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Abstrakt 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad artificiell intelligens är och hur 
den används i marknadsföring i kundresans olika faser i e-handeln. 
Undersökningsmetoden i detta examensarbete är en fallstudie av företag X och dess 
marknadsföringsverktyg som fungerar med artificiell intelligens. Syftet med denna 
fallstudie är också att skapa en så djup och konkret beskrivning av Företag X 
marknadsföringsverktyg och teknologier som möjligt. Datainsamlingsmetoder som 
används i detta examensarbete är dokumentation, intervju och observation.  
 
Forskningsresultatet visar att företaget X marknadsföringsverktyg, som i detta 
examensarbete kallas för produkt A, fungerar med teknologi som baserar sig på 
prediktiv maskininlärning och som används för att förstå människors känslor och 
beteende i realtid på e-handelssidan. Produkt A använder denna teknologi och 
information för att öka omvandlingen genom att förutse den bästa möjliga tiden att 
visa en rabattkupong till kunden. Resultat visar också att produkt A kan användas i 
olika faser av kundresan, fast den huvudsakligen endast har en uppgift, vilken är att 
öka omvandlingen. Kopplingen mellan forskningsresultatet och teorin som använts i 
detta examensarbete visar att produkt A har många av de typiska egenskaperna hos ett 
marknadsföringsverktyg som fungerar med artificiell intelligens.  
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Abstract 

The purpose of this bachelor’s thesis is to study what artificial intelligence is and how 

it’s being used in different phases of the customer journey in ecommerce. The research 

method used in this bachelor’s thesis is a case-study. The case study was conducted for 

a company X and their marketing tool that works with artificial intelligence. The 

purpose of this case study is to create as concrete a description of company X as 

possible, their marketing tool and technologies. The data gathering methods used in 

this case study are documentation, interview and observation.  

 

The research results indicate that company X marketing tool, which is called product A 

in this bachelor’s thesis, works with a technology that is based on predictive machine 

learning, which is a subfield to artificial intelligence. It is being used to understand 

human behavior and predicting customers interest to buy on an ecommerce site. 

Product A uses this information to predict the best possible timing to show a discount 

coupon to a customer in order to increase the conversion rate. The results show that 

even though product A has a main task to increase the conversion rate, it can be used 

in other phases of the customer journey as well. Product A can put customers on 

different segments and even retain the customers who are about to quit buying from 

an e-commerce site. The research results and theory I have studied show that product 

A has some of the characteristics of a typical marketing tool that works with artificial 

intelligence.  
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1 Inledning 

Artificiell intelligens, eller förkortat AI, är en teknologi som redan används i nästan alla 

delar av våra liv. Den kan hjälpa människor att bli effektivare och utföra saker som 

människor tycker är utmanande, tråkiga eller farliga. Teknologin kommer också att 

ändra arbetsmarknaden, eftersom den kan ersätta många jobb som människor kan 

göra. AI har förmågan att underlätta livet genom att ge rekommendationer för och 

förutsäga viktiga frågor på många olika områden såsom välmående, utbildning och 

arbete. Artificiell intelligens påverkar också inom affärslivet, och den kan öka 

konkurrensförmågan hos de företag som tar emot och börjar använda verktyg som 

fungerar med artificiell intelligens.  (Rouhiainen, 2018, ss. 308-334)  

AI kan redan användas i nästan alla delar av marknadsföringen, till exempel i 

omvandlingsoptimeringen, annonseringen och under kundresan. Det finns ingen del 

av marknadsföring eller affärsverksamhet som artificiell intelligens inte skulle kunna 

påverka. De företag som tar i bruk artificiell intelligens tidigt i sina 

marknadsföringsåtgärder får bättre konkurrensfördel jämfört med de företag som tar 

den i bruk senare. För att skapa konkurrensfördel med artificiell intelligens, bör företag 

ha data som artificiell intelligens kan använda för att hitta insikter av kunder. Ju mer 

data ett företag har, desto bättre insikter och information får företag som de kan 

använda. Av den orsaken samlar företag som Google och Facebook all data av sina 

kunder, även data som kan verka irrelevant.  Mindre viktig data kan i längden bli 

värdefull om artificiell intelligens har tillräckligt mycket data att analysera.  (Unemyr, 

2018, ss. 42-46) 

I detta examensarbete undersöks hur artificiell intelligens påverkar marknadsföringen 

inom e-handeln, då jag anser att artificiell intelligens är ett aktuellt och intressant 

ämne. Arbetet tar upp vad artificiell intelligens är och hur den används vid olika 

marknadsföringsåtgärder under kundresan i e-handel. Arbetet innehåller också en 

beskrivande fallstudie av ett japanskt företag som jobbar med AI. Företaget deltog i 

min fallstudie anonymt och därför kallar jag företaget för ”Företag X” istället för att 

använda dess riktiga namn.  
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1.1 Struktur 

I inledningen förklaras syftet med examensarbetet, problemformulering och 

avgränsning. Den teoretiska delen bygger på relevant litteratur om ämnet och den 

handlar om vad artificiell intelligens är och hur man kan använda den vid olika faser 

om kundresan för att göra effektivare marknadsföring. Den empiriska delen handlar 

om forskningsmetoden och datainsamlingsmetoder som jag har använt för att 

undersöka och beskriva företaget X och dess verksamhet. Det sista kapitlet har jag 

sammanfattat forskningsresultatet och gjort en koppling mellan 

undersökningsresultatet och teorin som jag använt som grund för mitt examensarbete.   

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad artificiell intelligens är och hur 

den används i marknadsföring i olika faser av kundresan i e-handeln. 

Forskningsmetoden i detta examensarbete är en fallstudie av företag X och dess 

marknadsföringsverktyg som fungerar med artificiell intelligens. Syftet med denna 

fallstudie är också att ge en så djup och konkret beskrivning av Företag X 

marknadsföringsverktyg och teknologier som möjligt. Datainsamlingsmetoder som 

används i detta examensarbete är dokumentation, intervju och observation. 

Examensarbetet strävar till att besvara frågan: Hur fungerar företag X 

marknadsföringsverktyg och kan man anta att den är effektivare att öka omvandlingen 

i förhållande till traditionella marknadsföringsverktyg som använts i e-handel? 

1.3 Avgränsning 

Eftersom artificiell intelligens och marknadsföring båda är väldigt omfattande begrepp 

avgränsas teorin som använts i detta examensarbete.  Teorin som använts i detta 

examensarbete omfattar endast de vanligaste teknologier som artificiell intelligens 

byggs på utan att gå in på matematiken som använts att bygga upp dessa teknologier, 

eftersom den inte är väsentlig för att kunna förstå hur artificiell intelligens kan använts 

i marknadsföring. Teorin avgränsas också till de vanligaste marknadsföringsåtgärder 

som använder artificiell intelligens i e-handel.  Eftersom ämnet är nytt, finns det ännu 

inte mycket litteratur om ämnet. Böcker som använts i detta examensarbete är 

artificiall intelligense marketing av Jim Sterne och data-driven marketing with artificiall 
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intelligense av Magnus Unemyr. Som andra källor använts relevanta artiklar om ämnet 

från pålitliga nätsidor. Teorin och källor som använts i detta examensarbete är alla på 

engelska.  

2 Teori 

2.1 Artificiell intelligens 

”The theory and development of computer systems able to perform tasks normally 

requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision 

making and translation between languages.” (Rouhiainen, 2018, s. 285) 

Artificiell intelligens hänvisar till system eller applikationer som fattar beslut och tar 

åtgärder utan att uttryckligen programmeras för att göra det enligt insamlade data, 

analyser och andra observationer. AI är ett begrepp som inkluderar flera teknologier 

så som maskininlärning och djupinlärning. Dessa teknologier, individuellt eller 

kombinerade, skapar intelligens för system och applikationer. (Microsoft, 2018, s. 8) 

Artificiell intelligens kan delas in i två olika kategorier och dessa är svag och stark AI. 

Svag AI baserar sig på maskininlärning som kan lösa en specifik uppgift. System som 

fungerar med svag AI kan till exempel sätta pris för en produkt. I detta fall anpassar sig 

maskininlärningsalgoritmer till förändringar i data och statistik och fungera enligt den. 

Svag AI är egentligen inte intelligens, eftersom den endast omfattar matematiska 

algoritmer som kan analysera data och göra rekommendationer. Stark AI refererar till 

system som kan lösa problem som den inte har blivit lärd att göra i förhand. Ett system 

som fungerar med stark AI kan tänka och resonera självständigt som en människa, men 

sådana teknologier har ännu inte blivit skapade. (Unemyr, 2018, s. 55) 

2.1.1 AI och data 

Under det senaste året har människor skapat mer data än någonsin tidigare. Data 

kommer från många olika kanaler så som sociala media och e-post, men också från 

bilder samt videor som människor laddar upp till nätet. Fram till år 2020 kommer det 

att finnas närmare 6 biljoner smarttelefoner i världen som alla har olika sorts censorer 

som GPS, som samlar in data. Det kommer även att finnas enorma mängder olika sorts 

data, eftersom så många olika apparater kan kopplas till nätet. Till exempel produkter 
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som tv:n, kylskåp och smartklockor bara att nämna några. Den här stora mängden data 

kallas för Big data och för att kunna ha nytta av Big data måste det analyseras för att 

skapa insikter. Det finns teknologier som används för att analysera Big data och 

artificiell intelligens, och särskilt maskinlärning används mycket i dataanalyseringen 

nuförtiden. (Marr & Marr, 2016)  

Dataanalys baserar sig på två olika kategorier av information och dessa är strukturerad 

data och ostrukturerad data. Strukturerad data innehåller data i form av siffror, till 

exempel datum eller valuta medan ostrukturerad data innehåller data som bild, text 

eller video som är svårare att analysera. Med hjälp av AI går det att analysera sådana 

data och resultat så att insikterna kan användas för att göra förutsägelser och 

rekommendationer.  (Rouhiainen, 2018, s. 473) 

Data en viktig del av artificiell intelligens, eftersom algoritmerna lär sig och utvecklas 

av data. För att undvika felaktiga resultat och att algoritmerna utvecklas ordentligt är 

det viktigt att det används en tillräckligt stor mängd data och att den är relaterad till 

problemet som algoritmerna löser. Kvaliteten och kvantiteten av data är viktiga, men 

felaktiga resultat och algoritmer är ett problem som inte genast i framtiden kommer 

att försvinna. (Unemyr, 2018, ss. 174-175) 

2.1.2 Maskininlärning 

Maskininlärning hänvisar till prediktiva algoritmer som har förmåga att anpassa sig till 

ändringar inom sitt verksamhetsområde. Prediktiva algoritmer handlar om att skapa 

sådana algoritmer som kan söka och hitta korrelationer i framtida data för att kunna 

göra förutsägelser. Maskininlärning och dess prediktiva algoritmer kan bli delat enligt 

hur de lär sig, men också enligt vad de kan göra. När maskininlärningen delas enligt 

hur den lär sig, finns det tre olika kategorier som är övervakad maskininlärning, 

oövervakad maskininlärning och förstärkt inlärning. (Unemyr, 2018, ss. 52-53)  

Maskininlärning och prediktiva algoritmer kan använda data för att hitta information 

som saknas. Prediktiva algoritmer tar emot data och använder det för att skapa insikter 

och information om framtiden, men också av nutid och dåtid. (Ajay Agrawal, 2018) 

Övervakad maskininlärning betyder att ett system lär sig av så kallad ”träningsdata”. 

Syftet med övervakad maskininlärning är att maskinen kan lösa problem eller ett 

uppdrag självständigt och göra rekommendationer samt förutsägelser. Data som 
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används i övervakad maskininlärning är oftast strukturerad eller organiserad på något 

sätt, och ibland händer det att en människa är tvungen att kontrollera maskinen genom 

att ändra förutsägelsen eller uppdrag om det har blivit rätt eller fel så att maskinen kan 

lära sig att bli bättre. För att maskinen skulle kunna göra exakta förutsägelser, behövs 

det mycket data. Ju mer data det finns tillgängligt för systemet, desto bättre 

förutsägelser kan den göra. (Juran, 2019) 

Oövervakad maskininlärning används för att kunna analysera och hitta gemensamma 

egenskaper eller likheter av ostrukturerade data, till exempel av bilder eller text. Syftet 

med oövervakad maskininlärning är att maskinen självständigt kan hitta likheter av 

data genom att analysera data. På grund av det används det endast ostrukturerad data 

i oövervakad maskininlärning (Juran, 2019)  

I förstärkt inlärning är algoritmerna programmerade att lära sig av återkopplingen 

som baserar sig på erfarenheter och senaste beslut som systemet har gjort. Beslutet 

kan vara negativt eller positivt och enligt det använder den olika väg att lösa problemet 

(Unemyr, 2018, s. 169) Maskinen som fungerar med förstärkt inlärning är endast lärt 

att nå ett mål eller att lösa ett problem och återkopplingen som den använder kommer 

inte från en människa som det gör i övervakad inlärning, utan den kommer från miljön 

som det fungerar i. (Sterne, 2017, s. 87) 

Maskininlärnings algoritmer kan bli indelade enligt vad de gör, och det tre vanligaste 

algoritmerna är klassificeringsalgoritmer, regressionsalgoritmer och 

klustersalgoritmer. Klassificeringsalgoritmer kan förutsäga en eller flera 

sannolikheter, till exempel om kunder kommer att köpa en produkt eller inte. 

Regressionsalgoritmer kan förutsäga siffror, till exempel förutsäga bästa priset för en 

produkt. Klustersalgoritmer har förmåga att förutsäga likheter inom data, till exempel 

analysera en lista av potentiella kunder och plocka fram de som har samma eller 

liknande egenskaper och gruppera dem. (Unemyr, 2018, s. 53) Figur 1 visar olika 

former av maskininlärning.  
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2.1.3 Djupinlärning 

Djupinlärning är en del av maskininlärning, som använder sig av matematiska 

algoritmer som heter neurala nätverk. Dessa föreställer biologiska neurala nätverk 

som en människa har i sin hjärna och den möjliggör att systemet har förmågan att 

utföra svårare uppgifter jämfört med de system som fungerar med vanliga algoritmer 

använd i maskininlärning. Syftet med djupinlärning är att den kan analysera data med 

en liknande logikstruktur som en människa har. Maskininlärnings algoritmer behöver 

hjälp och vägledning om den gör misstag, men systemet som fungerar med 

djupinlärning kan dra slutsatser självständigt om förutsägelsen är rätt eller fel. 

