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Transkribering av intervju med Sarah Wass & Erik 
Otterberg, Schibsted  
3/12 2015 
 
C = Cecilia Hage 
E = Erik Otterberg 
S = Sarah Wass 
Z = Zoe Eklund 
 
Z: Kan ni beskriva er själva, vad ni gör och vad Schibsted gör? 
E: Ja, jag heter Erik Otterberg och jag är ansvarig för en avdelning som heter product 
operations. Vi är dom som hanterar tekniken och ser till att vår programmatiska handel 
funkar på Schibsted.  
S: Jag heter Sarah Wass, jag jobbar som bolags(?) (drift? chef?). Jag jobbar med juridiska 
frågor och då bland annat privacy inom koncernen.  
C: Programmatic är ju på uppgång, på vilket sätt märker ni av det här i ert arbete? 
E: På annonssidan märks det tydligt, fler och fler annonsörer och mediebyråer flyttar sina 
budgetar och vill handla mer automatiserat via programmatic. Så det är mycket ny 
kompetens som behövs och det är väldigt mycket prat om det här, både på hos oss på 
säljsidan men också på köpsidan då. Och båda sidor försöker lära sig att förstå och anpassa 
sig efter hur det verkar bli.  
C: Vilka åsikter hörs kring det här, både från konsumentsidan och från företagssidan? 
E: Alltså inom branschen ses det mycket som positivt, för att det handlar ganska mycket om 
att effektivisera annonsförsäljningen och annonsköpen. Det blir liksom mindre jobb med att 
få ut annonserna på det sätt man vill, men det kan också bli effektivare annonsering för att 
köparna väljer mer vilka personer och vilka visningar de vill synas mot. Men mot 
konsumentsidan vet jag inte, jag är osäker på om programmatic har så mycket med… jag 
tror inte det skiljer sig från annonsering generellt, skulle jag säga. 
 
Z: Hur involverade är ni i de här integritetsfrågorna som rör konsumenten?  
S: Är det några speciella integritetsfrågor eller forum? 
Z: Integritetsfrågor generellt. 
S: Jag är ju väldigt involverad eftersom det är en del av mitt jobb. Integritet är ju en fråga 
som vi håller på och jobbar väldigt mycket med inom Schibsted, både när det rör 
programmatic och andra områden så jag kommer ju i kontakt med det dagligen. Och 
schibsted som koncern är väldigt involverad och mån om integritet. 
Z: På vilket sätt kommer ni i kontakt med de här integritetsfrågorna? 
S: Jag kommer i kontakt med dem hela tiden, dels genom villkorstexter, presentera för 
konsumenter, i avtal med annonsörer, hur man reglerar datahantering, hela tiden. 
C: Hur arbetar ni aktivt med de här frågorna, har ni någon strategi för det? 
S: Ja, vi har ju en så kallad privacypolicy där det regleras hur vi hanterar data i koncernen, ni 
kan gå in och läsa lite mer om ni vill, det är ett dokument, jag kan bifoga dom efter ifall ni vill. 
Vi har också en så kallad privacy group som på fulltid arbetar med frågor och utbildar internt 



Automatiserad annonsering på internet:	
hur aktörer inom programmatic hanterar konsumentens integritet 

Linköpings universitet HT15  
Cecilia Hage & Zoe Eklund	

 
 

