatorer 

i form av pilar på varje mätvärde. Pilarna indikerar den statistiska signifikansen. Mer pilar indikerar 

högre statistisk signifikans, som illustreras i tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Tabell av ikoner som visar skillnad på mätvärden mel-
lan originalkampanjen och kampanjexperiment. 
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Pilarnas riktning på mätvärdena visar om värdet är större eller mindre än originalmätvärden. En 

romb anger att resultaten inte är statistiskt signifikant.  

Om kampanjexperimentet har flera statistiskt signifikanta resultat, dvs. kampanjexperimentets mät-

värden har flera pilar, desto mer sannolikt är det att resultatet kommer vara likadant när annonsören 

ersätter originalkampanjens värden med värden från kampanjexperimentet. Figur 2.3 visar att 

“Impr.”, totala antalet visningar av en annons, har minskat i kampanjexperimentet och har en hög 

statistisk signifikans. På grund av den höga statistiska signifikansen är det väldigt troligt att om kam-

panjexperimentets inställningar implementeras kommer “Impr” att minska med ungefär lika mycket. 

Annonsören bör därför inte implementera inställningarna i kampanjexperimentet för då kommer an-

talet visningar av annonsen att troligen gå ner. 

2.2 Budgivningsstrategier 

För att uppnå ett specifikt mål är det viktigt att använda sig av rätt strategi. En strategi definierar ett 

tillvägagångssätt för annonsörer att lägga bud för att uppnå annonsörens mål. En strategi kan t ex. 

vara att öka antalet visningar eller att öka antalet klick som en annons har. Detta avsnitt beskriver en 

rad olika budgivningsstrategier från forskare i avhandlingar, som kan användas i GSP-auktionsmek-

anismer. Edelman m.fl. [18] har gett ett antal spelteoretiska bevis rörande GSP-auktioner. Edelman 

m.fl. bevisar då att det inte går att använda dominanta strategier i GSP-auktioner. En dominant stra-

tegi är ett tillvägagångsätt i spelteori där de individuella spelarna använder en strategi som gynnar 

individen utan att ta hänsyn till de andra spelarna. Edelman m.fl. bevisar istället att användningen av 

strategier som försöker uppnå en Nashjämvikt är ett bra alternativ. 

Figur 2.3 Exempel på kampanjexperiment och dess resultat 
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Nashjämvikt är en term inom spelteori som innebär att alla individuella spelare måste använda en 

strategi som gynnar både individen och de övriga spelarna, om en individuell spelare byter strategi 

själv så kommer detta inte gynna honom [19]. Ett exempel av Nashjämvikt är trafikriktning. Förarna 

måste tillsammans bestämma sig för att antingen köra enligt vänstertrafik eller högertrafik, en indi-

viduell förare kan inte byta trafikriktning och förvänta sig att tjäna på detta. Nashjämvikt uppnås 

inom budgivningsstrategier när alla annonsörer har den annonspositionen som dem vill ha. 

Detta avsnitt behandlar även Googles egna automatiserade strategier som annonsörer kan tillämpa. 

Samtliga strategier har sina fördelar och fungerar således på olika sätt. 

I avsnitt 2.1.5 återgavs ett scenario av en auktion för ett sökord där följande definitioner introducera-

des: 

s = Annonsposition. 

𝜃𝑠 = Klickfrekvens i position s. 

v = Värdet för ett annonsklick. 

𝑃𝑠 = Priset för varje klick på annonsen i annonspositionen s för ett sökord. 

𝑃𝑠 = Priset för en annonsposition i föregående auktion för ett sökord. 

b = Annonsörens bud. 

𝑏′ = Annonsörens bud i nästa auktion för ett sökord. 

 

Dessa definitioner används i följande avsnitt. 

2.2.1 Greedy-Bidding strategier 

Greedy-Bidding strategier är en term för olika strategier där användare av dessa strategier lägger sina 

bud i intervallet definierat av (4). Greedy-Bidding strategier bygger på att annonsörer väljer en an-

nonsposition som maximerar annonsens lönsamhet för en annonsposition, denna lönsamhet beteck-

nas som 𝐿𝑠. Greedy-Bidding strategierna antar att vid varje GSP-auktion kommer enbart en annonsör 

att ändra sitt bud. Vid nästa GSP-auktion kommer en annan annonsör att ändra sitt bud. Nedanstå-

ende formel visar hur lönsamheten mäts vid annonsposition s. 

 

𝐿𝑠  = 𝜃𝑠(𝑣 − 𝑃𝑠)   (3) 

 

Formel (3) används för att ta reda på den mest lönsamma annonspositionen. Annonsören kommer 

då kunna välja ett bud mellan kostnaden för annonspositionen s-1 och kostnaden för annonsposit-

ionen s dessa kostnader definieras vid den tidigare auktionen men anses gälla även för denna auktion 

[18]. I avhandlingarna antas det att vid första auktionen där greedy-bidding strategier används för 

första gången är priserna av annonspositionerna redan kända, detta eftersom auktioner redan har 

skett. Budet 𝑏′ är då i ett intervall mellan 𝑃𝑠 och 𝑃𝑠−1enligt följande: 

 

𝑃𝑠 ≤ 𝑏′ ≤ 𝑃𝑠−1  (4) 



 
 

 
 
14  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

Följande exempel demonstrerar grundtanken i Greedy Bidding-strategier: 

𝑣 =  20 

𝜃1 = 0.13  𝜃2 = 0.10 

𝑃1 = 15  𝑃2 = 8 

Med hjälp av (3) fastställs lönsamheten för annonsposition 1 och 2. 

 

0.13×(20 − 15) = 0.65      ⇒ 𝐿1 =  0.65  

0.10×(20 − 8) = 1.2           ⇒  𝐿2 = 1.2 

 

Med hjälp av (3) framgår det att lönsamheten för position 2 är högre. Annonsörer som använder sig 

av Greedy-Bidding strategier kommer då att sikta in sig på annonsposition 2 när buden kommer att 

läggas. Budet bör då vara i intervallet definierad av (4). 