Djupinlärning och maskininlärning är båda delar av artificiell intelligens, men 

djupinlärning som en teknologi skapar artificiell intelligens som är närmast till 

mänsklig intelligens. Googles AlphaGo är en av de mest kända system som fungerar 

med djupinlärning. Detta system har lärt sig att spela ett komplex spel som heter ”Go”, 

utan att fått berättat vilka steg den ska ta för att kunna vinna. AlphaGo lärde sig spelet, 

vann över flera världsmästare och blev slutligen en av de bästa spelarna. (Grossfeld, 

2017) 

Oftast används djupinlärning för att kunna lösa problem som är komplexa och som 

vanligtvis skulle involvera stora mängder data för att kunna lösas.  Djupinlärning 

behöver mycket beräkningskraft av datorer och data för att kunna fungera. 

Djupinlärning används bland annat för att identifiera ostrukturerade data som bilder, 

video, tal, text och språkbehandling på nätet. Företaget Facebook använder 

djupinlärning för att översätta användarnas texter till många olika språk och enligt 

Facebook gör de över 4.5 miljarder översättningar per dag med hjälp av djupinlärning. 

(Rouhiainen, 2018, s. 314) Figur 2 visar artificiell intelligens och teknologier som den 

innehåller.  

Maskininlärning 

Oövervakad 

maskininlärning 
Förstärktinlärning Övervakad 

maskininlärning 

Figure 1: Olika former av maskininlärning (Rouhiainen, 2018) 
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2.2 Artificiell intelligens i kundresan 

Artificiell intelligens kan användas i nästan alla steg av kundresan i e-handel. Till 

exempel AI kan automatisk skapa produktbeskrivningar, förutse lämpliga priser för 

produkter, rekommendera produkter och annat innehåll. AI kan också förbättra e-post 

marknadsföringkampanjer, kundbetjäning och det finns även Chatbottar som 

integreras in i e-handeln. AI ändrar kundresan så att upplevelser blir orienterad till 

kunder och allt mer personifierad för varje individ. (Unemyr, 2018, s. 66) 

För att bättre kunna förstå hur potentiella kunder tänker under en viss tidpunkt, 

skapades en modell som visar olika faser en kund går igenom under köpprocessen, allt 

från kundernas intresse för produkten till köpbeslutet. Det finns många sätt att 

marknadsföra som får kunderna intresserade och att eventuellt köpa produkten. Det 

är vanligt att marknadsföraren tänker att de får kundernas uppmärksamhet via 

televisionens reklamer, annonser på nätet samt genom e-post-erbjudanden. Sanningen 

är att marknadsförarna inte kan veta hur en kund tänker under dessa faser och 

marknadsförarna litar oftast på deras egna gissningar och slutsatser när de gör 

marknadsföring.  Kundresan kan också innehålla många olika faser. (Sterne, 2017, s. 

111)  

 

 

 

 

 

 

 

Artificiell intelligens 

 

Maskininlärning 

Djupinlärning  

 

 

 

 

 

Figure 2: Artificiell intelligens och teknologier som den innehåller. (Rouhiainen, 2018) 
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Enligt Jim Stern är det svårt med denna modell att identifiera när kunderna kommer 

att köpa under köpprocessen, eftersom kunderna använder olika kanaler och handlar 

i annorlunda ordning. (Sterne, 2017, s. 166) 

2.2.1 Prediktiv marknadsföring 

Prediktiv marknadsföring baserar sig på prediktiv analys som ett sätt att leverera mer 

relevanta och meningsfulla kundupplevelser, hos alla kunder och kanaler under 

kundens hela livscykel. Prediktiv analys innehåller algoritmer som möjliggör att 

prediktiv marknadsföring kan utföras. Prediktiv analys använder matematiska och 

statistiska tekniker att känna igen mönster i data för att kunna göra förutsägelser. 

Prediktiv analys kan förutse en framtida kunds beteende och klassificera kunder in i 

grupper som har likadana egenskaper bland andra användningsfall. Prediktiv 

marknadsföring förändrar både företag- och konsumentmarknadsföringen i hela 

kundens livscykel. Den ändrar fokusen bort från produkter och kanaler till kunder. 

Prediktiv analys kan också användas för att förbättra strategier för att skapa nya 

kunder, att öka kundens livstidsvärde och för att bibehålla kunder. (Omer Artun, 2015, 

ss. 3-4) 

Marknadsförare kan använda prediktiv marknadsföring för många olika ändamål. Med 

prediktiv marknadsföring kan marknadsföraren få reda på vilka marknadsförings 

kanaler som producerar mest lönsamma kunder, och optimera 

marknadsföringskostnaderna enligt den. Prediktiv marknadsföring möjliggör också att 

användas för att höja kundernas livtidsvärde. Det går att förutsäga kundernas framtida 

preferenser och interaktioner, till exempel kundens sannolikhet att köpa. När en 

marknadsförare vet kundens preferenser går det använda denna information för att 

förbättra individualisering, relevans, och tidpunkt för interaktioner med deras kunder. 

Bättre individualisering och erfarenheter gör att kunderna kommer tillbaka och på det 

viset kan kundens livstidsvärde maximeras. Om det är möjligt att maximera 

livstidsvärdet för varje kund, kommer värdet öka på hela kundportföljen och 

därigenom värdet av företaget som helhet. Prediktiv marknadsföring hjälper också att 

bättre förstå kundernas behållning och lojalitet. Att kunna förutse när, varför och vilka 

kunder som kommer återvända eller lämna är en stor utmaning – därav kan 

marknadsförare göra proaktiva åtgärder att behålla kunder med hjälp av prediktiv 

marknadsföring. Marknadsförare kan också optimera kundernas engagemang. Att 
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kunna förutse vem som ska svara på en email-kampanj, vad de ska ta för att konvertera 

en webbläsare till en köpare och vilken rabatt som behövs för att kunden ska slutföra 

transaktionen är metoder för att öka kundernas engagemang i marknadsföringen i 

realtid som höjer effektiviteten på marknadsföringen. (Omer Artun, 2015, ss. 11-12) 

2.2.2 Marknadsföringsautomation 

Artificiell intelligens används för att automatisera marknadsföringen. 

Marknadsföringsautomationen har förmågan att öka värdet och effekten av innehållet, 

hitta värdefull information, förbättra försäljningen och den övergripande 

kundupplevelsen. I allmänhet tar marknadsföringsautomationen manuella uppgifter 

som kontakt hantering och e-postmarknadsföring automatiserar dem. 

Marknadsföringsautomation är fortfarande i ett mycket tidigt forskningsskede och 

många företag har inte ännu tagit det i bruk. Att automatisera olika 

marknadsföringsåtgärder sparar tid, förbättrar effektiviteten och ökar 

produktiviteten. Den ger också bättre bild av konsumenterna och hjälper till att 

identifiera möjligheter, spåra kampanjprestanda och länka marknadsaktiviteter till 

affärsresultat. Människor är begränsade av deras fördomar, övertygelser, utbildningar, 

erfarenheter, kunskaper och hjärnkraft. Alla dessa saker bidrar till förmågan att 

bearbeta information, bygga strategier och uppnå prestationspotential. Algoritmer har 

en nästan oändlig förmåga att bearbeta information. Algoritmer kan förstå naturliga 

språkfrågor, identifiera mönster och anomalier och analysera massiva datamängder 

för att leverera rekommendationer bättre, snabbare och billigare än vad människor 

kan. (Roatzer, 2014) 

2.2.3 Rekommendationssystem och texthantering 

Marknadsförare inom e-handeln kan använda maskininlärning för att göra olika sorts 

rekommendationer för deras kunder, till exempel produktrekommendationer som 

hjälper till att öka försäljningen och inkomsterna. Rapporten ”Personalization in 

shopping” hänvisar till att rekommendationer förlänger tiden kunder tillbringar på e-

handelssidor. I rapporten kom det fram att de kunder som klickade på en 

produktrekommendationsannons tillbringade i genomsnitt 12,9 minuter på websidan 

jämfört med kunder som inte klickade på annonsen som endast tillbringade 2.9 

minuter. När kunder tillbringar mer tid på websidan, använder de också mer pengar. 

(Unemyr, 2018, s. 135) 
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Artificiell intelligens används i marknadsföring för att hantera språk. AI kan förstå 

vanligt muntligt språk med sina olika variationer. Verktyg som kan förstå och imitera 

vanligt språk är använd i många olika marknadsföringsåtgärder som 

innehållsmarknadsföring och chatrobottar. Chatrobottar är system som fungerar med 

AI och används bland annat i kundbetjäning. Det finns en hel del områden inom AI som 

är ägnade åt texthantering. Det finns teknologier som NLP (natural language 

processing) som hanterar text och kan bli använda för att analysera grammatiken och 

NLU (natural language understanding) som byggs på NLP och kan förstå meningar i 

texten, till exempel att nätposten handlar om tidsbokning. Till sist finns det teknologin 

NLG (natural language generating) som kan skapa text som låter som det skulle vara 

skapat av en människa. (Unemyr, 2018, ss. 54-55) 

2.3 Första steget: hitta målgruppen och skapa uppmärksamhet  

För att marknadsföringen skulle lyckas bör ett företag först hitta sin målgrupp. Det är viktigt 

att ett företag hittar rätta målgruppen, eftersom då riktas marknadsföringen till rätta 

människor. Om företaget inte gör marknadsundersökningar och marknadsför utan att veta 

dess målgrupp, kan det leda till onödiga kostnader när marknadsföringen inte riktas till rätta 

människor. Artificiell intelligens kan användas att göra marknadsundersökningar samt i 

olika marknadsföringsåtgärder som skapar uppmärksamhet bland målgruppen. 

2.3.1 Marknadsundersökning  

Marknadsundersökning är ett omfattande begrepp och handlar om att identifiera och 

analysera marknaden. I marknadsundersökningen försöker företaget bland annat 

kartlägga vem som är kunderna och om det finns konkurrens på marknaden. 

Marknadsundersökningar är nödvändiga, eftersom företaget då får en bättre bild av 

marknaden och marknadsföraren får en bättre bild av målgruppen.  Att hitta den rätta 

målgruppen är viktigt eftersom marknadsföringen då direkt kan riktas till den rätta 

publiken, vilket sparar pengar eftersom marknadsföringen inte riktas till människor 

som inte är intresserade av företagets produkter eller tjänster. Traditionellt gör företag 

marknadsundersökningar för att hitta den rätta målgruppen genom att intervjua 

människor eller ge en enkät som människor kan fylla i. Ett företag kan använda sådana 

metoder för många andra användningsfall också, till exempel om de vill veta ifall 
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kundernas attityder har ändrat gällande deras brand kan de göra en enkät som tar upp 

det. (Sterne, 2017, ss. 128-130)   

Mängden företag och deras aktiviteter ökar hela tiden på nätet och det betyder också 

att det har blivit lättare att samla information av konkurrenterna och göra en 

konkurrensanalys. Konkurrenternas hemsidor är en bra informationskälla, eftersom 

det där kan finnas till exempel information som produktbeskrivningar, 

pressmeddelanden, information om deras finansiella situation och kunder. Mängden 

information är enorm och det är svårt att manuellt försöka analysera eller skapa 

insikter av den. Det finns AI verktyg som kan analysera sådan information och göra 

insikter om konkurrenter, mycket snabbare än människor kan.  (Unemyr, 2018, ss. 58 

- 59) 

Utmaningen med marknadsundersökningar är att dom oftast tar mycket tid och 

resurser att göra. AI däremot kan användas att göra marknadsundersökningar både 

billigare och effektivare. När man utför en marknadsundersökning tillbringar man 

mycket tid med att skriva enkäter, göra intervjuer och skapa rapporter.  Ett system som 

fungerar med AI kan förstå data i form av text och siffror och den kan också skriva 

rapporter eller skapa listor av nyckelord eller gällande andra ämnen som kunden är 

intresserad av. Den kan också göra repetitiva och enkla uppgifter snabbare än 

människan kan och på det viset sparar den tid och minskar kostnader. AI är också bra 

på att analysera stora mängder data och kan till exempel hitta ord som är relaterade 

med varandra. Eventuellt kan AI skapa meningar om publicerat innehåll och insikter 

som kan vara värdefulla gällande marknadsundersökning. (Morris, 2019) 

2.3.2 Marknadssegmentering 

Marknadssegmentering eller kundprofilering, är en marknadsföringsstrategi som 

grupperar marknaden enligt kunder, företag eller land som har gemensamma intresse 

och behov. Efter att en marknadssegmentering har gjorts, skapar marknadsförarna en 

strategi som riktar marknadsföringen åt dem. Marknadssegmenteringens strategier är 

att bland annat identifiera målgruppen och skapa information och data för andra 

användningshåll. Till exempel information om företagets placering på marknaden kan 

användas för att nå vissa mål i marknadsföringsplanen. AI kan segmentera potentiella 

kunder och hitta mer potentiella kunder som har liknande egenskaper, och det finns 

många AI baserade verktyg som gör detta. Företaget Adobe har en produkt som heter 
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Target Premium, som kan hämta information om kunderna både off-line och online 

från olika databaser. Efter att informationen har blivit samlad, kan den analysera med 

sina algoritmer vilka gemensamma egenskaper bland kunderna som är de mest 

förutsägbara för omvandlingen och där efter kan den radera bort kunderna som inte 

har dessa egenskaper. Efter att Adobe Targets algoritmerna har lärt sig att hitta 

potentiella kunder, kan denna modell användas för att automatiskt hitta andra 

potentiella grupper. Targets artificiella verktyg möjliggör att marknadsföraren 

noggrannare vet vilka kunder som tillhör deras olika målgrupp. (Sterne, 2017, ss. 131-

132) 

2.3.3 Segmentering på individuell nivå 

År 1993 öppnades nätet för marknadsföring, vilket skapade en idé att 

marknadsförarna skulle känna sina kunder bättre på en individuell nivå. Sedan dess, 

har marknadsförare försökt utnyttja nätet för marknadsföring och hittills har 

problemet varit att individuell riktat marknadsföring fungerade endast på branscher 

var marknadsförare hade väldigt nära förhållanden med varje kund. En sådan marknad 

skulle till exempel vara B2B (business to business) förhållanden. I B2B träffas företag 

med kunder med jämna mellanrum och man förstår väldigt specifikt vad kunden 

önskar sig eller behöver. I massmarknadsföring är det annorlunda, eftersom företagen 

då får mycket egenskaper som bara beskriver dessa människor och inte kan veta exakt 

vilka människor som kommer att vara kunder och när de kommer köpa produkten. 