3 
 

personer så att medvetenheten och kompetenser i de här frågorna ökar. Vi försöker hela 
tiden vara transparenta mot användarna, för att kunna leverera så bra produkter som möjligt 
och för vår trovärdighet. 
C: Vad är er upplevelse av hur branschen, aktörer inom branschen ser på integritetsfrågor, 
eller hur ser intresset ut? 
E: Vilka menar du när du säger branschen, är det publicister eller…? 
C: Aktörer som har med programmatic att göra. 
E: Det kan nog vara splittrat, jag tror att vi på publicistsidan, där tror jag de andra 
mediehusen håller med, vi är väldigt måna om… vi kommer från en journalistisk bakgrund, 
det här med integritet, och den typen av frågor är jätteviktiga. Däremot – liksom min åsikt, 
det är inte Schibsteds åsikt kanske, är väl att teknikleverantörer och mindre aktörer i det här 
kanske inte funderar lika mycket på sådana frågor för att de vill skapa en massa möjligheter 
och de kanske inte funderar varje gång på att det är lite snårigt för användarnas integritet. 
Så jag tror att vi håller nog högre nivå på den typen av frågor. 
S: Man har ju märkt också, tycker jag, att det har ändrats på senaste tiden – det har ju blivit 
mer att konsumenterna och användarna har fått en större medvetenhet själva vilket har lett 
till att det har satt ganska mycket press, tycker jag, på branschen att fundera mer på de här 
frågorna och vara med compliant och upplysa och sådär. Så jag tycker att det har blivit 
bättre.  
Z: De här mindre företagen då, som du pratade om, om det är så att integritetsfrågan inte 
kommer i första hand, vad kan det bero på? 
E: Därför att det är inte deras… de är antagligen intresserade av teknik och annonsering 
men inte lika intresserade av integritetsfrågor. Det kan vara ganska enkelt. De driver igång 
och startar upp bolag i en ny och snabbrörlig bransch, så det handlar bara om fokus och 
prioritet. 
S: Tekniken har gått mycket snabbare än kunskapsnivån tror jag, vilket har gjort att det har 
varit sånt det inte fokuserats på. Det här är ju fortfarande bara vad vi skulle gissa. 
C: Javisst. Vi pratade lite om konsumenternas medvetenhet, vad har ni för bild av vilken nivå 
konsumenternas medvetenhet ligger på när det gäller den här individanpassade reklamen? 
E: Jag tror att de flesta personerna inte riktigt reflekterar över det, men det är klart att surfar 
man så ser man ju att det kommer upp annonser om produkter som man kanske tittat på i en 
webbshop och då måste man ju ganska snart inse att det inte är en slump. Däremot så tror 
jag att det är ganska få som ser det som integritetskränkande, för har man inte lämnar emot 
sig några frågor som inte är känsliga så är det ju inte så, då är vi ju inte inne på 
intgeritetsfrågorna än, på grund av vilka annonser som… 
S: Integriteten tror jag också är annorlunda i olika ålders- och intressegrupper. Det beror på 
lite vilken typ man är som person, kanske vilken ålder man är och vad man använder. Dator, 
mobil, platta… vad man jobbar med och sådär. Men jag tycker folk är ändå mer intresserade 
av det här än vad man var för några år sedan. 
Z: Hur tror ni att integritetsfrågan kommer att utvecklas i takt med att branschen får mer 
grepp om programmatic? 
E: Alltså spontant så tycker jag inte integritet och programmatic liksom… annonsbranschen 