𝑃2 ≤ 𝑏′ ≤ 𝑃1 

8 ≤ 𝑏′ ≤ 15 

Nästa bud kommer då vara i ett intervall mellan 8 och 15. Vad budet får för värde är beroende på 

vilken Greedy-Bidding strategi som tillämpas. Några exempel på Greedy-Bidding strategier är Ba-

lanced Bidding- och MAX-strategin. 

2.2.2 Balanced Bidding-strategin 

Balanced Bidding-strategin är utvecklad baserat på Greedy Bidding-strategin. På grund av att annon-

sörerna konkurrerar mot varandra är det vanligt att annonsörerna, förutom att vinna de optimala 

annonspositionerna som är mest lönsamma, också försöker höja priserna för sina konkurrenter. Det 

finns en risk att när annonsör a som innehar en annonsposition, höjer sitt bud kan detta leda till att 

annonsören i annonspositionen ovan sänker sitt bud. Denna budsänkning kan leda till att annonsör 

a får den högre annonspositionen vilket kan vara mindre lönsamt. Samtidigt om annonsör a bestäm-

mer sig för att sänka sitt bud finns det risk att annonsören i annonspositionen under höjer sitt bud 

och tvingar annonsör a till en lägre annonsposition. För att balansera dessa två risker används Ba-

lanced Bidding-strategin (BB-strategin). 

I BB-strategin väljer annonsören en annonsposition som är mest lönsam enligt (3) för att därefter 

välja ett 𝑏′ som uppfyller följande ekvation: 

𝜃𝑠 (𝑣 − 𝑃𝑠) = 𝜃𝑠 −1(𝑣 − 𝑏′)   (5) 
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Enligt Edelman m.fl. [18] kan annonsören med hjälp av BB-strategin höja priserna för konkurren-

terna, men om konkurrenten som innehar annonspositionen ovanför, s-1, skulle ge ett bud precis 

under annonsören, som medför att annonsören vinner annonsposition s-1, förlorar annonsören fort-

farande inte pengar utan kommer att behålla samma lönsamhet. Förutsatt att annonsören uppfyller 

(5). 

Om alla annonsörer väljer denna strategi skulle budet för varje annonsör efter ett antal auktioner att 

uppfylla denna ekvation enligt Edelman m.fl. [18]: 

b′𝑠 = 𝛾𝑠  ∙  𝑃𝑠+1 + (1 − 𝛾𝑠)𝑣   (6) 

𝛾𝑠 =
𝜃𝑠

𝜃𝑠−1
 𝑜𝑚 𝑠 > 1   (7) 

𝛾𝑠 =
1

2
 𝑜𝑚 𝑠 ≤ 1   (8) 

Om annonsören inte får en annonsposition i en tidigare auktion bjuder annonsören värdet av ett klick. 

𝑏 =  𝑣 

Följande exempel demonstrerar Balanced-Bidding strategin där samma värden används som föregå-

ende exempel: 

𝑣 =  20 

𝑠1 = 0.13  𝑠2 = 0.10 

𝑃1 = 15  𝑃2 = 8 

Med hjälp av (3) fastställs lönsamheten för annonsposition 1 och 2. 

0.13×(20 − 15) = 0.65      ⇒ 𝐿1 =  0.65  

0.10×(20 − 8) = 1.2           ⇒  𝐿2 = 1.2 

 

Med hjälp av (3) framgår det att lönsamheten för annonsposition 2 är högre. Greedy-Bidding strate-

gin kommer då att sikta in sig på annonsposition 2 när den lägger bud. Budet strategin definierar 

bestäms av formel (5): 

𝜃2 (𝑣 − 𝑃2) = 𝜃1(𝑣 − 𝑏′)  ⇔ 

   
𝜃2(𝑣−𝑃2)

𝜃1
= 𝑣 − 𝑏′ ⇔ 

𝑏′ = 𝑣 −
𝜃2(𝑣 − 𝑃2)

𝜃1

⇔ 

Och med de aktuella värdena insatta erhålls: 
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𝑏′ = 20 −
0.10(20 −  8)

0.13
⇔ 

𝑏′ = 9.23. 

Budet 𝑏′ som ska ges för att både maximera konkurrenternas priser och för att ha optimal lönsamhet 

är alltså 9.23.  

2.2.3 Max strategin 

Den tidigare strategin har maximerat lönsamheten för klick vid punkten där alla annonsörer till slut 

når nashjämvikt, dvs. där alla annonsörer har mest lönsamma annonspositioner. De tidigare strate-

gierna har antagit att det bara är en annonsör per auktion som ändrar sitt bud vilket troligen inte är 

fallet i verkligheten. På grund av att det kan vara flera annonsörer som ändrar bud varje auktion är 

det troligt att strategierna aldrig kommer att nå nashjämvikt. Detta eftersom strategierna förutsätter 

att annonsörerna förstår att nashjämvikt kan och bör uppnås vilket inte är garanterat [18]. 

På grund av detta har MAX-strategin skapats för att maximera lönsamheten för klicken i fall där 

nashjämvikt inte uppnås. Detta uppnår annonsörerna som använder sig av MAX-strategin genom att 

ge ett lägre bud än rekommenderat bland de andra strategierna. Men om de andra strategierna når 

nashjämvikt måste denna strategi också uppnå nashjämvikt på liknande antal auktioner. Detta för att 

undvika att annonsören inte spenderar onödigt mycket pengar på att lägga icke optimala bud på extra 

antal auktioner i jämförelse mot de andra strategierna [19]. 

För att maximera lönsamheten erhåller annonsören en annonsposition som maximerar värdet för ett 

klick med följande formel: 

𝑏 =  
𝑣

1+𝛾𝑠(
𝑣

𝑃𝑠
−1)

    (9) 

𝛾𝑠 =
𝜃𝑠

𝜃𝑠−1
 𝑜𝑚 𝑠 > 1  (10) 

𝛾𝑠 =
1

2
 𝑜𝑚𝑠 𝑠 ≤ 1   (11) 

Om annonsören inte får en annonsposition efter avslutad auktion bjuder annonsören det eget defini-

erade värdet för ett klick i nästa auktion, 𝑏′ =  𝑣. 

MAX-strategin kommer att alltid att ha lägre bud än BB strategin innan strategierna når nashjämvikt. 