(Sterne, 2017, ss. 122 - 123) 

Artificiell intelligens och maskininlärning gör marknadsföringen mer individualiserad 

och kan skapa segment av individer. Individualiseringen möjliggör effektivare 

kampanjer när marknadsförare kan skicka unikt och individualiserat innehåll för varje 

mottagare. Individualiseringen är gjort med AI och prediktiva algoritmer. Det finns 

flera företag som gör detta och de använder maskininlärningsalgoritmer för att kunna 

förutse vilka produkter som intresserar kunder och enligt denna information levererar 

marknadsföraren relevant innehåll eller produktrekommendationer till deras kunder. 

Individualiserad marknadsföring är ett krav för alla företag som vill följa med 

utvecklingen. Att segmentera är inte samma sak som individualisering, eftersom det 

innebär att skapa grupper av människor som har liknande egenskaper. Med 

individualisering skapar man unikt innehåll och produktrekommendationer för varje 
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mottagare, men det handlar också om att förbättra kundernas upplevelser gällande 

företaget.  (Unemyr, 2018, ss. 129-132) 

2.3.4 Information av kunder 

Företag har kundernas demografiska information, men de saknar oftast information 

angående intresset och karaktären gällande deras kunder. Genom att analysera 

kundernas beteende, till exempel hur kunderna handlar på nätet och hur de rör sig 

mellan nätsidor, som svar på olika övertygande meddelanden möjliggör det att 

företagarna kan samla in psykologiska data som förklarar individernas psykologiska 

tendenser. (Unemyr, 2018, ss. 66-67) Att analysera kundernas beteende genom hela 

kundresan har blivit lättare än någonsin tidigare. Marknadsföringsbranschen har nått 

framsteg när det gäller hur man kan analysera olika aktiviteter. Aktiviteter som sker 

både online och offline lämnar efter sig digitala fotspår och sådan data kan bli samlad 

och analyserad.  Eftersom kundens digitala fotspår kan bli samlad och analyserad, får 

marknadsföraren en bättre bild gällande konsuments beteende på nätet. Dessa insikter 

behövs för att göra relevantare innehåll för dem. Enligt kundernas tidiga beteende kan 

AI bland annat göra förutsägelser vad kunden högst sannolikt kommer att göra till näst 

på e-handelssidan. (O’Bannon, 2017, ss. 8-10)  AI kan också analysera vad kunder 

tycker om varumärken eller produkter samt om kunden ställer sig positivt eller 

negativt till varumärken. Detta är gjort genom att analysera till exempel texter som 

kunderna har skrivit. Text i sociala media inlägg, e-post eller produktutvärderingar kan 

bli analyserade. (Unemyr, 2018, s. 115) 

2.3.5 Annonsering  

I dagsläget är marknadsförarens största utmaning att behålla marknadsandel i det 

digitala landskapet. Stora varumärken bör annonsera och sprida ut deras meddelande 

för att kunna överleva på marknaden, eftersom konkurrensen är hård. Varumärken 

tävlar bland annat om konsumenternas uppmärksamhet medan antalet 

marknadsföringsplattformar samtidigt ökar, vilket gör marknadsföringen ännu 

svårare. Förut hade marknadsförarna endast tre kanaler i bruk och dessa var 

televisionen, printad marknadsföringsmaterial som nyheter och direktreklam. Under 

de senaste 15 år har det kommit många nya digitala marknadsföringskanaler, till 

exempel email, Facebook, Twitter och Linkedin. Alla dessa kanaler har sin egen publik 

och funktioner. Ett brand måste skapa unikt innehåll för varje publik och ändamål. 
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Mängden innehåll företag måste skapa för dessa plattformar är stor och det kommer 

att uppstå olika digitala kanaler i framtiden. Artificiell intelligens möjliggör att en 

marknadsförare kan samla, organisera och analysera data, hitta insikter och skapa 

kampanjer automatisk enligt dessa insikter. (O’Bannon, 2017, ss. 6-7) 

2.3.6 Digital annonsering 

Teknologin har ändrat på hur konsumenter får tag i information och nuförtiden är det 

vanligt att företag försöker locka kundernas intresse med digitalt innehåll. Företag och 

brand måste inte enbart tävla med deras konkurrenter, men också se till att de får 

uppmärksamhet av deras potentiella kunder. Året 2016 blev digital annonsering större 

än televisionen gällande investeringar. Företaget Google hade gjort en forskning var de 

mätte hur mycket uppmärksamhet en annonsering på televisionen fick jämfört med på 

den digitala annonseringsplattformen Youtube.  Enligt Google, var 55% av 

televisionens annonseringstid ignorerad medan däremot Youtube-annonserna var 

84% mer sannolika att få uppmärksamhet. Det finns två sätt som annonsörer använder 

för att locka kundernas uppmärksamhet med digital annonsering. Den första handlar 

om att köpa digitalt utrymme för annonser och den andra handlar om att skapa 

innehåll som lockar kundernas intresse och får dem att vilja dela den vidare. Det 

viktigaste är ändå hur företagen utnyttjar data och information av kunden, så att de 

bättre vet vem de ska nå och vilket som är det bästa sättet att engagera kunderna.  

Maskininlärning har gjort det möjligt att den här sorts information har mer potential. 

Annonsering skapar uppmärksamhet hos kunder när den lyckas att uppväcka känslor 

i kunder. Förut var det svårt att se hur en annonseringskampanj kommer att prestera 

innan den släpptes och att analysera data om publiken tog mycket resurser och de var 

heller inte alltid pålitliga. AI kan däremot samla data samtidigt från varje kund och 

analysera samt spara interaktionen med kunden varje minut. Marknadsföraren kan 

använda den här informationen när de skapar kreativa annonser till deras kunder. 

(Sell, 2018) 

Den första bannerannonsen släpptes på nätet år 1994. Sedan dess har annonsörer 

försökt locka kundernas uppmärksamhet och föra trafik till deras hemsidor. Personen 

som är ansvarig för företagets mediaplanering, köper utrymme från publiceraren för 

att kunna visa företagets annonser. Det finns annonseringsnätverk var det finns 

hundratals olika publicerade och tusentals olika annonsörer, var man kan köpa och 
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sälja utrymme för annonsering via ett budsystem. I ett annonseringsnätverk kan man 

placera annonser enligt tid, rubrik, apparater och enligt en daglig budget för att nämna 

några. Pay-per-click är Googles modell i vilken annonsörer betalar enligt hur många 

klickningar deras annonser får. Därefter har även programmatisk annonsering blivit 

skapat. (Sterne, 2017, ss. 146-147) Programmatisk annonsering baserar sig på 

maskininlärning och algoritmer som köper och säljer annonsutrymme i realtid. 

Programvaran kan automatisera köpet, placeringen och optimeringen av 

annonsutrymmena via ett budsystem. Detta system möjliggör att annonsörer inte 

själva behöver sätta tid på att göra dessa saker och möjliggör även att annonsörer kan 

koncentrera sig på att optimera och förbättra annonser samt bättre sikta sina annonser 

mot kunder. (O’Sullivan, 2015)  

Företag investerar stora summor i digitala annonser, och nuförtiden kan AI användas 

för att optimera annonsinvesteringar. Den digitala annonseringens ekosystem är 

krånglig och ändras snabbt. Annonsörer har svårt att få synlighet och samtidigt är det 

komplicerat att få reda på vad konkurrenter gör. Det finns olika AI-verktyg som 

underlättar annonseringsprocessen. Det finns företag som Pathmatics, som erbjuder 

en sökmotor för annonser. Denna sökmotorn fungerar med maskininlärning och 

artificiell intelligens och dom samlar ihop insikter av annonserings kostnader och 

intryck, som företag kan använda för att svara på konkurrenternas 

annonseringsaktiviteter. Samtidigt får företag förbättringsidéer för sina annonser. Ett 

företag kan bland annat få reda på om konkurrenter har börjat med en ny 

marknadsföringskampanj och annonserar kan hitta potentiella websidor, i vilken de 

kan börja annonsera. Samtidigt får företaget insikter om en annons lönsamhet och 

insikter om varumärkets säkerhet. (Unemyr, 2018, s. 63) 

2.3.7 Innehållsmarknadsföring 

Konkurrensen är hård bland företag, eftersom de försöker producera så mycket 

innehåll som möjligt för att kunna fånga kundernas uppmärksamhet. Att producera 

mycket innehåll kan i längden bli kostsamt, men med hjälp av artificiell intelligens kan 

marknadsförare skapa mindre mängder innehåll som är relevantare, effektivare och 

personligare. AI-teknologin som naturlig språkbehandling (NLP, natural language 

processing), förståelse (NLU) och skapande (NLG, natural language generation) kan 

förstå och skapa äkta låtande text. Det finns olika verktyg som marknadsförare kan 
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använda när de skapar innehåll. Ett exempel av sådana verktyg är Hubspot som mäter 

SEO (search engine optimization) metriker som domän och sidans auktoritet och 

använder artificiell intelligens för att kunna rekommendera ämnen som 

marknadsförare kan skapa innehåll av. Maskininlärning kan även användas för att 

förbättra kvaliteten av innehållet, samt också för att förbättra SEO ranking och leverera 

innehållet som läsaren letar efter. (Unemyr, 2018, ss. 71-72) 

2.4 Andra steget: att övertyga kunder att köpa med hjälp av AI 

Den andra steget i kundresan handlar om att övertyga kunder som ett företag har hittat med 

sin marknadsundersökning. Den här fasen innehåller en hel del marknadsföringsåtgärder 

som är viktiga för att få målgruppen att handla. Artificiell intelligens kan användas i detta 

skede och det kan användas i många olika marknadsföringsåtgärder.  

2.4.1 Att hitta potentiella kunder  

Alla företag förlorar kunder och därför är det viktigt att företag ständigt får nya kunder 

för att kunna hålla sin position på marknaden och växa. Det finns artificiella verktyg 

som bland annat kan rekommendera nya potentiella kunder baserat på kontakter 

mellan företag eller människor. AI och dess algoritmer kan bland annat användas för 

att analysera kundernas intresse och bestämma om de passar in till målgruppen. 

Artificiell intelligens möjliggör också att marknadsförare inte längre behöver börja att 

manuellt söka efter kunder, till exempel genom att ringa eller bestämma vilka kunder 

de ska kontakta. Artificiell intelligens kan söka, forska och analysera informationen om 

företagens och kundens förhållande som finns på nätet och enligt den informationen 

kan ges rekommendationer om potentiella kunder. Företag får inte endast potentiella 

kunder, men dom får också veta varför någon är intresserad av företagets produkter 

eller tjänster. (Unemyr, 2018, ss. 81-83) 

Det traditionella sättet att marknadsföra utförs ofta med en mycket begränsad inblick 

gällande målgruppens beteende och inköpsmönster. Marknadsföringsåtgärder som 

använder AI innehåller mer specifik information om kundbeteende, inköpsmönster 

och många andra parameter. Informationen som AI kan hämta hjälper att uppnå ett 

bättre omvandlingsfrekvenser och på det viset öka företagets försäljning. (Monets, 

2018)  



 17 

2.4.2 Omvandlingsoptimering 

Omvandlingsoptimering (Conversion ratio optimization) syftar på att öka mängden 

människor som besöker e-handelssidan till potentiella kunder. Det kan finnas olika sätt 

att göra omvandlingsoptimering, till exempel kan en marknadsförare försöka locka 

människor som besöker e-handelssidan att bli kunder med ett formulär i vilken 

marknadsföraren får kundernas information och kunden får någon produkt i gengäld. 

Helt likadant, vill företag att potentiella kunder ska trycka på köp-knappen på 

försäljnings sidan, eller kassa-knappen på e-handelssidan. En viktig del av 

omvandlingsoptimeringen är att pröva olika designalternativ på websidor. Den här kan 

till exempel handla om att ändra bilderna och färgerna. Processen att testa de bästa 

formversionerna, försäljningssidorna och landningssidorna är kallad för A/B prövning, 

i vilken två former av samma nätsida jämförs med varandra för att kunna bestämma 

vilken av dem som lockar kunderna effektivast och får dem att till exempel trycka på 

”köp” – knappen. Artificiell intelligens kan enkelt göra A/B prövningar och det finns 

verktyg som skapar och prövar tusentals olika designformer för att kunna bestämma 

vilken kombination som förbättrar omvandlingsförhållanden mest. Sist och slutligen 

hjälper varje människa som besöker websidan dessa AI verktyg att lära sig. Ett av dessa 

verktygen heter Sentient Ascend, som automatiskt lärt sig att reagera på publiken och 

deras beteende som ändrar sig. Med hjälp av artificiell intelligens kan man även skapa 

designer för en websida, Ett verktyg som heter Bookmark kan skapa en websida med 

information som användaren matar in om sitt företag. Bookmark kan göra 

förutsägelser gällande vilka bilder, element och sidor websidan borde ha enligt den 

data som samlats. Bookmarks artificiella algoritmer blir smartare av varje användare.  

(Unemyr, 2018, ss. 83-86)    

2.4.3 E-postmarknadsföring och produktrekommendationer  

E-postmarknadsföring är en av det äldsta metoderna att marknadsföra på nätet och 

även i det kan artificiell intelligens användas.  Maskininlärning och dess algoritmer kan 

mäta vad som fungerade bäst inom tidigare e-postmarkandsföringskampanjer och lära 

sig att förbättra kommande kampanjer.  Samtidigt kan maskininlärning bli använt för 

att optimera tiden e-posten skickas, vilket förbättrar chansen att kunden öppnar den.  

Att skriva bra rubriker för e-poster har alltid varit viktigt för att kunna locka kundernas 

intresse och öppna sina e-post. Marknadsföraren har försökt sitt bästa för att komma 

på lockande rubriker som ökar chanser att kunder skulle öppna meddelandena, men 
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att skapa lockande rubriker kan vara utmanande.  Nuförtiden kan rubrikerna skapas 

automatiskt. Till exempel finns det verktyg som använder maskininlärning för att 

analysera kundernas historiska responsmått och för att sedan rekommendera nya 

rubriker som maskinen tycker är lämpligare, vilket ökar chansen till att kunderna 

öppnar e-posten. (Unemyr, 2018, ss. 90-92) 

Företag kan också använda AI för att rekommendera produkter på individuell nivå. 

Dessa rekommendationer kommer i olika former, till exempel 

produktrekommendationer på företagets websida eller i e-post som skickas till kunder. 