har samma integritetsfrågor oavsett om det är programmatic eller inte. Data… vi har jobbat 
med programmatic i ett par år, men vi har jobbat med användardata i sju år. Så att jag tycker 
inte att de sitter ihop på det sättet, programmatic och integritet.  
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S: Inte mer än någon annan lösning i alla fall.  
E: Nej. Det är liksom snarare datahanteringen som angränsar till integritetsfrågor. Jag tror 
inte att programmatic kommer göra varken från eller till på integritetsfrågan, den kommer 
komma upp om andra aktöter agerar fel med den data som alla lämnar ifrån sig.  
C: Ni nämnde transparens lite förut, hur tacklar ni arbetet med transparens? 
S: Vi vill ju vara väldigt (?)transparenta såklart och vi försöker hela tiden göra konsumenten 
medveten om vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi kommer använda datan. 
Det är ingenting vi försöker dölja för någon på något sätt eller inte försöker få konsumenten 
att förstå. Vi tror ju på att om konsumenten får anpassade artiklar, annonser, innehåll som är 
intressant för den specifika personen så är ju det liksom värt för konsumenten, det skapar ett 
mervärde för sajten innehållet blir mer intressant. Vi gör ju det här för att utveckla våra 
tjänster och för att kunna presentera något som är intressant och relevant.  
Z: Sverige är idag den tredje största i landet som använder sig av annonsblockering, är det 
här någonting ni diskuterar? 
E: Ja, absolut. Det är väldigt affärsnära för oss, alla de användarna så får ju inte vi något 
betalt för att de anväder våra tjänster, så självklart är det en jätteviktig fråga för oss. 
Z: Har ni diskuterat någon sorts strategi för hur man skulle kunna göra för att komma åt de 
som använder annonsblockerare? 
E: Vi har inte tagit någon strategisk riktning, vi utvärderar väl alla möjligheter, så jag tror att 
det viktiga för oss och alla andra är att (...?), hur det ser ut med våra annonser, det är 
uppenbarligen att användarna har sagt ifrån att det inte ser tillräckligt schysst ut som det är. 
Z: Vad anser ni om kritiken när det kommer till den här kunddatainsamlingen för att kunna 
individanpassa digital reklam? 
E: Vilken kritik är det ni… 
Z: Övervakningssamhället, att vissa uttrycker att det är obehagligt att företag kan samla in 
information för att de inte riktigt vet vad det går ut på egentligen. 
S: Det är också här transparensen kommer in igen, sålänge man är transparent är det ingen 
som behöver tycka att man har gjort något fel eller vara rädd för då har man ju fått 
upplysning om exakt vad som kommer hända, innan. 
E: Internt så tror jag att vi gör allt vi kan för att upplysa användaren, det är klart att man kan 
missa den informationen eller inte veta var man ska hitta den och så, men jag tror att om folk 
skulle veta precis vad vi gjorde så skulle de inte vara särskilt rädda, för det är ganska basic 
många gånger. 
S: Och informationen finns tillgänglig för alla om man vill, innan man lämnar ifrån sig 
information, vill man veta vad som händer (med nästa uppgift?) så kan man hitta information 
om det. Och jag tror att det är en av de viktigaste delarna i det här. Sen så ska det självklart 
finnas möjligheter att tacka nej och inte vilja vara med längre, det använder vi oss alla av. 
 