Detta leder till att MAX-strategin kommer få billigare bud för klicken. Detta bevisar Chaitanya, N. och 

Narahari Y. genom att jämföra differensen mellan ett bud som beräknats med hjälp av BB-strategin, 

𝑏𝐵𝐵 och ett bud som beräknats med hjälp av MAX-strategin, 𝑏𝑀𝐴𝑋 i uträkningen (12) [19]: 

 

𝑏𝐵𝐵 − 𝑏𝑀𝐴𝑋 = (1 − 𝛾𝑠)𝑣 + 𝛾𝑠𝑃𝑠  −
𝑣

1+𝛾𝑠(
𝑣

𝑃𝑠
−1)

    (12) 

=
𝛾𝑠(1−𝛾𝑠)(𝑣−𝑃𝑠)2

𝑃𝑠+𝛾𝑠(𝑣−𝑃𝑠)
≥ 0   (13) 

𝛾𝑠 =
𝜃𝑠

𝜃𝑠−1
 𝑜𝑚 𝑠 > 1    (14) 
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𝛾𝑠 =
1

2
 𝑜𝑚 𝑠 ≤ 1   (15) 

 

Formeln visar att 𝑏𝐵𝐵 ≥ 𝑏𝑀𝐴𝑋  innan nashjämvikt är uppnådd. Enligt Chaitanya, N. och Narahari Y. 

kommer MAX-strategin att ha lägre bud för klicken när budgivningen inte har nått nashjämvikt [19]. 

2.2.4 Googles Automatiska strategier 

Google tillhandahåller automatiska strategier som utför ändringar på budgeten för sökord. De auto-

matiska strategierna baseras på en rad ytterligare parametrar som t ex. vilket operativsystem besö-

kare har, tiden då klicken sker, Google språkinställningar, besökarnas position etc. Strategierna be-

står av att maximera antalet klick, uppnå bästa position, uppnå bättre position på vald annons än 

utvald konkurrent, förvärvskostnad, förbättrade CPC-bud och ökning av avkastning på annonser. 

Samtliga automatiska strategier som Google tillhandahåller saknar dokumentation eller källkod. 

Strategiernas funktionalitet beskrivs enbart i ord och vilka parametrar som behövs. Detta innebär att 

de annonsörer som väljer att använda sig av dessa strategier måste förlita sig på Google. 

2.2.4.1 Maximera klick-strategi 

Strategin för att maximera antalet klicks kan ta emot två parametrar, maxvärdet för CPC samt den 

maximala dagliga budgeten. Strategin fungerar genom att maximera antalet klicks men också lägga 

bud inom maxvärdet för CPC, om inget maxvärde för CPC bestäms används den maximala dagliga 

budgeten för att bestämma budet [26]. 

2.2.4.2 Bästa position-strategi 

Strategin för att uppnå bästa position behöver en rad parametrar för att strategin ska fungera korrekt. 

Placeringen kan antingen hamna på första sidan bland alla annonspositioner eller bland de tre högst 

värderade annonspositionerna. Annonsören bestämmer därefter ifall Google ska sköta ändringen av 

det maximala CPC-värdet eller ifall det ska ske manuellt av annonsören. Det tillkommer även frivilliga 

och avancerade parametrar som t ex. huruvida lägre rangordnade sökord också ska behandlas av stra-

tegin [27]. 

2.2.4.3 Konkurrensstrategi 

Strategin för att uppnå bättre rangordning än konkurrenten består av fem parametrar och har som 

uppgift att alltid uppnå bättre AdRank än annonsörens konkurrenter. De fem parametrarna är do-

männamnet för konkurrenter, andelen auktioner annonsören vill vara med att utkonkurrera, max-

värdet för CPC, om ändringen av max CPC ska ske manuellt av annonsören eller skötas av Google 

samt huruvida sökord med en AdRank under ett specifikt värde även ska påverkas av strategin [28]. 

Den sistnämnda parametern bör enligt Google användas eftersom sökord med en låg AdRank har en 

högre kostnad för att uppnå en fördelaktig position. Eftersom AdRank påverkas av 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥, QS och 

Extensions enligt (1) krävs det att 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥måste höjas om AdRank värdet ska ökas. Detta för att an-

nonsen ska få en högre annonsposition. Detta kommer leda till att annonsens kostnader kommer att 

öka vilket kanske inte är ekonomiskt rimligt med tanke på att annonsen troligtvis inte är en bra an-

nons eftersom annonsen har en låg AdRank. Om annonsen är dålig så är det möjligt att besökare inte 

kommer vilja klicka på annonsen vilket medför att en ökning av 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 inte är nödvändig. 
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2.2.4.4 Förvärvskostnadsstrategi 

Definitionen för förvärvskostnaden är den totala kostnaden för en annons dividerat på antalet kon-

verteringar. Strategin för förvärvskostnaden använder sig av det data som är tillgängligt för en an-

nons- eller kampanjgrupp. Förutsättningar för att denna strategi ska kunna användas är att minst 15 

konverteringar har skett de senaste 30 dagarna samt att konverteringar sker löpande [29]. Paramet-

rarna för strategin består av förvärvskostnadsmål vilket är det givna målet som annonsören vill att 

kampanjen/annonsgrupp/sökordet ska uppnå, hur mycket annonsören är villiga att betala för kon-

verteringar samt det maximala och minimala CPC målet för given annons- eller kampanjgrupp. 

2.2.4.5 Förbättrad CPC-strategi 

Strategin för förbättrade CPC-bud är en strategi som inte använder sig av några parametrar utan en-

bart konverteringsstatistik. Strategin höjer ett bud med upp till 30 % eller sänker med upp till 100 % 

baserat på hur sannolikt det är att annonsörens reklam kommer att visas eller leda till en konvertering 

[30]. Höjningen eller sänkningen ändrar annonsörens maximala CPC-värde. Det betyder att vid en 

höjning kan strategin överskrida det maximala CPC-värdet. 