Företaget Amazon har redan länge använt rekommendationssystem för att göra 

personifierade rekommendationer till deras kunder. Deras rekommendationssystem 

baserar sig på kundernas köphistoria och digitala fotspår. I deras nätsida kan det 

komma fram produktrekommendationer som ”du kanske gillar den här produkten” 

eller ”andra människor köpte också denna produkt”. Det här sättet att rekommendera 

produkter har blivit väldigt vanligt i e-handel och även mindre e-handelssidor kan 

använda sig av det. (Unemyr, 2018, ss. 135-136) Figur 3 visar ett exempel på företaget 

Amazons produktrekommendation. 

 

Figure 3: Produktrekommendationer på e-handelssidan Amazon. (Amazon, 2019) 

 

2.4.4 Prediktiv prissättning 

Prissättning är en viktig del i e-handeln och AI kan även användas inom det området. 

Många företag använder deras magkänsla när de ska bestämma priset för deras 

produkter, maskininlärning kan bli använt för att optimera priset.  (Unemyr, 2018, s. 

61) I dynamisk prissättning har maskininlärning redan använts för att hitta mönster 
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från kundens data som kommer från olika källor, som till exempel kundens stamkort 

och postnummer, för att kunna förutse hur mycket kunden är villig att betala och hur 

mottaglig kunden är mot erbjudanden. På liknande sätt kan marknadsföraren använda 

maskininlärning för att optimera priset också enligt konkurrensen. Då analyserar 

maskininlärnings algoritmer olika källor som är tillgängliga på nätet, till exempel 

konkurrenters websidor. (Jesus, 2019) 

2.5 Tredje steget:  Att bibehålla kunder med hjälp av AI 

Efter ett företag har hittat sin målgrupp och fått dem att handla är det viktigt att göra åtgärder 

för att bibehålla dessa kunder. Det här handlar mest om att ett företag håller en bra nivå på 

dess kundbetjäning. På e-handelssidor sker kundbetjäningen oftast via e-post, men 

nuförtiden kan också artificiell intelligens användas för att bibehålla kunder. 

2.5.1 Att bibehålla kunder  

I affärslivet är det väldigt vanligt att det finns kunder som slutar köpa produkter eller 

tjänster av företaget, eller slutar kundförhållanden helt och hållet. Att bibehålla kunder 

är mycket billigare än att försöka få nya kunder. Att kunna förstå varför kunder slutar 

köpa produkter och hur man kan minska dessa risker och ta åtgärder för att kunna 

bibehålla kunder är väsentligt inom AI marknadsföring. Prediktiv marknadsföring som 

baserar sig på AI, kan bli använd för att analysera och hitta olika faktorer som visar att 

kunden kommer att sluta förhållanden med företaget. Den här informationen kan 

användas för olika marknadsföringsåtgärder med syftet att bibehålla kunden, till 

exempel kan en marknadsförare skicka e-post som innehåller erbjudanden eller rabatt 

för att kunna bibehålla kunder eller så kan försäljaren ringa till dessa kunder. 

Prediktiva algoritmer kan analysera data som demografisk data, digitala fotspår på 

websidan och tidigare köpbeslut för att hitta dessa insikter. (Unemyr, 2018, ss. 120-

122) 

2.5.2 Kundbetjäning 

Varje företag vill betjäna sina kunder så att de ska bli så pass nöjda att de vill använda 

sig utav företaget även i framtiden. Kundbetjäning kommer i olika former, men handlar 

fram för allt om att lösa kundernas problem och svara på deras frågor.  Chatrobottar 

har blivit vanliga i e-handel och dessa används oftast som kundbetjäning, då kunderna 
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kan ha diskussioner med dessa robotar. Chatrobotar kan svara på enkla frågor 

automatiskt och beroende på industrien kan de svara på 50–80% av alla frågor som 

kunder har. Chatrobottar placeras på websidor och sociala media plattformar som 

Facebook och Twitter var de har sitt eget fönster. Chatrobotar fungerar med 

maskininlärning och dess teknologier som NLP (natural language processing), NLU 

(Natural language understanding) och NLG (natural language generation). 

Chatrobottar kan också användas för att öka försäljningen, eftersom de kan 

rekommendera produkter till kunder. (Unemyr, 2018, ss. 101 - 102) 

3 Empiri 

Jag bestämde mig att använda fallstudie som min forskningsstrategi, eftersom jag ville 

ha en djup och informationsrik beskrivning av mitt forskningsobjekt och jag anser att 

det nås bäst genom en fallstudie. Fallstudietypen som jag valde är beskrivande 

fallstudie och jag gjorde studien av ett japanskt företaget, som jag i mitt examensarbete 

kallar för Företaget X, eftersom de ville förbli anonyma.   

3.1 Metod 

Fallstudie är en forskningsstrategi som används för att skapa en omfattande och djup 

bild av forskningsämnen. För att kunna göra detta ska olika datainsamlingsmetoder 

användas. I en fallstudie kan det användas både kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. I en fallstudie finns det oftast ett forskningsobjekt, till 

exempel ett företag eller en organisation där forskade fenomen sker. Det är också 

möjligt att utföra fallstudien som flerfallforskning då det kan finnas flera 

forskningsobjekt. (Kananen, 2013, s. 28) 

I en fallstudie, väljer man datasamlingsmetoder enligt forskningsproblemet. I en 

fallstudie används det olika datainsamlingsmetoder och dessa metoder har samma 

syfte, vilket är att förstärka forskningsresultatet. I en fallstudie använder man sig av 

forskningsmetoder som skriftliga dokument, observation, intervjuer och enkät. Varje 

datainsamlingsmetod som används i en fallstudie har sin egen analysmetod. (Kananen, 

2013, ss. 77-80)  En fallstudie har också många underarter, till exempel psykologiska 

fallstudier, historiska inriktade fallstudier och beskrivande fallstudier. En 

brevskrivande fallstudie syftar på att ge en omfattande bild om forskningsproblemet. 
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För att kunna göra en beskrivande fallstudie måste man ha en klar bild av 

forskningsobjekten. En beskrivande fallstudie innebär att man ska få svar på frågor 

som vad, vem, när och var - som alla beskriver forskningsobjekten. (Kananen, 2013, ss. 

55-65) 

3.2 Datainsamlingsmetoder  

I en fallstudie används det många olika datainsamlingsmetoder, och i detta 

examensarbete har använts dokumentation, intervju och observation som 

datainsamlingsmetoder.  

3.2.1 Dokumentation 

Dokument är relevanta källor för alla fallstudier och det kan komma i många olika 

former som brev, administrativa dokument och formella undersökningar. Dessa och 

andra dokument kan vara användbara fast de inte alltid skulle vara korrekta. 

Dokument ska inte tolkas av riktiga bevis av nånting som har tagit plats och ska därför 

användas med försiktighet. I en fallstudie används dokument för att stöda data och 

information som hämtas med andra metoder. Dokument används för att verifiera 

stavningar, titlar och namn på individer och organisationer som har blivit nämnt under 

en intervju. Dokumentation används också för att ge specifika detaljer och egenskaper 

som bekräftar informationen som kommer från andra källor, och dokument behöver 

inte ha skilda analysmetoder. (K.Yin, 2006, ss. 113-115)  Som dokumentation används 

Företag X presentationsmaterial som innehåller information om Företaget X och deras 

verksamhet. Dokumentation används för att skapa en bättre bild om företaget och dess 

verksamhet. Samtidigt ger detta presentationsmaterial en bra grund för andra 

datainsamlingsmetoder. 

3.2.2 Intervju 

Intervju är en av de viktigaste datainsamlingsmetoder som används i fallstudier. 

Intervjuare har två uppgifter under intervjuns gång och den första är att intervjuaren 

ska följa frågorna som anges i fallstudieprotokollet och att intervjuaren ska formulera 

konkreta frågorna på sättet att de inte skapar felaktighet, samt också att se till att målet 

med frågorna blir uppnått. Det är vanligt att fallstudieintervjun innehåller öppna frågor 

och det betyder att intervjuaren kan fråga respondenten om fakta och deras åsikter. 
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Intervjuare kan också be att respondenten formulerar sina uppfattningar på ett sätt 

som möjliggör att intervjuaren kan använda detta som grund för fortsatta frågor. 

Respondenter spelar en stor roll hur lyckat fallstudien blir, eftersom de kan både ge 

inblickar till forskningsfrågor men de också kan ge andra informationskällor som kan 

endera förstärka eller strida mot det som intervjuaren har kommit fram till. Det finns 

olika typer av intervjuer med frågor som är formulerade på olikt sätt. En fokuserade 

intervju går ut på att respondenten intervjuas under en relativt kort stund med öppna 

frågor som skapar en dialog mellan intervjuaren och respondenten. Frågorna bör i 

detta fall följa en ordning och frågorna formuleras enligt fallstudieprotokollet. En 

intervjuare kan använda en fokuserad intervju för att kunna bekräfta faktum som 

intervjuaren anser att vara riktiga, men intervjuaren ska undvika teman som är mer 

generella och öppna. En intervju kan också vara mer strukturerad och kan likna en 

enkät. En sådan undersökning kan även vara en del av fallstudie och kan då användas 

för att ge kvantitativ information. (K.Yin, 2006, ss. 116-120) Den andra 

datainsamlingsmetoden som används i denna fallstudie är intervju och den valdes, 

eftersom den kan ge pålitliga, informationsrika och detaljerade svar. 

3.2.3 Observation 

I en fallstudie kan man använda observationer för att samla in data av 

forskningsobjektet. Observationen går ut på att forskaren följer fallet eller 

forskningsobjektet och analyserar hur den fungerar. Observationer behöver 

datainsamlingsverktyg och en av dem är kallad för ”dagbok metodiken”, där 

information av observationen samlas. Den kan innehålla information om vad som 

hände, när det hände och varför det hände. Det säkraste sättet att samla in data skulle 

vara teknisk observation, vilket möjliggör att hela observationen skulle sparas och 

forskaren kan gå igenom observationen på nytt.  Enligt Jorma Kananen ska 

observationer användas om forskaren inte får tillräckligt med information från andra 

datainsamlingsmetoder som till exempel enkäter eller intervjuer. Det kan också vara 

utmanande för forskaren att beskriva hur någon annan har beskrivit fallet och då måste 

forskaren använda observationer för att samla in information. Observationer 

rekommenderas också om det inte finns tillräckligt med information om fallet. En 

fördel med observationer är situationens äkthet, eftersom den sker i sin naturliga 

kontext. (Kananen, 2013, ss. 88-89) Observationen används för att testa hur 

informationen fått av presentationsmaterialet och intervjun kommer fram i praktiken 
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för att skapa en helhetsbild av hur Företag X marknadsföringsverktyg fungerar i e-

handeln. 

4 Företag X 

Företag X är ett japanskt företag som blev etablerat av tre systemingenjörer år 2016 i 

Tokyo, Japan. Företag X använder sig av artificiell intelligens för att skapa 

marknadsförings tjänster för e-handelssidor och för tillfället har de en produkt, som 

jag kallar för produkt A i min rapportering, eftersom företaget ville förbli anonymt. 

Produkt A är ett marknadsföringsverktyg som fungerar med teknologin som baserar 

sig på prediktiv maskininlärning för att öka omvandlingen på e-handelssidor. Företag 

X huvudsakliga kunder är både större och mindre japanska e-handelssidor. Jag valde 

Företag X som mitt forskningsobjekt, eftersom jag har kontakter som jobbar i detta 

företag och jag hade en aning att de jobbar kring detta ämne. Det finns inte så många 

företag i Finland som i dagsläget jobbar med detta ämne, så det var också delvis därför 

jag valde detta företag. 

4.1 Dokumentation 

Som dokumentation använts ett presentationsmaterial av Företaget X.  Detta 

presentationsmaterial innehåller bilder, figurer samt videon som beskriver företaget X 

och dess marknadsföringsverktyg. Av presentationsmaterialet kommer det fram hur 

företaget X använder artificiell intelligens och hur deras marknadsföringsverktyg 

fungerar. Presentationsmaterialet innehåller också annat innehåll, till exempel en lista 

av Företag X kunder. Detta presentationsmaterial använts som grund för att skapa en 

allmän beskrivning av företaget och dess marknadsföringsverktyg. Informationen om 

detta presentationsmaterial använts också för att skapa frågor till intervjun och som 

stöd för observationer.  

4.1.1 Produkt A 

I presentationsmaterialet står det att produkt A fungerar med teknologin som baserar 

sig på prediktiv maskininlärning. Företaget X använder denna teknologi för att förstå 

människors känslor och beteende på e-handelssidan i realtid och för att kunna göra 

förutsägelser om kunden kommer att köpa produkten eller inte, samt när det är mest 
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sannolikt att kunden köper produkten.  Deras marknadsföringsverktyg använder sig 

av denna teknologi kombinerad med ett marknadsföringssystem som visar 

rabattkuponger vid rätta tidpunkt till kunder för att öka omvandlingen på e-

handelssidorna. Figur 4 visar att företag x kombinerar produkt A med deras teknologi 

för att öka omvandlingen på e-handelssidor.  

 

Figure 4: Företag X teknologi och produkt A. (Företag-x, u.å. omskriven av skribenten) 

 

På presentationsmaterialet står det att genom att analysera hur kunderna rör sig på e-

handelssidor kan man få en ledtråd om kundens intresse att köpa eller inte och även 

om dessa förutsägelser inte är helt exakta kan AI användas för att öka noggrannhet hos 

en förutsägelse. Att samtidigt kunna analysera varje besökarens musrörelser och 

beteende på en e-handelssida är omöjligt för en människa, eftersom mängden data är 

så stor. Det är därför Företaget X använder sig av maskininlärning för att analysera 

denna data. Företag X använder prediktiv maskininlärning för att skapa förutsägelser 

av kundens köpbeteende. Företag X AI och algoritmer blir hela tiden bättre på att göra 

förutsägelser gällande i vilket skede kunden kommer att utföra köpet eftersom deras 

AI kontinuerligt lär sig genom att analysera varje kundens musrörelser på e-

handelssidan. Företag X kan analysera kundernas beteende och känslor på e-

handelssidan både i dåtid och i realtid, till skillnad från traditionell nätmarknadsföring 

som baserar sig på data av köphistorik och produkter som kunden har tittat på.  

Syftet med produkt A är att öka försäljningen och omvandlingen på e-handelssidor. 