2.2.4.6 ROAS-strategi 

Avkastningen på annonser (Return on ad spend) definieras som de totala intäkterna dividerat med 

de totala kostnaderna. Strategin använder sig av statistik gällande konverteringsgraden och behöver 

en parameter, den önskade avkastningen. Strategin kommer därefter automatiskt sätta 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  så att 

avkastningen maximeras. Annonsören kan även använda sig av en parameter för att sätta det maxi-

mala CPC-budet, men detta är inget som Google rekommenderar [31]. 
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3 Metoder och resultat 

Detta kapitel beskriver vald metodik och lösningsmetoder för den givna mål- och problemformule-

ringen. För att lösa problemformuleringen som har framgått i denna rapport har två strategier ut-

vecklats, en strategi från litteraturstudierna som har blivit presenterade i kapitel 2.2 och en strategi 

med hjälp av företaget. Resultatet från experimentet som exekverade de båda strategierna presente-

ras i kapitel 3.3. 

3.1 Implementerade skript 
I studien av Chaitanya och Narahari som presenterar MAX-strategin presterade MAX-strategin bättre 

än de andra strategierna i avseende på lönsamheten [19]. Strategins syfte var att öka lönsamhet utan 

att ta annonspositionen i beaktning. Studien tog även hänsyn till annonsörens budget och bevisade 

att kostnaden var mindre eller lika med kostnaden för Balanced bidding-strategin.  

De budgivningsstrategierna som undersöktes använde CTR data för alla annonspositioner. På grund 

av att Google inte tillhandahöll denna information var en uppskattning av annonspositionernas klick-

frekvens framräknad. För att göra detta samlades data från varje sökord som Docklin Digital hade 

skapat och som var aktuell. Datan som hämtades innehöll sökordets genomsnittliga annonsposition 

och den genomsnittliga klickfrekvensen. Med hjälp av data från sökorden var det möjligt att räkna ut 

den genomsnittliga klickfrekvensen för en specifik annonsposition. 

På grund av att vissa sökord var relaterade till varumärket hos annonsören hade dessa sökord en 

högre klickfrekvens. Detta eftersom att besökaren oftast sökte efter en annonsörs webbplats, genom 

att söka på varumärket, för att kunna ta del av webbplatsen. Dessa sökord sorterades bort, detta då 

de sökorden bidrog till en felaktig slutsats. Dessutom skiljdes matchningstyperna åt. Matchningsty-

perna kunde också ha olika klickfrekvenser därför var det viktigt att data för varje matchningstyp var 

insamlat och uträknat separat. 

3.1.1 CTR-statistik 

För att kunna utnyttja MAX-strategin skapades ett skript som behandlade historisk data gällande 

CTR. Skriptet skilde på sökord baserat på sökordens matchningstyp. CTR-skriptet itererade över varje 

kampanj tillhörande kontot, som i sin tur itererade över varje annonsgrupp. Vid varje iteration skrevs 

data från AdWords till Google Spreadsheet på Google Drive. Varje matchningstyp hade ett separat 

blad i kalkylarket som skriptet infogade data i. I kalkylarket beräknades den genomsnittliga CTR för 

annonspositionerna mellan 1 till 8. Det relevanta datavärdet som behövdes för att beräkna statistiken 

var den genomsnittliga annonspositionen för ett sökord och sökordets CTR. En variabel för att be-

stämma hur långt bak i tiden data skulle mätas implementerades. Variabelns syfte var ett sätt för 

Docklin Digital att manuellt ställa in vilken tidsperiod företaget tyckte var lämpligt för att hämta nog-

grann data. CTR-statistiken låg som grund för MAX-strategi skriptet. Vid den aktuella tidpunkten 

tillhandahöll inte Google data för hur stor andel CTR varje annonsposition hade. 

3.1.2 Max-strategi skript 

MAX-strategin var det slutgiltiga valet av strategi att implementera, detta av en rad anledningar. Ef-

tersom strategin ska exekveras på Google AdWords antogs det att konkurrenterna kommer att ändra 

sitt bud frekvent. Vilket betyder att en synkron budgivning troligtvis kommer att ske, dvs. att varje 

annonsör ändrar sitt bud vid varje auktion till skillnad från en asynkron budgivning där bara en an-

nonsör ändrar sitt bud varje auktion. I litteraturen angavs det att MAX-strategin presterade bättre i 
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synkrona budgivningar. En annan anledning till att MAX-strategin valdes var att i litteraturen tillhö-

rande MAX-strategin genomförde författarna simuleringar där MAX-strategin presterade bättre än 

Balanced Bidding-strategin [19]. 

Formeln från avsnitt 2.2.3 användes, variabler namngavs på ett lättförstått sätt för företaget och an-

passades efter Googles budgivningssystem. Värdet för ett klick, v, definierades i detta fall som det 

totala värdet av konverteringar för den givna annonsen dividerat med den totala kostnaden för alla 

klick för det givna sökordet. Den slutgiltiga formeln som algoritmen skulle använda sig av visas i for-

mel (16) och (17): 

𝑣 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
  (16) 

𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 =  
𝑣

1 + 
𝐶𝑇𝑅𝑠   ∙ 𝑣

𝐶𝑇𝑅𝑠−1 ∙ 𝑃𝑠
 − 

𝐶𝑇𝑅𝑠
𝐶𝑇𝑅𝑠−1

 
   (17) 

där 𝐶𝑇𝑅𝑠 är CTR för det givna annonspositions intervallet s, där data gällande statistiken erhölls ur 

skriptet för CTR-statistik, 𝑃𝑠 den estimerade kostnaden som Google AdWords ger för annonspositions 

intervallet s. Annonspositions intervallet i Google AdWords är position 1, position 1 till 4 och position 

1 till 8. 

MAX-strategin, som den var beskriven i litteraturstudierna, var beroende av priserna för de olika an-

nonspositionerna. Avhandlingen av Chaitanya och Narahari antog att priserna för de givna annons-

positionerna var kända [19]. Men Google AdWords tillhandahöll inte denna information. Det Google 

tillhandahöll var tre olika rekommendationer på vilket bud annonsören bör lägga för att nå en viss 

annonsposition. De tre bud som Google AdWords tillhandahöll var approximation för första annons-

positionen, approximation för annonsposition ett till fyra och en approximation för annonsposition-

erna ett till sju. Dessa tre approximationer använde skriptet för att bestämma 𝑃𝑆.  

På grund av att strategin använde kostnaden för annonsposition 1, annonsposition 1 till 4 och annons-

position 1 till 7 var det lämpligast att beräkna CTR på samma sätt. Till exempel räknades CTR för 

annonsposition 1 till 4 med hjälp av medelvärdet av alla CTR från annonsposition 1 till 4. För att 

Google AdWords bara tillhandahöll CTR för den nuvarande annonspositionen som annonsörens an-

nons för tillfället hade approximerades de andra annonspositionernas CTR. Detta utfördes genom att 

beräkna förhållandet mellan de olika annonspositionernas CTR. Till exempel var förhållandet mellan 

annonsposition 1 och annonsposition 1 till 4 70 %, alltså var annonspositionen 1 CTR 70 % större än 

annonspositionerna 2 till 4 CTR. Skriptet visste då annonsposition vid den tidpunkten och kunde 

därför ta reda på vilken CTR de andra annonspositionerna hade med hjälp av förhållanden som togs 

fram genom CTR statistiken. 

3.1.3 Docklin Digital skript 

Skriptet som implementerades byggde på Docklin Digitals sätt att manuellt ändra den maximala CPC-

kostnaden för varje sökord. Skriptet hanterade statistik om sökordets antal klick, avkastning, konver-

teringar och sökordets genomsnittliga position i ett tidsintervall. Tidsintervallet för skriptet var på 60 

dagar. I detta tidsintervall kontrollerade skriptet ifall sökorden uppnådde tröskelvärdet på 150 klick. 

Detta tröskelvärde sattes för att skriptet skulle kunna använda stabil data för att kunna ändra på det 

maximala CPC-budet för sökorden. Om ett sökord inte uppnådde tröskelvärdet ändrades sökordet 

inte av skriptet. Baserat på avkastningen, genomsnittliga positionen och konverteringar höjde eller 

sänkte skriptet det maximala CPC-budet. Avkastningen var det totala intäkterna från annonsering 

dividerat med de totala annonskostnaderna. Var avkastningen högre än 3,6 och den genomsnittliga 
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positionen högre än 1,8 ökade skriptet det maximala CPC-budet med 3 %. Var avkastningen lägre än 

3,0 och hade mer än en konvertering sänkte skriptet det maximala CPC-budet med 3 %. Skriptet kon-

figurerades så att det kördes en gång per dag. 

 

3.2 Experimentuppsättning 
Tillsammans med Docklin Digital bestämdes en lämplig kampanj för att testa de implementerade 

strategierna. Den valda kampanjen blev en kampanj som tillhandahölls åt ett företag som var en E-

handlare som specialiserade sig på sängar och möbler. Denna kampanj tog hand om sökord för kate-

gorier inom sängar, till exempel ramsängar, ställbara sängar och dubbelsängar. Kampanjen valdes på 

grund av att den ansågs av Docklin Digital att ha tillräckligt med trafik för att kunna producera ett 

bra resultat i tester. 

På grund av att Google hade inbyggd funktionalitet av experiment i AdWords var det lämpligast att 

välja Googles kampanjexperimentverktyg för att undersöka hur de olika strategierna presterade i 

samma kampanj. När experimentkampanjen skapades angavs namn, hur stor del av trafiken som ex-

perimentkampanjen skulle använda och hur länge experimentet ska exekveras.  

För att få en rättvis jämförelse delades trafiken upp i lika stora delar mellan de två strategierna. Om 

trafiken inte hade delats upp i lika stora delar var det möjligt att resultatet inte skulle vara korrekt.  

I Googles dokumentation om kampanjexperiment rekommenderades en period på två till fyra veckor 

för att få tillräckligt med signifikant data för att jämföra. Utifrån Googles rekommendation och be-

gränsningarna gällande examensarbetet blev det bestämt att två veckor var länge nog för att få till-

räckligt med data. 

De mätvärden som jämfördes var antalet klick, genomsnittliga annonspositionen, antalet konverte-

ringar, totala konverteringsvärdet och totala kostnaden. Meningen med annonserna var att få besö-

kare att göra konverteringar, därför var det viktigt att antalet konverteringar var så många som möj-

ligt men också att kostnaden var så låg som möjligt. I denna kampanj ansågs en konvertering vara 

skedd när en besökare köpte en vara. Om en annons hade ett högre antal klick antogs det att antalet 

konverteringar ökade, därför mättes antalet klick också när prestandan av strategierna mättes. Gene-

rellt gällde det att en högre annonsposition också gav fler klick, baserat på CTR för annonspositioner, 

därför ansågs det viktigt att också mäta den genomsnittliga annonspositionen. 

 

3.3 Resultat 
Här redovisas CTR-statistik som hämtades från Google AdWords med hjälp av det utvecklade CTR-

skriptet som beskrevs i avsnitt 3.1.1. Här redovisas också resultat från experimentet där Max-strategi 

skriptet och Docklin-Digital skriptet jämfördes. Detta experiment beskrevs i avsnitt 3.2. 

3.3.1 Mätvärde för CTR-skript 

Skriptet för CTR-statistiken tillhandahöll relevant data gällande CTR för olika sökord. Skriptet som 

itererade över olika konton för annonsörer som Docklin Digital administrerade sparade den genom-

snittliga positionen och CTR för sökord. Exekveringen av skriptet genererade statistik för 17516 
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sökord med exakt matchningstyp, 1450 sökord med bred matchningstyp och 4765 sökord med fras 

som matchningstyp.  

För att möjliggöra en analys av data gällande CTR beräknades konfidensintervallet med hjälp av ek-

vationerna (18) (19) (20): 

𝑚 =  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑥 = 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 

𝛼 =  1 −  0,95 

𝜆𝛼/2 =  1,96 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝜎 =  √𝛴(𝑥−𝑚)

𝑛

2
  (18) 

𝐾𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 =  𝑚 ±  𝜆𝛼/2 (
𝜎

√𝑛
)  (19) 

𝐹𝑒𝑙𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
 𝜎𝜆𝛼/2 

√𝑛
   (20) 

där konfidensgraden var 95 procent, med anledning att den konfidensgraden är vanligt förekom-
mande inom beräkningar enligt G. Blom [32]. 

Data för sökorden sammanställdes och det genomsnittliga värdet beräknades för varje annonsposit-
ion från 1 till 7, och större än 8. Standardavvikelsen beräknades även för varenda annonsposition och 
för varje sökords matchningstyp. Detta för att kunna beräkna ett normalfördelat konfidensintervall 

Figur 3.1 Sammanställt resultat av CTR-statistik 
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med en konfidensgrad på 95 procent. Resultatet av beräkningarna sammanställdes i en tabell och 
presenteras i figur 3.1. 