Den kan analysera kundernas beteende på e-handelsidan och förutse  vilken tid kunden 

mest sannolikt kommer att utföra köpbeslutet, och därför vid den tidpunkten välja att 

visa den personifierade rabattkupongen till kunden. Om kunden har intresse att köpa 

produkten, men han låter bli att göra det, Produkt A visar den personifierade 

rabattkupongen till kunden på bästa möjliga tid vilket ökar chansen att kunden ändå 

köper produkten. Sättet  kunderna beter sig, hur kunden till exempel rör sin pekare på 
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texten och läser med den kan berätta om kundens känslor, till exempel om kunden är 

intresserad av produkten. Figur 5 visar att produkt A kan förutse kundens intresse att 

köpa och visar rabattkupongen till kunden vid rätt tidpunkt. 

 

Figure 5: Produkt A visar rabattkupongen vid rätt tidpunkt. (Företag-x, u.å. omskriven av skribenten) 

 

Processen för förutsägelsen börjar med att observera kundens beteende och känslor 

på e-handelssidor med hjälp av teknologin som produkt A använder. Den kan bland 

annat observera kundens musrörelser, om kunden klickar på produkter, tittar på 

bilder av produkten eller läser utvärderingar om produkten och dra slutsatser om 

kundens känslor och om kunden är intresserad av produkten. Denna data sparas till en 

databas varenda femtionde millisekund, vilket efter  teknologins algoritmer analyserar 

datan för att bestämma tiden att visa erbjudanden till kunden. Tillsist visar företag X 

AI erbjudanden till kunden enligt resultaten som algoritmerna har gett.  Figur 6 visar 

hur produkt A förutsägelsen fungerar.  
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Persofinifierade rabattkupongen som produkt A visar har fyra steg. I den första tittar 

kunden på produkten och i den andra får kunden erbjudanden. I steg tre börjar 

nedräkningen för erbjudandes gilitigthet, vilket sätter tryck på kundens beslut att 

köpa. Till sist i steg fyra, kan kunden använda erbjudanden när han är på köpsidan. 

Figur 7 visar olika steg för persofinierade rabattkupongen.   

 

Produkt A kan också segmentera kunder enligt deras känslor och intresse att köpa och 

på det viset också granska vem som kommer att se rabattkupongen. Det finns tre olika 

intressegrupper och dessa är ”stark, positiv och tittar runt”. Kunder som hör till en 

stark intressegrupp kommer att köpa produkten och för dessa kunder behövs därför 

inte visas en rabattkupong. Positiva intressegruppen innehåller människor som har 

Figure 6: Sättet som förutsägelsen fungerar. (Företag-x, u.å. omskriven av skribenten) 
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intresse att köpa, men som ändå låter bli att göra och därför visas rabattkupongen till 

dessa människor. Till den sista intressegruppen hörs alla de kunder som är på e-

handelsidan enbart för att titta på produkter, och för dem som inte tänker köpa behövs 

heller ingen rabattkupong visas. Figur 8 visar att produkt A kan segementera kunder 

enligt deras intresse att köpa. 

 

I presentationsmaterialet står det också att kundernas köpvanor skiljer mycket 

beroende på typen av e-handelssida och vilken säsong det är. Av den orsaken visar 

Produkt A olika erbjudanden varje dag. Företag X har mer än 700 e-handelssidor som 

använder sig av produkt A och kundernas data är samlat av alla dessa för att kunna 

förbättra Produkt A:s algoritmer.  Nyttan av att använda sig av produkt A är att 

omvandlingen ökar genom att produkt A visar rabattkupongen endast till de kunder 

som är motiverade att köpa. Eftersom rabattkupongen har en tidsgräns, sätter den 

press på kunden att köpa produkten. Samtidigt är Produkt A också kostnadseffektiv, 

eftersom den visar rabattkupongen till en begränsad mängd kunder och inte till alla, 

vilket minskar på kostnaderna. Till sist kan produkt A ha en positiv inverkan på hurdan 
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bild kunderna får av företagets varumärke. Ifall e-handelssidor ger för mycket 

kuponger eller rabbatter till sina kunder, kan sidan lämna en billig bild av sig själv till 

kunderna. Företag X kunder kan hålla upp en bättre bild av sitt varumärke genom att 

visa erbjudanden endast till en begränsad mängd kunder. Produkt A möjliggör också 

att e-handelssidor kan övervaka hur Produkt A presterar sig i realtid och se till exempel 

hur många kunder som har blivit konverterade till att köpa med deras rabattkuponger.  

4.1.2  Sammanfattning av dokumentationen 

Presenationsmaterialet innehåller detaljerad information om produkt A, samt vilka 

teknologier den innehåller och hur den fungerar. Produkt A är en 

marknadsföringsverktyg som används för att öka omvandlingen på e-handelssidor och 

den baserar sig på teknologi som fungerar med prediktiv maskininlärning för att kunna 

förutse kundernas beteende och känslor på e-handelssidan. Produkt A ökar mängden 

omvandlingar genom att använda denna teknologin för att förutse kundens intresse att 

köpa och för att bestämma bästa möjliga tiden att visa persofinierade rabattkupongen 

till kunden.  Den kan också segmentera kunder enligt deras känslor och intresse att 

köpa och på det viset också granska vem kommer att se rabattkupongen. Det finns tre 

olika intressegrupper och dessa är ”stark, positiv och tittar runt”. ”Positiva”- gruppen 

innehåller människor som har intresse att köpa produkten men som ändå låter bli, så 

rabattkupongen visas till dessa människor. Kunder som hör till ”stark” intressegrupp 

kommer att köpa produkten så ingen rabattkupong visas och de människor som hör 

till ”tittar runt”- gruppen har inget intresse att köpa så rabattkupongen visas inte heller 

till dessa människor. 

Teknologin som produkt A använder,  gör förutsägelsen i fyra olika steg och den börjar 

med att observera kundens beteende och känslor på e-handelssidan.  Den kan göra 

observationer enligt kundens musrörelse, till exempel om kunden klickar på produkter 

eller tittar på bilder av produkten med sin muspekare. Efter dessa observationer 

sparar den denna data och analyserar den för att förutse och bestämma bästa möjliga 

tiden att visa rabattkupongen till kunden. Rabattkupongen som kunden får har fyra 

olika steg. I den första tittar kunden på produkten och i den andra får kunden 

erbjudanden. I steg tre börjar nedräkningen för erbjudandes gilitigthet, vilket sätter 

press på kundens beslut att köpa. Till sist i steg fyra, får kunden erbjudanden när han 

är på köpsidan.  
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I presentationsmaterialet står det att nyttan av att använda produkt A är att den är 

kostnadseffektiv, eftersom rabattkupongen visas inte för alla, utan endast till de 

kunder som tillhör den ”positiva”-gruppen. Om rabattkuponger delas till alla kunder, 

kan det leda till en billig bild av företagets brand samt det skulle öka kostnader om alla 

kunder skulle använda rabattkupongen.  Produkt A:s algoritmer blir också hela tiden 

bättre på att göra förutsägelser, eftersom den samlar och analyserar data av alla företag 

X kundernas e-handelssidor.  

4.2 Intervju 

Intervjun utfördes via en applikation som heter ”appear.in” den 29.3.2019. Den blev 

bandad med en applikation som heter ”QuickTime player”. Intervjutiden blev 

sammanlagt 48 minuter och 38 sekunder. Syftet med intervjun var att få mer 

information om företaget X och deras produkt A för att skapa en mer omfattande bild 

om den information som har kommit fram på deras presentationsmaterial. Samtidigt 

ville jag också få fram respondentens egna åsikter om produkt A och hur deras kunder 

kan använda det för att göra en effektivare marknadsföring på deras e-handelssidor. 

Jag ville också veta respondentens åsikter om hur deras marknadsföringsverktyg 

påverkar kundens upplevelser på e-handelssidan. Intervjufrågorna var semi-

strukturerade och utformade enligt teorin samt presentationsmaterialet som fått av 

företaget. Semi-strukturerade frågor betyder att intervjuaren har skapat en färdig lista 

av frågor, men frågorna är formulerade så att intervjuaren också kan ställa följdfrågor. 

Sammanlagt blev det åtta frågor. Planen var egentligen att utföra intervjun med 

företagets verkställande direktör, men det gick inte att intervjua henne eftersom hon 

var upptagen. Istället intervjuades en annan person, som jobbar i företaget och han 

deltog i intervjun anonymt. Innan intervjun började frågades lov om att banda 

intervjun.  Jag berättade även om mitt examensarbete, vad jag forskar om och hurdan 

fallstudie jag kommer att utföra av företaget. Intervjun hölls på engelska.   

4.2.1 Frågor och svar 

1. Kan du berätta om ditt företag och marknadsföringsprodukt A? (Can you tell me 

about your company and Product A?) 

Respondenten svarade att företaget X grundades av tre människor 2016 I Tokyo, Japan. 

Affärsidén kom fram på ett möte, när de skulle hålla en presentation med hjälp av en 
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projektor. Innan presentationen började, märkte de att en annan kollega hade kopplat 

sin dator på projektorn och andra kunde se att han tittade på produkter på e-

handelssidan Amazon. I denna stunden började de fundera på om kollegan kommer att 

köpa produkten eller inte, enligt hans musrörelser på websidan. Denna antaganden 

ledde till en affärsidé att man kan förutse om kunden kommer att köpa produkten 

genom att följa hans musrörelser på e-handelssidan.  Respondenten förklarade att 

kunna följa hur kunder rör på sig med sin mus på websidan tidigare, för cirka sju-åtta 

år sedan, har varit väldigt svårt på grund av att kommunikationen mellan server och 

webbläsaren varit för långsam. Nuförtiden har teknologin möjliggjort så pass snabba 

anslutningar att det går att analysera varje kundens beteende på e-handelssidan med 

hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.  

Respondenten berättade att det är en bra tillgång att kunna analysera hur kunderna 

beter sig på e-handelssidor och förutse om kunden kommer att köpa produkten, men 

att det enbart inte räcker för att öka mängden omvandlingar på e-handelssidor.  På 

grund av det, började företaget X utveckla denna idé och hur de skulle bättre kunna 

utnyttja den för att öka omvandlingen. Senare kom de fram med idén att testa hur 

kunderna reagerar på rabattkuponger som visas i rätta tiden på e-handelssidan och om 

den här skulle öka försäljningen. Produkt A skapades utifrån dessa idéer. 

När företaget hade börjat analysera hur kunder rör på sig på e-handelssidan märkte de 

att kunder kan ha olika intresse att köpa, vissa är på e-handelssidan bara för att titta 

och andra kan ha intresse att köpa. Företaget X började segmentera kunder till olika 

grupper enligt deras intresse, med syfte att koncentrera rabattkuponger endast till de 

kunder som respondenten kallar för ”positiva gruppen”. Kunder som hör till den 

positiva gruppen har redan intresse att köpa produkten men vägrar ändå att göra det. 

För att kunna konvertera dessa kunder att köpa, ska produkt A visa rabattkupongen. 

Respondenten menade också att produkt A ökar mängden omvandlingar genom att 

visa en rabattkupong till kunden i rätta tidpunkt och att den används huvudsakligen av 

stora e-handelssidor, men det finns också mindre e-handelssidor som kan använda sig 

av den.  

 

 



 31 

2. Hurdana utmaningar har era kunder med marknadsföring? (What kind of 

marketing challenges does your customers have?)   

Respondenten förklarade att utmaningar i marknadsföring kan bero mycket på 

storleken av e-handelssidan. För mindre e-handelssidor kan det oftast vara att deras 

enda utmaning är att marknadsföra på sättet som ökar omvandlingen, eftersom 

mängden kunder är låg. Större e-handelssidor kan ha andra utmaningar, till exempel 

att få mera nya kunder som besöker websidan på första gången och att även få dem att 

handla. Många människor hittar e-handelssidan genom att söka produkten via 

sökmotorer såsom Google, och utmaningen är att få sådana människor att köpa och bli 

stamkunder. En annan utmaning för e-handelssidor är att få kunderna att köpa från e-

handelssidan på nytt och att kunden skulle komma ihåg websidan eller skulle 

registrera sig till den.  Respondenten menade också att det finns utmaningar att 

bibehålla sådana kunder som tidigare har köpt mycket från sidan men som inte har 

köpt på länge. Respondenten sa att många av deras kunder har investerat mycket på 

olika webmarknadsföringstjänster för att öka försäljning, men de har inte lyckats med 

det. Vissa av företag X kunder har till och med delat printade rabattkuponger till deras 

kunder, men avkastningen på investeringar har ändå varit låg.  

Följdfråga: Hur löser Produkt A dessa utmaningar i e-handeln? (How does product 

A solve these issues?) 

Respondenten sade att deras produkt kan hjälpa att öka omvandlingar, men annars har 

den begränsade möjligheter att påverka i andra marknadsföringsutmaningar som e-

handelssidor har, eftersom deras produkt A endast kan nå kunder på e-handelssidan. 

Produkt A kan spåra stamkunder och de kan hjälpa till att bibehålla dem, till exempel 

ifall de vet att kunden inte har köpt på länge så kan de kan sikta marknadsföringen åt 

dessa kunder och använda deras AI att förutse bästa möjliga tiden att visa 

rabattkupongen för dem.  

3. Hur tror du att personifierad marknadsföring påverkar på omvandlingen? (How 

do you think individualized marketing affects to the conversion rate?) 

Respondenten förklarade att personifierad marknadsföring handlar om att skapa 

annonser som är relevanta och intressanta för individer och att Företag X teknologi kan 

användas för att hjälpa i denna process. Företaget X gör också personifierad 

marknadsföring, när de visar personifierade erbjudanden till kunder i rätta tidpunkt, 
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men de gör också samarbete mellan annonseringsbolag så att de kan göra personifierat 

återmarknadsföring med data Företaget X har samlat av kunder på e-handelssidor. Till 

exempel kan de dela information att en kund tittade snabbt på produkter på e-

handelssidan men gick genast bort från sidan och dela denna data med ett 

annonseringsbolag. Annonseringsbolaget kan sedan konstatera att det inte är värt att 

skapa individualiserad marknadsföring till denna kund, eftersom han inte är 

intresserad av att köpa från e-handelssidan. I kontrast, kan deras data vara värdefull 

också för att öka noggrannheten av personifierad marknadsföring om kunden skulle 

ha intresse att köpa produkten. 

Respondenten sade också att Företaget X har kunder som har sagt att de vill öka 

omvandlingen på deras websidor med hundra procent med hjälp av produkt A. 