Felmarginalerna för ett sökord med respektive matchningstyp beräknades och sammanställdes i en 
tabell. Den minsta och högsta felmarginalen för exakt matchningstyp var 0,20 procent respektive 1,80 
procent. Den breda matchningstypen hade minsta felmarginalen på 0,15 procent samt den högsta på 
0,52 procent. Matchningstypen för fras hade den minsta och den högsta felmarginalen på 0,30 pro-
cent respektive 1,04 procent. Hela resultatet av beräkningarna framgår i figur 3.2.  

 

3.3.2 Resultat av experimentuppsättningen 
Experimentuppsättningen har genererat ett resultat efter två veckors exekvering. Resultatet för expe-
rimentuppsättningen som visas i tabell 3.1 och tabell 3.2, visar att en konvertering har skett till fördel 
av skriptet som exekverar MAX-strategin. Totalt hade annonserna med hjälp av experimentkam-
panjen visats 4462 gånger och fått 384 klick. 

Tabell 3.1 Resultat av experimentkampanj 

Strategi Antal klick Antal visningar CTR Genomsnittlig 
CPC 

Total kostnad 

MAX-strategin 203 2234 9,09 % 12,00 SEK 2436,30 

Docklin Digital-
strategin 

181 2228 8,12 % 9,89 SEK 1790,90 

 

 

Tabell 3.2 Fortsättning resultat av experimentkampanj 

Figur 3.2 Felmarginaler per position för respektive matchningstyp 
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Genomsnittlig Po-
sition 

Konverteringar Kostnad/ 

konvertering 

Konverterings-
grad 

Total 

Konverteringar 

1,8 1 2436,30 0,49 % 1 

1,9 0 0 0 % 0 

 

De två mätvärden som var mest signifikanta, som enligt Google visade den högsta statistiska signifi-
kansen med 3 pilar (figur 2.3), var den totala kostnaden och den genomsnittliga positionen för Max-
strategin. MAX-strategin hade i helhet, 22 mer antal klick, 6 mer visningar, 0,97 procent högre CTR, 
2,11 kronor högre kostnad per klick, 645,40 kronor mer i total kostnad, 0,1 enhet bättre genomsnittlig 
position, en genomförd konvertering, 2436,30 kronor per konvertering och en konverteringsgrad på 
0,49 procent.  
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4 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras en analys i relation med målen givna i kapitel 1.2, valet av metod i kapitel 

3 samt resultatet i kapitel 3.3. 

4.1 Analys av implementation och resultat 
I detta kapitel redogörs separata analyser av CTR-skriptet och budgivningsskripten. MAX-strategi 

skriptet kommer hädanefter att namnges MAX-skriptet och Docklin Digital-skriptet namnges DD-

skriptet. 

4.1.1 CTR-skriptet 

Resultatet erhållet från CTR-skriptet har haft en ganska låg felmarginal. Den minst uppmätta felmar-

ginalen låg på 0,15 procent och den högst uppmätta låg på 1,80 procent. Målet med exekveringen av 

skriptet var att få en generell statistik gällande klickfrekvensen för varje position, oberoende av an-

nonstypen. Denna statistik användes senare som beräkningsunderlag för MAX-strategin. Detta inne-

bar att alla sökord, oavsett konto användes för att beräkna statistiken. Detta inkluderar sökord som 

inte var aktiverade. På grund av att sökord som inte var aktiverade var inkluderade i statistiken var 

det möjligt att CTR data från dessa sökord inte hade trovärdig data. De data som erhölls ur skriptet 

var enbart approximationer, detta eftersom att enbart Google hade exakt statistik för varje annons-

position och inte tillhandahöll det för annonsörer. 

4.1.2 Budgivningsskript 

MAX-skriptet ökade antalet klick på annonserna jämfört med Docklin-Digital skriptet. Detta är på 

grund av att formeln i MAX-skriptet beräknade att annonsposition 1 skulle vara mer lönsam än andra 

annonspositioner. Genom budgivning till annonsposition 1 har MAX-skriptet kunnat öka CTR-vär-

den på annonserna på grund av att en högre annonsposition ger större CTR för annonsen. I genom-

snitt hade MAX-skriptet en CTR på 9,09 procent medans Docklin-Digital skriptet hade en genom-

snittlig CTR på 8,12 procent. MAX-skriptet ökade alltså CTR med cirka 1 procentenhet. 

MAX-skriptet kostade mer än Docklin-Digital skriptet gjorde eftersom MAX-skriptet lade ett bud för 

annonspositionen 1 till skillnad från DD-skriptet som inte lade ett bud för att uppnå en lönsam an-

nonsposition. DD-skriptets mål var att ha en avkastning på högre än 3,6 samt att få en genomsnittlig 

annonsposition högre än 1,8 vilket ledde till att DD-skriptet hade mindre kostnader jämfört med 

MAX-skriptet eftersom högre annonspositioner kostade mer än lägre annonspositioner. MAX-skrip-

tet hade en total kostnad på 650,50 vilket motsvarade en högre kostnad på cirka 36 procent jämfört 

med DD-skriptet. 

Strategin som MAX-skriptet var baserad på kunde inte implementeras på ett korrekt sätt eftersom 

strategin krävde variabler som Google AdWords inte tillhandahöll vid arbetets utförande. Detta ledde 

till att strategin behövde modifieras för att använda variabler som Google AdWords kunde tillhanda-

hålla. Dessa variabler var approximationer av priserna för olika annonspositioner och intervaller av 

annonspositioner. Dessutom var det möjligt att CTR statistiken och förhållanden mellan de olika an-

nonspositionernas CTR inte var korrekt. I MAX-skriptet bestämdes lönsamheten av annonsposit-

ioner med bland annat priserna av annonspositionerna och CTR av annonspositionerna. 
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MAX-skriptet hade 1 konvertering medan Docklin-Digital skriptet inte hade någon konvertering, 

denna skillnad kan ej anses värt att analysera på grund av experimentet enbart pågick i 2 veckor. För 

att kunna genomföra en mer givande analys av konverteringar krävdes det ett större antal konverte-

ringar från experimentet vilket hade förenklat processen att komma fram till vilket av skripten som 

producerade mer konverteringar eller om antalet konverteringar var likadana.  

4.2 Diskussion 
Experimentets tidsgräns och för lite trafik på kampanjen som utsågs för experimentet, resulterade i 

en mindre mängd data som kunde hämtas från resultaten av skripten. Tidsgränsen begränsade fram-

för allt antalet potentiella konverteringar. Men med hjälp av den tillgängliga datan som hade hämtats 

var det möjligt att se hur de olika skripten påverkade annonspositionerna, antalet klick och kostna-

derna.  

MAX-skriptet erhöll bättre annonspositioner än Docklin-Digital skriptet. På grund av att MAX-skrip-

tet uppnådde bättre annonspositioner ökade den genomsnittliga CTR för sina sökord. Denna CTR 

ökade endast med 1 procentenhet. Denna ökning av CTR ledde till en ökning av kostnader på 36 pro-

cent vilket inte anses vara acceptabelt ur en ekonomisk synpunkt. 

MAX-skriptet hade endast beräknat att första annonspositionerna var den lönsammaste på sökorden 

som skriptet utförde ändringar på. På grund av detta fanns ingen data för hur MAX-skriptet skulle 

presterat på annonspositioner som inte var första annonspositionen. Ingen jämförelse kunde därmed 

göras av kostnaderna för andra annonspositioner utöver den första annonspositionen. 

DD-skriptet presterade i genomsnitt sämre än MAX-skriptet men inte med mycket. Med en mindre 

kostnad på 36 procent var den genomsnittliga positionen som annonserna uppnådde med hjälp av 

DD-skriptet enbart 0,1 lägre. Detta innebar att över de två veckorna som experimentet pågick hade 

DD-skriptet en mindre CPC-kostnad och mindre total kostnad. Antalet klick och antalet visningar 

skiljde sig enbart åt med 6 respektive 20 stycken. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan detta anses vara 

fördelaktigt. Experimentet kräver en längre experimenttid, även under helgdagar och speciella för-

säljningsdagar som t ex. mellandagsrean i Sverige, för att få ett bättre resultat. 

MAX-skriptet byggde på att förutse den lönsammaste annonspositionen den kunde få och att lägga 

ett bud för att få denna annonsposition. Dock hade MAX-strategi skriptet ingen gräns på lönsamheten 

därför så kunde kostnaderna för en annons överstiga ett företags budget om MAX-skriptet hade an-

vänts. DD-skriptet byggde på att dynamiskt ändra sitt bud för att nå en acceptabel annonsposition 

och en acceptabel avkastning. Den valda annonspositionen 1,8 som bestämde tröskelvärdet i DD-

skriptet baserades ett företags vinstmarginaler och på de fasta och rörliga kostnaderna som ett företag 

kunde ha för varje individuell produkt. Annonspositionen kunde därför skilja sig åt beroende vilket 

företag som var i behov av att optimera sin budgivning. 

Genom att skriptet beräknade ett CPC-värde för att matcha avkastningskraven samt positionskraven 

så lyckades DD-skriptet hålla kostnaderna på en lägre nivå än MAX-skriptet.  

I DD-skriptet var det möjligt att ändra på avkastningsvärdet, som initierades till 3,6 under experi-

mentet, vilket bestämde kvoten mellan lönsamheten och kostnaderna. Avkastningen kunde ändras 

baserat på ett företags kostnader men MAX-skriptet hade inte ett sätt att begränsa sig baserat på 

företagets kostnader. MAX-skriptet hittade istället den mest lönsamma annonspositionen. Dock 
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kunde positionen i fråga inte vara tillräckligt lönsam för ett företag med tanke på avsaknaden av va-

riabler och felaktiga CTR-statistik. Huruvida det var lämpligt att begränsa mängden variabler och 

statistik för annonsörer som använde sig av Google AdWords poängterades. Genom att begränsa 

mängden information för annonsörer förenklade Google AdWords-systemet för de annonsörer som 

inte var kunniga inom t ex. ekonomi eller annonsering i allmänhet. Däremot gjorde Google det svårare 

för de annonsörer som hade velat använda sig av vetenskapliga metoder och strategier för att opti-

mera CPC-kostnaderna och maximera avkastningen av annonser. Annonsörerna var tvungna att för-

lita sig på Google eller använda sig av mindre komplexa strategier för att utföra ändringar gällande 

CPC-kostnaderna. 

Behovet av att optimera budgivningar i AdWords kunde även tillämpas ur ett större perspektiv. Op-

timeringen av annonseringskostnader i allmänhet kunde ha en inverkan på företagets ekonomiska, 

sociala och ekologiska hållbarhet. Automatiseringen av bud kunde leda till att företagets anställda får 

en minskad arbetsbörda i form av manuellt repetitivt arbete inom budgivning i Google AdWords. 

Resurser som läggs på den manuella budgivningen kunde potentiellt omprioriteras till bättre kund-

bemötande, mer optimering och bättre annonser. Genom besparingarna från automatiseringen av 

budgivning kunde resurser omprioriteras till att anställa mer personal och ytterligare resurser på att 

hitta fler kunder. På så sätt kunde automatiseringen leda till företagets ekonomiska tillväxt. Sist men 

inte minst så kunde företag, med hjälp av den sociala och ekonomiska hållbarheten, bidra till ökad 

ekologisk hållbarhet. Detta genom till exempel inköp av återvinningsbar och energieffektiv utrustning 

och inköp av förnybar el.  
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5 Slutsatser 

Genom experimentet som jämförde de två utvecklade skripten konstaterades det att MAX-skriptet 

hade ett bättre resultat än DD-skriptet men att MAX-skriptet hade också större kostnader än DD-

skriptet. På grund av MAX-skriptets större kostnader ansågs DD-skriptet att ha presterat bättre. Även 

fast MAX-skriptet hade bättre resultat var det inte med tillräckligt mycket bättre resultat med hänsyn 

till de ökade kostnaderna. 