Respondenten menade att produkt A kan bli programmerat så att det visar 

rabattkuponger till alla som besöker e-handelssidan. Det skulle betyda att om hundra 

personer besöker e-handelssidan ska de alla få en rabattkupong, men det är inte det 

som företaget X siktar på med sitt verktyg. Företaget X synvinkel på personifierad 

marknadsföring är att den är bra sak och att de inte visar rabatter till alla, eftersom det 

finns kunder som är bara på websidan för att titta på produkter och de vill inte köpa 

något. Respondenten förklarade också att dessa kunder kan bli irriterade om deras tid 

och upplevelser på e-handelssidan blir stört med rabattkuponger. Det är därför 

Företaget X inte visar rabattkuponger till dessa människor, utan de visar 

individualiserade rabattkuponger endast till människor som har intresse att köpa 

produkten. Respondenten sa också att visa rabattkuponger till kunder och besökare 

som har intresse att köpa på e-handelssidan gör att kunderna blir överraskade och får 

dem att känna att de har bra tur.  

4. Varför tror du att Produkten A är ett effektivt marknadsföringsverktyg i e-

handel? (Why do you think Product A is an effective in marketing tool in e-

commerce?) 

Enligt respondenten finns det två saker som gör produkt A ett effektivt 

markandsföringsverktyg på e-handelssidor. Den första är att produkt A fungerar 

automatiskt efter att den har blivit programmerad, och den andra är att den är 

kostnadseffektiv. Respondenten förklarade också att människor som jobbar för e-

handelssidor är väldigt upptagna med sina arbetsuppgifter och dessa människor måste 

bland annat vara i kontakt med många olika agenturer, byta objekt på e-handelssidan 
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och skapa annonser. I många fall skulle dessa människor vilja ha ett system som 

automatiskt kan göra marknadsföring på e-handelssidan, men oftast har de inte tid och 

kunskap till att laga sådana system. Att skapa en automatiserad 

marknadsföringsverktyg som fungerar med prediktiv maskininlärning är inte lätt, 

eftersom den kan innehålla många olika inställningar för dessa verktyg och det är svårt 

att veta vilka av dessa inställningar som ger bäst resultat på e-handelssidan. En 

inställning för ett automatiserad marknadsföringsverktyg kan till exempel vara att den 

visar en rabattkupong endast till kunder som besöker e-handelssidan mer än tio 

gånger. Det finns en oändlig mängd inställningar och kombinationer som kan skapas 

för ett sådana marknadsföringsverktyg. Företag X kunder har ingen chans att veta vilka 

inställningar och kombinationer som fungerar bäst med deras kunder. Företag X hittar 

bästa inställningar och kombinationer för deras kunder med hjälp av AI, vilket är en 

unik del av deras företag. 

Respondenten menade att det också är kostnadseffektivt att använda Produkt A som 

marknadsföringsverktyg. Enligt respondenten skulle de kunna programmera sin 

produkt A så att den visar erbjudanden till alla kunder, vilket skulle öka omvandlingen 

mest, men samtidigt skulle det bli dyrt för e-handelssidan att ge så mycket rabatter. Ett 

annat problem är att om kunderna får rabatt varje gång, kan de sluta köpa produkter 

om de plötsligt inte får rabatt. Därför vill de endast visa rabattkuponger åt människor 

som reagerar på dem på ett positivt sätt.  

5. Produkt A huvudsakliga uppgift är att öka försäljningen på e-handelssidor, men 

kan samma data bli använd på något annat sätt i marknadsföring? (The main goal 

of product A is to increase the conversion rate on e-commerce site, but can you use 

the same data in different way in marketing?) 

Respondenten sa att deras kunder ibland vill ha en rapport av deras e-handelssida och 

hur den presterar enligt data som produkt A har samlat, eftersom de vill veta varje 

detalj av deras sida för att öka omvandlingen. E-handelssidor kan använda Google 

analytics för att ta reda på endast vilka nyckelord som ökar omvandlingen och eftersom 

företag X kan analysera hur kundernas musrörelse på e-handelssidor kan de göra 

förbättringsförslag till deras kunder hur deras sida ska se ut för att öka omvandlingen. 

Respondenten sa att det finns mycket annonser som för människor till e-handelssidor, 

oftast till e-handels produktsidor. Bland de besökare som kommer till produktsidan 

finns människor som är inte intresserade att köpa något och de far istället på framsidan 
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för att titta vad annat det finns på e-handelssidan. Dessa människor är inte intresserade 

av produkter, men de är intresserade av e-handelssidan.  Företag X kan ge denna 

information till e-handelssidan som kan använde den för att sätta 

produktrekommendationer eller andra annonser på framsidan.  

Följdfråga: Kan datan som produkt A samlar bli använd för att förbättra e-

handelssidans utseende? (Can you use the data produkt A gathers to do create and 

develop the websites appearance?) 

Respondenten sade att det inte är deras huvudsakliga uppgift ännu, men ibland 

använder deras kunder data som Produkt A har samlat för att förbättra deras e-

handelssida och hur den ser ut.  Företaget X använder sig av mycket AI och 

maskininlärningsalgoritmer, och en av deras algoritmer går ut på att den kan analysera 

om kunden kommer att sätta produkten i köpkorgen eller inte. Parametrar som denna 

algoritmen analyserar för att göra förutsägelsen är att hur mycket ner åt, till höger eller 

vänster kunden far med sin mus. Produkt A:s algoritmer kan bli använd att förbättra e-

handelssidan, eftersom man vet var majoriteten av besökaren rör på sig I e-

handelssidan, kan de placera banner-annonser enligt det. Till exempel om majoriteten 

av kunderna rör sig mitt på sidan kan de placera annonser dit, istället för att ha dem på 

toppen av sidan.  

6. Tror du att Produkt A:s algoritmer slutar lära sig och bli bättre i framtiden? (Do 

you think there’s ever going to be stop for the Product A: s algorithms learning?) 

Respondenten tror inte på det, eftersom användarens beteende ändrar sig hela tiden 

och det kommer hela tiden information från nya kunder från olika kanaler, så det 

betyder att maskininlärningsalgoritmer måste också anpassa sig och ändra sig hela 

tiden. Saken skulle vara annorlunda om data skulle vara mer stabil.  

4.2.2 Sammanfattning av intervjun 

Intervjun gav mig en mer detaljerad information av företaget, deras teknologi och 

produkt, vilket förstärker informationen som kom fram på deras 

presentationsmaterial. Intervjun gav mig också mer information gällande deras 

kunder, till exempel hurdana utmaningar de har med sin marknadsföring och hur 

produkt A kan hjälpa till att lösa dessa.  Respondenten förklarade för mig att deras 

kunder har många olika utmaningar med sin marknadsföring, speciellt genom att öka 
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omvandlingen eller att få nya besökaren att handla på e-handelssidan för första gången 

eller att bibehålla de kunder som tidigare har köpt från e-handelssidan. Det kom fram 

i intervjun att produkt A används huvudsakligen för att lösa utmaningar gällande 

omvandlingen, men den kan också användas för att bibehålla kunder som inte har köpt 

något på länge på e-handelssidan genom att koncentrera rabattkuponger till dessa 

kunder på bästa möjliga tid. Deras produkt samlar data om besökarens musrörelser 

och den informationen kan användas för att förbättra e-handelssidan genom att flytta 

på annonsers placeringar dit majoriteten av kunderna rör sig med sin mus.  

I intervjun frågade jag också om respondentens egna åsikter varför han tycker att 

produkt A är ett effektivt marknadsföringsverktyg och om han tycker att 

individualiserad marknadsföring påverkar i omvandlingar. Enligt respondenten är 

produkt A ett effektivt marknadsföringsverktyg, eftersom den fungerar automatiskt 

och att den är kostnadseffektiv på grund av att den inte visar rabattkuponger till alla. 

Respondenten sa att människor som jobbar för e-handelssidor oftast är väldigt 

upptagna och har inte tid samt kunskap till att skapa markandsföringsverktyg som 

fungerar automatiskt. Respondenten sa även att produkt A kan bli programmerat med 

oändligt mängd olika inställningar.  

Respondenten berättade också under intervjun att data som deras produkt A samlar 

kan användas för individualiserad återmarknadsföring och att de gör samarbete med 

annonseringsbolag. Respondenten sade att individualiserad marknadsföring är en bra 

sak och att det kan påverka omvandlingen positivt och därför vill de inte göra 

massmarknadsföring och visa rabattkuponger till alla kunder. Respondenten sade att 

när en kund får en personifierad rabattkupong, känner kunden sig oftast överraskad 

och att han har bra tur. Produkt A kan också hjälpa till att upprätthålla en bra bild av 

varumärket, eftersom rabattkuponger inte delas till alla, vilket kan leda till att 

kunderna får en billig bild av företaget. Respondenten sade också att om de kunder 

som är på e-handelssidan bara för att titta får en rabattkupong, kan de känna sig 

irriterade. 

Det frågades också om det går att använda data av e-handelssidans kunder att göra på 

andra marknadsförings aktiviteter. Respondenten svarade att det går att använda 

samma data att optimera e-handelssidor så att omvandlingen ökar. Produkt A kan veta 

vart majoriteten av kunder rör sig på e-handelssidan och så kan det placeras annonser 

efter det.  
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Det kom också fram på intervjun att skapa en automatiserad marknadsföringsverktyg 

som fungerar med prediktiv maskininlärning är inte lätt, eftersom den kan innehålla 

många olika inställningar för dessa verktyg och det är svårt att veta vilka av dessa 

inställningar som ger bäst resultat på e-handelssidan. En inställning för en 

automatiserad marknadsförings verktyg kan till exempel vara att den visar en 

rabattkupong endast till kunder som besöker e-handelssidan mer än tio gånger. Det 

finns en oändlig mängd inställningar och kombinationer som kan skapas för ett sådana 

marknadsföringsverktyg. Företag X kunder har ingen chans att veta vilka inställningar 

och kombinationer som fungerar bäst med deras kunder. Företag X hittar bästa 

inställningar och kombinationer för deras kunder med hjälp av AI, vilket är en unik del 

av deras företag. 

4.3 Observation 

Den sista datainsamlingsmetoden i detta examensarbete var observation. Denna 

datainsamlingsmetod baserar sig på observationer gjorda utifrån två olika e-

handelssidor och deras sätt att marknadsföra.  Först observerades en japansk e-

handelssida, som använder produkt A och är en kund till Företaget X. Den andra 

observationen utfördes av finska e-handelssidan Makia.  Syftet med denna 

datainsamlingsmetod var att observera och uppleva både av dessa e-handelssidor och 

sedan jämföra skillnader i deras sätt att marknadsföra. Syftet var också att testa om 

produkt A fungerar enligt det sätt som framkom under intervjun och i 

presentationsmaterialet. Varje e-handelssida som finns har olika sätt att marknadsföra 

sig på och den här observationen kommer inte vara en generalisering, utan ett isolerat 

fall mellan dessa två e-handelssidor. Både av dessa e-handelssidor säljer kläder för 

män, kvinnor och barn.  För mina observationer användes datainsamlingsverktyg som 

heter ”dagbok metodiken”.  Detta datainsamlingsverktyg användes för att samla ihop 

information om fallstudiens observationer.  

4.3.1 Observationer och analysering av företag X kundens e-handelssida 

Observationsprocessen började klockan 17.30 den 2.4.2019. Eftersom e-handelssidan 

var på japanska, användes verktyget Google Translete för att översätta sidan på 

engelska. Det kom fram ur presentationsmaterialet att e-handelssidan använder 

företag X tjänster och produkt A.  
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Enligt informationen från presentationsmaterialet och intervjun, kan produkt A 

observera besökarens musrörelser på e-handelssidan och förutse kundens intresse för 

att köpa och visa rabattkupongen under den bästa möjliga tiden för kunden. I denna 

observation såg man på produkter för att testa om produkt A skulle visa en 

rabattkupong. På framsidan av e-handelssidan finns det olika klädeskategorier, både 

för män, kvinnor och barn. I observationen sökte man kläder från männens kategori, 

och såg på ett par jeans.  På produktsidan kom det upp information av produkten, samt 

bilder av produkten. Bilder om produkten observerades med en pekare och sedan alla 

produktbeskrivningar genom att man satte pekaren på texten, men ingen 

rabattkupong visades. Efter det stängdes produktsidan och den öppnades på nytt för 

att observera produkten på samma sätt.  Ingen rabattkupong visades. Efter att 

produkten hade blivit observerad, öppnades framsidan för att man skulle se på andra 

produkter och då visades en rabattkupong. Rabattkupongen var på japanska och 

Google translate hade inte översatt den till engelska. Rabattkupongen innehöll ändå en 

symbol av en lastbil med en siffra ”0” samt en siffra ”60” ovanför den. Det kan antas att 

kunden får en gratis leverans av produkten om han köper produkten inom en timme 

från deras e-handelssida. Rabattkupongen visades klockan 17.23 och efter det klickade 

man på rutan ”Continue shopping” på rabattkupongen, vilket efter nedräckningen för 

rabattkupongens giltighet började. Till sist klickade man på köpknappen för de jeans 

som man sett på och så kunde rabattkupongen användas. I figur 9 kan man se 

rabattkupongen som visades på företag X kundens e-handelssida.  
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Figure 9: Skärmbild på företag X kundens e-handelssida och rabattkupongen. (Företag X kundens e-

handelssida, 2019) 

 

Rabattkupongen som visades kan motivera kunder att utföra köpet, om kunden har 

hittat produkten som han vill ha. Samtidigt kan den vara irrelevant för de kunder som 

är på sidan bara för att titta på produkter, eftersom dessa kunder huvudsakligen inte 

är intresserade av att köpa något. Respondenten sa på intervjun att besökare eller 

kunder som har inget intresse att köpa kan känna sig irriterade om det visas 

rabattkuponger till dem. Därför kan produkt A också ha negativ inverkan på kundens 

upplevelser. Orsaken varför Produkt A visade rabattkupongen i slutändan ändå är lite 

av ett mysterium. Möjligtvis var produkt A programmerad att visa denna rabattkupong 

till alla som besöker denna e-handelssidan på första gången, eller så dyker den endast 

upp till de besökare som produkt A anses höra till segmenten som Företag X kallar för 

”positiva gruppen”. Trots detta kan det konstateras att produkt A ändå segmenterade 

mig till endera ”positiva gruppen” eller sedan till de människor som är på sidan bara 

för att titta. På intervjun förklarade person A att besökare och kunder som rör på sig i 

e-handelssidan blir överraskade och känner att de har tur när det mitt i allt visas en 

rabattkupong och det kan antas vara sant, eftersom kunden eller besökaren som 

besöker e-handelssidan på första gången inte kan anta att en rabattkupong skulle 

komma. Det kom fram på presentationsmaterialet samt intervjun att rabattkupongen 

har en tidsgräns för kupongens giltighet och på observationen var rabattkupongen som 

visades giltig för en timme. Personligen upplever jag att en timme är kanske lite för 
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lång tid om man vill sätta press på kunden att utföra köpet, kortare tid kan vara 

effektivare för att få kunderna att utföra köpet. Eftersom, tidsgränsen är så pass lång 

kan det hända att kundens intresse att köpa hinner ändras under denna tiden.  Jag 

upplever att tidsgränsen också kan påverka kundens upplevelser negativt på e-

handelssidan, till exempel kan en tidsbegränsad rabattkupong sätta press på kunden 

om han inte har bestämt vilken eller vilka produkter han vill köpa. Samtidigt upplever 

jag att rabattkupongen kan vara en positiv överraskning till dem som har intresse att 

köpa på denna e-handelssida. Tabell 1 är en observationstabell av företag x kundens e-

handelssida.  

Tabell 1: Observationstabell av företag X kundens e-handelssida. 

Datum/tiden Händelsen Observationer Orsaken  Effekten 

2.4.2019 

17.00 – 17.30 

Att uppleva och 
observera hur produkt 
A fungerar på företag 
X kundens e-
handelssida. 

Först i början 
observerades ingenting 
speciellt som skulle 
hänvisa till att 
rabattkupongen skulle 
visas. På observationen 
tittades det på produkter 
med pekaren. 
Rabattkupongen visades 
klockan 17.23 på 
framsidan i denna e-
handelssida.  

Orsaken varför 
Produkt A visade 
rabattkupongen i 
slutändan ändå är lite 
av ett mysterium. 
Möjligtvis var produkt 
A programmerad att 
visa denna 
rabattkupong till alla 
som besöker denna e-
handelssidan på första 
gången, eller så dyker 
den endast upp till de 
besökare som produkt 
A anses höra till 
segmenten som 
Företag X kallar för 
”positiva gruppen”. 
Trots detta kan jag 
konstatera att produkt 
A ändå segmenterade 
mig till endera 
”positiva gruppen” 
eller sedan till de 
människor som är på 
sidan bara för att titta. 

Rabattkupongen kan 
motivera kunder att 
utföra köpet, om 
kunden har hittat 
produkten som han 
vill ha. 
Rabattkupongen kan 
vara irrelevant för de 
kunder som är på 
sidan bara för att titta 
på produkter, 
eftersom dessa 
kunder 
huvudsakligen inte är 
intresserade av att 
köpa något. 
Tidsgränsen på 
rabattkupongen kan 
sätta press på 
besökarens 
köpbeslut. 

 

4.3.2 Observationer och analys av e-handelssidan Makia 

Den andra observationen utfördes av finska e-handelssidan Makia, eftersom den är ett 

liknande som företag X kundens e-handelssida. Observationsprocessen började på 

samma sätt som på föregående. På Makias framsida observerades det en reklam på 

engelska som säger att om kunden registrerar sig för att få deras nyhetsbrev med sin 

e-postadress så får kunden gratis leverans på sitt första köp och samtidigt en chans att 

vinna ett presentkort på femtio euro.  Efter detta observerades produkter och detaljer 

av dem, men för övrigt observerades det ingenting på denna e-handelssida. Till sist 
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bestämde jag mig för att använda Makias erbjudande och registrera mig för att få deras 

nyhetsbrev. Efter att jag hade gett min e-postadress, fick jag några minuter senare e-

post av Makia var det stod att jag skulle bekräfta min e-postadress för att kunna 

använda deras erbjudande. Jag bekräftade min e-postadress genom att klicka på länken 

som e-posten innehöll. Efter att jag hade bekräftat min e-postadress kom jag via länken 

automatiskt tillbaka till Makias e-handelssida. Jag letade efter erbjudandet på Makias 

e-handelssida, men jag hittade den inte, utan den hade kommit till min epost som ny e-

post av Makia. I figur 10 kan man se annonsen som visades på Makias e-handelssida.  

 

 

Figure 10: Skärmbild av Makias e-handelssida och deras reklam. (Makiaclothing, 2019) 

 

Det är svårt att säga ur kundens synvinkel vilka teknologier Makia använder eller hur 

de marknadsför sig på deras e-handelssida. Deras reklam som visades på framsidan, 

kan vara lockande för dem som har intresse för att köpa någonting från e-handelssidan, 

men annars är den inte så relevant för de människor som är på sidan enbart för att titta 

på produkter. Personligen upplever jag att en gratis leverans är en bra sak, om man ska 

köpa någonting från en e-handelssida. Om kunden vill ta i bruk erbjudanden i Makias 

reklam, måste kunden registrera sig för deras nyhetsbrev med sin nätpostadress. 

Personligen brukar jag inte dela min e-postadress med e-handelssidor på grund av 

mina tidigare erfarenheter från liknande sidor. Att vinna ett presentkort på femtio euro 

kan vara lockande beroende på individen, men personligen tycker jag att det inte är 
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lockande, eftersom jag tror att chansen att vinna är låg.  E-handelssidor använder oftast 

besökarens eller deras kunders e-postadresser för nätpostmarknadsföring med syfte 

att få dem att handla på deras e-handelssidor. Personligen anser jag att e-post jag får 

av e-handelsföretag inte är så relevant för mig, så därför ger jag inte så ofta min e-

postadress till sådana sidor. Tabell 2 är en observationstabell av e-handelssidan Makia.  

Tabell 2: Observationstabell av e-handelssidan Makia. 

Datum/tiden Händelsen Observationer Orsaken  Effekten 

3.4.2019 

16.00 – 16.20 

Att uppleva och 

observera sättet e-

handelssidan 

Makia gör 

marknadsföring på 

deras e-

handelssida. 

Först i början visades 

det en reklam på 

Makias e-handelssida. 

På reklamen står det 

på engelska att om 

kunden registrerar sig 

till deras nyhetsbrev 

med sin e-postadress 

får kunden gratis 

leverans på sin första 

köpet och samtidigt en 

chans att vinna ett 

presentkort på femtio 

euro.   

Det är svårt att säga från 

kundens synvinkel vilka 

teknologier Makia 

använder eller hur det 

gör sin marknadsföring 

på deras e-handelssida.   

Orsaken varför reklamen 

visades är enkel, denna e-

handelssidan vill att 

kunden skulle handla och 

dom skulle högst 

sannolikheten använda 

kundens e-postadress i 

deras 

marknadsföringsåtgärder.  

Effekten av deras 

reklam kan vara 

att besökaren 

endera registrerar 

sig till Makias e-

handelssida eller 

inte.  

 

 

4.3.3 Resultat och jämförelse 

Själva idén med båda av dessa reklamer är liknande. Dessa både syftar sig till att få 

besökaren att konvertera och handla på deras e-handelssidor. Skillnaderna mellan 

dessa två företags reklam är att Produkt A:s rabattkupong inte kräver något av kunden, 

medan Makias reklam kräver besökarens e-postadresser om kunden vill använda sig 

av erbjudandet. Samtidigt har produkt A:s rabattkuponger tidgränds vilket kan öka 

effektiviteten av att besökaren eller kunden köper produkten, något som reklamen på 

e-handelssidan Makia inte har. När det gäller utförandet upplever jag att Produkt A:s 

sätt att marknadsföra på e-handelssidor är effektivare och också lättare för kunden, 

eftersom allt sker på en och samma sida och besökaren behöver inte sätta tid på att 

registrera sig på e-handelssidan genom att ge sin e-postadress.  När det gäller 

tidpunkten när annonsen visades upplever jag att marknadsföringen på företag X 



 42 

kundens e-handelssida var bättre, eftersom den gav kunden mer tid att bekanta sig 

med produkter och e-handelssidan innan den visade rabattkupongen. I Makias fall 

visades reklamen genast när kunden kom på sidan och den gav inte tid för kunden att 

bekanta sig på deras e-handelssida. I en situation där kunden är ny kan kunden vilja 

lära känna hemsidan bättre innan han registrerar sig till något. På grund av dessa 

observationer, upplever jag att marknadsföringen på företag X kundens e-handelssida 

är effektivare än Makias sätt att markandsföra. Det är svårt att säga från kundens 

synvinkel vilka teknologier Makia använder eller hur det gör sin marknadsföring på 

deras e-handelssida.  Det går inte heller att dra slutsatser om produkt A:n verkligen 

observerade mina musrörelser och förutsåg mitt intresse att köpa, eftersom dessa 

saker inte syns för kunder. 

5 Sammanfattning av forskningsresultat  

Syftet med min fallstudie var att ge en djup och omfattande bild om forskningsobjektet, 

vilket i detta fall var företaget X och deras marknadsföringsverktyg.  Som jag tidigare 

nämnde var mina datainsamlingsmetoder dokumentation, intervju och observation. 

Dessa datainsamlingsmetoder gav delvis samma information men också olika, vilket 

skapade en bättre och mer omfattande bild av mitt forskningsobjekt.  

Både presentationsmaterialet och intervjun fastställde att Företag X 

marknadsföringsverktyg använder sig av teknologin, som baserar sig på prediktiv 

maskininlärning för att kunna förutse kundernas beteende och känslor på e-

handelssidan i realtid. Det kom fram både från presentationsmaterialet och intervjun 

att produkt A ökar omvandlingen genom att använda denna teknologin för att visa 

rabattkuponger till kunden vid rätt tidpunkt i kundens köpprocess, och att produkt A 

kan segmentera kunder till olika grupper enligt deras intresse att köpa och dessa 

segment är ”stark, positiv och tittar runt”. Produkt A visar rabattkupongen endast till 

människor som hör till ”positiva gruppen”.  På min observation testade jag ut om 

produkt A skulle visa rabattkupongen till mig, men orsaken varför den visade en 

rabattkupong förblir ett mysterium, eftersom jag inte kan veta hur produkt A i detta 

fall var programmerat. Det kom fram på presentationsmaterialet och intervjun att 

analysera varje kundens musrörelse på e-handelssidor är omöjligt för en människa 

eftersom mängden data är allt för stor. Det är därför företag X använder sig av 

maskininlärning för att göra det automatiskt. 
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Intervjuns resultat är delvis samma som kom fram på presentationsmaterialet, men 

den gav också ny information, så som respondentens egna åsikter om varför deras 

produkt är effektiv och hurdana utmaningar deras kunder har gällande 

marknadsföring och på vilket sätt företag X löser dessa utmaningar med deras 

marknadsföringsprodukt. Enligt respondenten används produkt A huvudsakligen för 

att öka omvandlingen, men den kan också användas för att bibehålla kunder som inte 

har köpt från e-handelssidan på länge genom att koncentrera rabattkuponger till dessa 

människor. Från intervjun kom det också fram att data som produkt A samlar kan 

användas för att förbättra e-handelssidans utseende, eftersom produkt A kan 

observera kundernas musrörelser på e-handelssidan och samla data av det. Senare kan 

den informationen användas genom att placera annonser på de platser där kunderna 

rör på sig mest på e-handelssidan. Det kom också fram på intervjun att data kan bli 

använd för återmarknadsföring, och företaget X har gjort samarbete med 

annonseringsbolag genom att dela data av kunder med dem.  

På intervjun sa respondenten att produkt A är ett effektivt marknadsföringsverktyg, 

eftersom den är kostnadseffektiv och fungerar automatiskt efter att den har blivit 

programmerat. Produkt A är ett kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg, eftersom 

den inte visar rabattkupongen till alla kunder och om alla kunderna skulle få en 

rabattkupong skulle det öka kostnader. Enligt respondenten känner sig kunderna som 

får rabattkupongen överraskade och som att de har tur och det kan vara sant eftersom 

kunden inte kan anta att han skulle få en rabattkupong.  

Observationer av företag X kundens e-handelssida visar att kunden får rabattkupongen 

på samma sätt som det kom fram på presentationsmaterialet. Den börjar med att 

kunden tittar på produkter, och därefter visas rabattkupongen. Efter detta, börjar 

nedräckningen för kupongens giltighet och till sist får kunden rabattkupongen på 

köpsidan. Jag upplever att Produkt A:s sätt att marknadsföra på företag X kundens e-

handelssida är effektivare än marknadsföringen som sker på e-handelssidan Makia.  

Rabattkupongen som produkt A visade till mig på företag X kundens e-handelssida, 

kom efter jag hade tittat på produkter, vilket jag tycker ger mer tid för kunden att se 

vad det finns på e-handelssidan. I Makias fall, kommer reklam genast när kunden 

kommer på framsidan och kunden har inte tid att bekanta sig med deras produkter. 

Rabattkupongen var även lättare att ta i bruk på företag X kundens e-handelssidan, när 

den ges på en och samma sida. I Makias fall måste man registrera sig först med sin e-
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postadress och bekräfta registreringen på sin e-post, innan man kunde använda sig 

utav rabatten. Produkt A:s rabattkupong kräver alltså ingenting av kunden, medan 

Makias reklam kräver att kunden först ska registrera sig för att kunna få 

rabattkupongen.  Produkt A rabattkupongen har en tidsgräns och det kom fram med 

alla datainsamlingsmetoder.  

5.1 Forskningsresultatet och kopplingen mellan teorin 

Teorin som har använts i detta examensarbete handlar om artificiell intelligens och 

olika faser av kundresan och hur artificiell intelligens används i den.  Produkt A har 

många egenskaper som är typiskt för ett modernt marknadsföringsverktyg i e-handeln. 

Som det kom fram på teorin kan AI, speciellt prediktiv maskininlärning, användas i 

marknadsföringen nuförtiden. Som det kom fram på presentationsmaterialet och 

intervjun använder Företag X och produkt A denna teknologi också.   

5.1.1 Artificiell intelligens i kundresan 

Enligt teorin står det att marknadsföraren använder artificiell intelligens för att 

automatisera marknadsföringsprocesser, göra förutsägelser och 

produktrekommendationer.  