Det ansågs bättre att med hjälp av aktuella och exakta värden samt gränser på avkastning hitta en 

lönsam annonsposition istället för att beräkna fram en annonsposition med hjälp av approximerade 

värden. Med hjälp av en gräns på annonspositioner kan kostnaderna hållas nere. Detta på grund av 

att ökningen i antalet klick inte är tillräcklig signifikant för att rättfärdiga de ökade kostnader. 

På grund av att kampanjen som valdes för att testa de två skripten inte hade mycket trafik är det 

möjligt att resultatet inte visar ett rättvist utfall. Med mer trafik i kampanjen och mer tid att utföra 

experimentet på hade det varit möjligt att resultatet kunde ha varit annorlunda men på grund av 

tidsgränsen i arbetet kunde detta inte genomföras.  

Men med resultatet från experimentet ansågs Docklin-Digital skriptet att vara bättre än MAX-skriptet 

på grund av för lite skillnader i resultat mellan de två skripten och för att Docklin-Digital skriptet 

hade en lägre total kostnad. 

Eftersom skripten enbart exekverades i två veckor och inte under speciella försäljningsdagar och helg-

dagar är det rekommenderat att testningen av strategiskript i Google AdWords borde ske under en 

mycket längre period. En djupare studie över vilka parametrar utöver de som användes i skripten bör 

även utföras, detta pga. att det inte fanns en åtkomst till de parametrar som var nödvändiga för att 

implementera strategin från Chaitanya, N., och Narahari, Y till fullo. 
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Bilagor 

Ordlista 

Annons en annons som visas på framsidan av en google sökning, annonsen baseras på sökordet. 

Annonsör en ägare av ett AdWordskonto som skapar annonser 

Average Position genomsnittliga positionen av en annons som visas på söksidan som är följden av 

att en besökare utför en Google sökning. 

Besökare en användare som använder Google för att söka 

Conversion (konvertering) en viss åtgärd som anses vara värdefullt för ett företag, t ex. besökare 

har köpt ett föremål hos en e-handlare. 

Conversion value (konverteringsgrad) det totala värdet av en konvertering som ett sökord har 

Cost-per-click (CPC) kostnaden som en annonsör betalar varje gång en användare trycker på en 

annons 

Clickthrough rating (CTR) klickfrekvensen, andel besökare som klickar på en annons som har 

skett genom en impression, t ex. 10 % skulle innebära att av alla sökningar där en annons visas klickar 

10 % på annonsen. 

Estimate first page bid Googles estimerade värde för att hamna bland de annonser som visas på 

den första sidan som är följden av att en besökare utför en Google sökning. 

Estimate first position bid Googles estimerade värde för att hamna på första annonsposition 

Estimate top of page bid Googles estimerade värde för att hamna bland dom fyra första annons-

positionerna på en sida 

Extensions (Annonstillägg) olika typer av annonstillägg en annons har, tex telefonnummer, va-

rukategorier. 

Impression när en användare utför en sökning och annonsörens annons visas på resultatsidan av 

en sökning 

Klick antalet klick som en annons har 

Strategi tillvägagångsätt för en annonsör att lägga sina bud för att uppnå ett visst mål. 

Max Cost-per-click (𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥) maximala värdet en annonsör är villig att betala för ett klick på en 

annons 
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Position vilken position annonsen visas på söksidan som är följden av att en besökare utför en 

Google sökning 

Sökord definieras som en fras som en besökare skriver in för att utföra en google sökning 

Quality Score (𝑄𝑆) kvalitetsresultatet av en annons. 

Bilaga A – Exempel på uträkning av AdRank 

För att visa hur AdRank fungerar skall ett enkelt exempel visas med förenklade värden på kvalitets-

resultat och annonstillägg. Dessa värden är tagna ifrån ett exempel skapad av Google[20]. Till exemp-

let finns det fyra stycken annonsörer som lägger bud för att visa sina annonser på tre annonsposit-

ioner. 

Annonsör Nr. 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud 

1 4 kr 

2 3 kr 

3 2 kr 

4 1 kr 

 

I ett vanligt GSP-system skulle annonsörerna få sina platser baserade på bara sina 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud. An-

nonsör nr 1 skulle få annonspositionen nr 1, annonsör nr 2 hade det näst högsta budet och får därmed 

annonsposition nr 2 osv. Men på grund av att Google använder en modifierad version av GSP är det 

inte nödvändigt att annonsör nr 1 får den bästa annonspositionen bara för att den annonsören bjöd 

högst. Om man lägger till annonsernas kvalitetsresultat och annonstillägg så kommer rangordningen 

att förändras. 

Annonsör Nr. 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud Kvalitets Resultat Annonstillägg 

1 4 kr Låg inga 

2 3 kr HÖG LÅG 
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3 2 kr HÖG HÖG 

4 1 kr MEDIUM MEDIUM 

 

Enligt Googles exempel kommer annonsörernas AdRank att bli: 

Annonsör Nr. 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud Kvalitets Resultat Annonstillägg AdRank 

1 4 kr Låg Inga 5 

2 3 kr HÖG LÅG 15 

3 2 kr HÖG HÖG 20 

4 1 kr MEDIUM MEDIUM 8 

 

Nu istället för att annonsör nr 1 får den högsta annonspositionen på grund av att den bjuder högst så 

kommer annonsör nr 3 få den högsta annonspositionen eftersom den har bättre värden på kvalitets-

resultat och annonstillägg och får därmed ett AdRank-värde på 20 vilket är den högsta AdRank -

värdet bland annonserna. Annonsör nr 2 kommer få annonspositionen 2 på grund av att den har ett 

AdRank-värde på 15 och annonsör nr 4 kommer få ett AdRank-värde på 8 och därmed få annonspo-

sitionen 3. Annonsör nr 1 kommer inte få en plats för att den har för låg kvalitetsresultat och inga 

annonstillägg även fast den bjöd högst. 

Annonsörerna kommer inte behöva betala 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud utan de betalar 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 . Annonsörer betalar 

bara 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  på grund av att annonsörerna bara behöver nog med AdRank för att vinna över annon-

sen under. 

Annonsposition Annonsör Nr. 𝐶𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥-bud AdRank 𝐶𝑃𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

1 3 2 kr 20 1.73 kr 

2 2 3 kr 15 2.68 kr 
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3 4 1 kr 8 0.69 

Ingen 1 4 kr 5 NULL 

 

 

 