Enligt Paul Roatzer kan artificiell intelligens användas för att automatisera 

marknadsföringen och har förmåga att öka värdet och effekten av innehållet, hitta 

värdefull information och förbättra försäljningen. Enligt Roatzer tar automatiserad 

marknadsföring manuella uppgifter som kontakthantering, e-postmarknadsföring och 

performansanalysering och automatiserar dom. Roatzer säger också att människor 

begränsas av deras fördomar, övertygelser, utbildningar, erfarenheter, kunskaper och 

hjärnkraft. Alla dessa saker bidrar till förmågan att bearbeta information, bygga 

strategier och uppnå prestationspotential. Algoritmer har en nästan oändlig förmåga 

att bearbeta information. (Roetzer, 2014) Forskningsresultatet säger att produkt A 

fungerar automatiskt när den observerar och analyserar hur varje kund beter sig på e-

handelssidan. Maskininlärningen som produkt A byggs på använts för att automatisera 

denna process, eftersom mängden data är för stor för en människa att observera och 

analysera. Resultatet visar också att produkt A gör förutsägelser om kundens intresse 

att köpa produkter, men det kom inte fram under forskningen att produkt A:n skulle 

göra produktrekommendationer.  
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Enligt Omer Artun kan marknadsförare använda prediktiv marknadsföring för många 

olika saker. Med prediktiv marknadsföring kan marknadsföraren veta vilka 

marknadsföringskanaler som producerar de mest lönsamma kunderna och optimera 

marknadsföringskostnaderna enligt den. Prediktiv marknadsföring möjliggör att också 

användas för att höja kundernas livtidsvärde. Det går att förutsäga kundernas framtida 

preferenser och interaktioner, till exempel kundens sannolikhet att köpa. När en 

marknadsförare vet kundens preferenser går det använda denna information för att 

förbättra individualisering, relevans, och tidpunkt för interaktioner med deras kunder. 

Bättre individualisering och erfarenheter gör att kunderna kommer tillbaka och på det 

viset kan kundens livstidsvärde maximeras. (Omer Artun, 2015, ss. 11-12) Enligt 

forskningsresultatet fått av dokumentation och intervjun kan produkt A användas för 

att förutse kundens sannolikhet att köpa genom att använda sig av prediktiv 

marknadsföring.  

5.1.2 Första steget: hitta målgruppen och skapa uppmärksamhet  

Den första fasen i kundresan går ut på att göra en marknadsundersökning för att hitta 

potentiella målgruppen och göra marknadssegmentering. Det kom inte fram på mitt 

forskningresultat att produkt A skulle kunna användas att göra 

marknadsundersökningar, men den kan identifiera potentiella kunder och segmentera 

dessa, så som det kom fram på resultatet.  Enligt Jim Sterne kan AI segmentera 

potentiella kunder och hitta mer potentiella kunder som har liknande egenskaper, och 

det finns många AI baserade verktyg som gör detta. (Sterne, ss. 131-132) 

Enligt Magnus Unemyr har företag redan kundernas demografiska information i deras 

bruk, men de saknar oftast information angående intresset och karaktären av deras 

kunder. Genom att analysera kundernas beteende, till exempel gällande hur kunderna 

handlar på nätet och hur de rör sig mellan nätsidor, som svar på olika övertygande 

meddelanden möjliggör det att företagarna kan samla in psykologiska data som 

förklarar individernas psykologiska tendenser. (Unemyr, 2018, ss. 66-67) Det kom 

fram på mitt forskningsmaterial att produkt A kan observera och analysera 

människors musrörelser på e-handelssidor för att kunna förstå kundernas beteende 

och känslor. Genom att analysera kundens musrörelser kan det komma fram om 

kunden har intresse att köpa.  
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Enligt Jim Sterne har massmarknadsföring många egenskaper som endast beskriver 

människor och marknadsförarna som gör massmarknadsföring kan inte veta exakt 

vilka människor och när de kommer att köpa produkten. (Sterne, 2017, ss. 122 - 123)  

Mitt forskningsresultat visar att med hjälp av Produkt A marknadsförarna kan se vilka 

kunder kommer högst sannolikheten att köpa och att i vilket skede. 

Magnus Unemyr säger i sin bok att Artificiell intelligens och maskininlärning gör 

marknadsföringen mer individualiserad och kan skapa segment av individer. 

Individualiseringen möjliggör effektivare kampanjer när marknadsförare kan skicka 

ett unikt och individualiserat innehåll för varje mottagare. Individualiseringen är gjort 

med AI och prediktiva algoritmer. Det finns flera företag som gör detta och de använder 

sig av maskininlärning algoritmer för att kunna förutse vilka produkter som 

intresserar kunder och enligt denna information levererar marknadsföraren relevant 

innehåll eller produktrekommendationer till sina kunder. Att segmentera är inte 

samma sak som individualisering, eftersom det då skapas grupper av människor som 

har liknande egenskaper. Med individualisering skapar man unikt innehåll och 

produktrekommendationer för varje mottagare, men det handlar också om att 

förbättra kundernas upplevelser med företaget.  (Unemyr, 2018, ss. 129-132) Enligt 

mitt forskningsresultat kan produkt A visa rabattkuponger till kunder som redan är 

intresserade av produkten, på det viset tycker jag att den är relevant marknadsföring 

på individuell nivå. 

5.1.3 Andra steget: att övertyga kunder att köpa med hjälp av AI 

Den andra fasen i kundresan handlar om att skapa uppmärksamhet bland målgruppen 

och konvertera dessa till kunder.  Enligt mitt forskningsresultat är produkt A 

huvudsakliga syfte att öka omvandlingen, trots att den inte används för att skapa 

uppmärksamhet och leda kunder till e-handelssidor. 

Enligt Monets är det traditionella sättet att marknadsföra oftast utfört med mycket 

begränsade inblickar till målgruppens beteende och inköpsmönster och att 

marknadsföringsåtgärder som fungerar med AI innehåller mer specifik information 

om dessa saker. Enligt Monets kan informationen som AI har hämtat hjälpa att uppnå 

mer omvandlingar och på det viset kan det också öka företagets försäljning.  (Monets, 

2018) Enligt forskningsresultatet fått av intervjun och dokumentation kan produkt A 
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hämta en väldigt specifik information om kundens beteende och inköpmönster, vilket 

kan användas för att öka omvandlingen.  

Enligt Magnus Unemyr är en viktig del av omvandlingsoptimering att pröva olika 

designalternativ på websidor. Den här kan till exempel handla om att ändra bilderna 

och färgerna. (Unemyr, 2018, ss. 83-86) På min forskning kom det fram att produkt A 

inte gör detta direkt, utan snarare kan ge rekommendationer till e-handelssidor enligt 

insamlade data av hur e-handelssidans kunder rör sig med sin mus på e-handelssidan. 

E-handelssidor kan sedan använda denna data för att till exempel bestämma lämpliga 

platser för deras annonser.   

5.1.4 Tredje steget: att bibehålla kunder med hjälp av AI 

Den tredje delen av kundresan handlar om att bibehålla kunder. Magnus Unemyr säger 

att kunna förstå varför kunder slutar köpa produkter och hur man kan minska dessa 

risker och ta åtgärder för att kunna bibehålla kunder är väsentligt inom AI 

marknadsföring. Prediktiv marknadsföring som baserar sig på AI, kan användas för att 

analysera och hitta olika faktorer som visar att kunden kommer att avsluta 

förhållanden med företaget. Den här informationen kan användas för olika 

marknadsföringsåtgärder med syftet att bibehålla kunden, till exempel kan en 

marknadsförare skicka e-post som innehåller erbjudande eller rabattkuponger för att 

kunna bibehålla kunder eller så kan försäljaren ringa till dessa kunder. (Unemyr, 2018, 

ss. 120-122) Enligt forskningsresultatet kan produkt A identifiera sådana kunder som 

inte har köpt på länge och koncentrera rabattkuponger till dessa kunder för att kunna 

bibehålla dom.    

5.2 Slutsatser  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad artificiell intelligens är och hur 

den används i marknadsföring i olika faser av kundresan i e-handeln. 

Forskningsmetoden i detta examensarbete är en fallstudie av företag X och dess 

marknadsföringsverktyg som fungerar med artificiell intelligens. Syftet med denna 

fallstudie är också att ge en så djup och konkret beskrivning av Företag X 

marknadsföringsverktyg och teknologier som möjligt. Datainsamlingsmetoder som 

används i detta examensarbete är dokumentation, intervju och observation. 

Examensarbetet strävar till att besvara frågan: Hur fungerar företag X 
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marknadsföringsverktyg och kan man anta att den är effektivare att öka omvandlingen 

i förhållande till traditionella marknadsföringsverktyg som använts i e-handel? 

Datainsamlingsmetoder använd i detta examensarbete ger en bra beskrivning hur 

företag X marknadsföringsprodukt fungerar och hur det används för att öka 

omvandlingen. Kopplingen mellan teorin och forskningsresultatet fått av 

presentationsmaterialet och intervjun visar att den har många egenskaper som är 

typiskt för ett marknadsföringsverktyg som fungerar med artificiell intelligens. Teorin 

säger att artificiell intelligens kan bli använd för att automatisera saker och göra 

förutsägelser i marknadsföringen och resultatet fått av presentationsmaterialet och 

intervjun visar att produkt A:n har dessa egenskaper. Samtidigt förstärker 

forskningsresultat och teorin bilden av hur ett marknadsföringsverktyg som fungerar 

med AI kan se ut och hur den kan användas för att göra relevantare och effektivare 

marknadsföring.    

På basen av observationer av företag X kundens e-handelssida och e-handelssidan Makia 

anser jag att produkt A är effektivare marknadsföringsverktyg än det som e-handelssida 

Makia använder. Observationen ifrågasätter dock många av de saker som kom fram på 

presentationsmaterialet och intervjun. Det går inte till exempel att dra slutsatser om 

produkt A:n verkligen observerade mina musrörelser och förutsåg mitt intresse att 

köpa, eftersom dessa saker inte syns för kunder. Av presentationsmaterialet och 

intervjun kom det fram att produkt A kan segmentera kunder enligt deras intresse att 

köpa och att den visar rabattkupongen endast för personer som tillhör den ”positiva 

gruppen”, till människor som har intresse att köpa men som ändå låter bli att göra det. 

Det kom också fram på intervjun att produkt A:n kan bli programmerad på olika sätt 

och med olika inställningar, så jag kan inte vara helt säker gällande hur den visade 

rabattkupongen till mig på min observation. På min observation försökte jag låtsas att 

jag är en kund som är intresserad att köpa, och utifrån det kan jag i alla fall dra 

slutsatser att produkt A:n endera segmenterade mig till gruppen som företag X kallar 

för ”positiva gruppen” och visade rabattkupongen enligt det eller så visade den mig 

rabattkupongen med nån annan inställning. Jag kan också dra slutsatserna att sättet 

som kunden får rabattkupongen är den samma som kom fram på 

presentationsmaterialet och på min observation, det vill säga att kunden först tittar på 

produkter, där efter visas rabattkupongen till kunden, och så börjar nedräkningen för 

kupongens giltighet för att kunden till sist kan använda rabattkupongen på köpsidan. 
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Till sist tycker jag att jag nådde mitt syfte med detta examensarbete, vilket var att undersöka 

vad artificiell intelligens är och hur den används i marknadsföring i kundresans olika faser i 

e-handeln.  

5.2.1 Kritisk granskning 

Jag anser att de datainsamlingsmetoder som jag använde var pålitliga, eftersom de i 

många fall gav samma forskningsresultat och på det viset stöder varandras resultat. 

När det gäller mina observationer, kan jag inte vara helt säker om min uppfattning av 

Företag X kundens reklam var helt korrekt, eftersom den var på japanska. Jag hittade 

kopplingar med mitt forskningsresultat och teorin, vilket förstärker bilden av produkt 

A och teknologin som den använder. För att kunna få en ännu mer omfattande bild av 

Företag X och Produkt A borde jag ha funderat på mer genomtänkta frågor till 

intervjun. Mitt forskningsresultat baserar sig också på mina observationer av produkt 

A samt presentationsmaterial och intervju av företag X. För att skapa en mer djup bild 

av produkt A, skulle jag ha även kunnat intervjua någon av företag X kunder och frågat 

dem hur de har använd produkt A och hur den har fungerat för dem. Jag anser att teorin 

som jag har använt i detta examensarbete också är pålitlig, eftersom de är skrivna av 

experter som jobbar i detta ämnesområde. Sist och slutligen, tycker jag att jag lyckades 

att skapa en relativt bra beskrivning av företag X och deras produkt A, med de 

datainsamlingsmetoder som jag använde. 

5.2.2 Avslutning 

Syftet med examensarbetet var att ge kännedom om artificiell intelligens och hur den 

påverkar olika marknadsföringsåtgärder och faser av kundresan inom e-handel och 

min förhoppning är att jag lyckas med detta.  Det har varit lärorikt att sätta sig in i hur 

man använder sig av AI i marknadsföring inom e-handel och att utföra en fallstudie. 

Likaså har det varit givande att undersöka hur företag X marknadsföringsverktyg 

fungerar och hur dess kunder kan använda sig av dessa. Eftersom artificiell intelligens 

var ett obekant ämne för mig från tidigare, gjorde det arbetet rätt tidskrävande. Då 

artificiell intelligens kommer att växa i framtiden anser jag det ändå vara viktigt att 

känna till hur den kan påverka olika branscher, i detta fall marknadsföringen hos 

företag.  
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Bilaga 1: Intervju 

1. Kan du berätta om ditt företag och marknadsföringsprodukt A? (Can you tell me 

about your company and Product A?) 

2. Hurdana utmaningar har era kunder med marknadsföring? (What kind of marketing 

challenges does your customers have?)   

Följdfråga: Hur löser Produkt A dessa utmaningar i e-handeln? (How does product A 

solve these issues?) 

3. Hur tror du att personifierad marknadsföring påverkar på omvandlingen? (How do 

you think individualized marketing affects to the conversion rate?) 

4. Varför tror du att Produkten A är ett effektivt marknadsföringsverktyg i e-handel? 

(Why do you think Product A is an effective in marketing tool in e-commerce?) 

5. Produkt A huvudsakliga uppgift är att öka försäljningen på e-handelssidor, men kan 

samma data bli använd på något annat sätt i marknadsföring? (The main goal of 

product A is to increase the conversion rate on e-commerce site, but can you use the 

same data in different way in marketing?) 

Följdfråga: Kan data som produkt A samlar bli använd för att förbättra e-handelssidans 

utseende? (Can you use the data product A gathers to do create and develop the 

websites appearance?) 

6. Tror du att Produkt A:s algoritmer slutar lära sig och bli bättre i framtiden? (Do you 

think there’s ever going to be stop for the Product A: s algorithms learning?) 
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