 
(...) 
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Transkribering av intervju med Daniel Collin och 
Mikael Persson, MEC 
22/10 2015 
 
Transkriberingen av intervjun är inte återgiven ordagrant. Majoriteten av innehållet är 
transkriberat, men ett urval har skett i den mån att det mest relevanta är återgivet. 
 
 
C = Cecilia Hage 
D = Daniel Collin 
M = Mikael Persson 
Z = Zoe Eklund 
 
 
C: Presentera er lite kort. 
M: Mikael Persson heter jag och har jobbat här lika länge som Daniel, vilket är förhållandevis 
länge. Närmare 10 år på mediebyråsidan. Jag ansvara för vår analytics och insightavdelning 
som är 5 personer här på MEC, men även vår digitala avdelning där vi också har stött och 
blött mycket om programmatic som har blivit en naturlig del i vår mediamix. Från att ha gått 
från noll till hundra på senaste året egentligen eller inte hundra, men vi gör väldigt mycket 
programmatiska köp och vi ger även hjälp med andra specialistfunktioner runt om i huset. 
Sedan kan jag väl ärligt säga att just integritetsfrågorna är ju ingenting som vi speciellt ofta 
diskuterar med våra kunder. Det kanske vi kommer till då (syftar på intervjun) det är oftast 
andra aktörer då som ”dspar” och de som handhar datan på ett proffsigt sätt. 
Z: Vad är ett proffsigt sätt? 
M: Utifrån de reglementen som gäller, men vi kan väl ta lite mer specifika frågor kring det. 
Hoppas vi kan svara för just integritetsgrejerna kan jag ärligt säga att… 
D: Det beror förstås på, vad ni menar med integritet, om det är det lagliga eller om det är 
mer vad man kan kalla det känslomässiga integritetsperspektivet. Där kan man ju ha åsikter, 
det kanske vi diskuterar lite mer som privatpersoner. Daniel Collin, VD som sagt, varit här i 
10 år, vilket är rätt länge konstaterar vi, i dessa tider. Men det är så himla föränderligt nu, jag 
tycker det känns nu som att man är nybörjare hela tiden för att vi måste hela tiden springa 
på nya saker. Digitaliseringen kommer fortsätta göra att det utvecklas och tekniken har blivit 
en stor del i marknadsförings-verktygslådan. Vilket det inte kanske var för 10 år sedan på 
samma sätt. Nu är det teknik och datorer i väldigt hög utsträckning som styr hur man tänker 
och tycker kring medieval. 
Z: Hur håller ni er a jour med vad som händer i branschen, har ni något speciellt sätt att 
arbeta på? 
M: Nja, det händer ju så mycket i så fantastiskt många områden alla sådana här 
teknikleverantörer och saker som poppar upp… det händer så otroligt mycket man vet ju 
knappt från vilka länder som företagen och lösningarna kommer, allt blir så internationellt 
väldigt snabbt. Det är väldigt svårt, vi har inga direkta kanaler som vi tittar på. Vi tillhör ju ett 
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stort nätverk så vi får mycket information därifrån också. Men vi har inga sådana där 
upparbetade exempel som vi arbetar på för att hålla oss a jour på det sättet. 
D: Jag tror att vi är väldigt mycket där utvecklingen sker. Hela medieindustrin är väl en av 
aktörerna i utvecklingen överhuvudtaget i samhället tänker jag. Vi ägs av moderbolaget 
WPP och är noterat på Nastacor i London och de investerar massor, eller vi som arbetar i 
grupp i framtida utveckling och sådär, störst efter Google i investeringar i nya digitala 
områden. Så vi är med själva, man lever liksom i det här och sedan är det en 
överlevnadsfråga tror jag som konsulter. Om vi inte vet mer än våra kunder då behöver ju 
inte kunden oss. 
M: Det finns inget bra sätt, det handlar om att vi håller oss a jour med de olika 
intressenterna. Vi lyssnar på våra kunder vad de har hittat för nya tekniska lösningar, vad de 
får för propåer. Det är ena grejen, sedan har vi vårt nätverk där vi får vissa typer av inspel 
och vi har liksom mejllistor om programmatic, där jag får liksom fyra, fem mejl. Det kan 
komma från t.ex. Sydamerika, ”har någon hört talas om det här och det här” (Beskriver hur 
flödet kan se ut). 
D: Det är en bra fråga. Jag tror att i vissa typer av verksamheter så är det ganska lätt att ha 
struktur kring det, om det är t.ex. forskning och utveckling, eller jag tror att vår struktur är att 
vi måste vara en lärande organisation och det är på individnivå, vi måste ha medarbetare 
som är nyfikna och nosar upp det. 
M: För att stänga den dörren så utvecklar vi väldigt mycket verktyg och så inom vårt stora 
nätverk och det är där vårt fokus har legat de senaste 10 åren, men nu måste så vi inse att 
vi som stort nätverk, finns i 109 länder någonting, vi klarar inte av att bygga alla de här 
lösningarna själva, utan vi måste vara mycket öppnare för små startup-företag. Kommer 
med allt från billig banner produktion till nya sätt att identifiera målgrupper och sådär. Vi 
måste ha tentaklerna ute och bli konsulter mer på det sättet, och plocka de bästa aktörerna. 
C: När stötte ni på programmatic? 
 M: Alla ni frågar kommer säga att det där har vi jobbat med länge, men det är det senaste 
året som det egentliga uppsvinget har varit, sedan är det lite definitionsfråga vad är liksom 
programmatic? 
D: Jag skulle vilja säga att det var när Netflix började planera att komma in på den svenska 
marknaden. För de köpte på det här sättet. Då var det ingen som använde det ordet i 
Sverige. Och det är inte jättelänge sen, är det tre år sedan? två år sedan? Det är inte 
jättelänge sedan, men då hjälpte vi dem med uppstarten och då fick vi insikt i hur de jobbade 
från San Francisco. Och de ville testa om vi kunde göra det där bättre för att vi känner den 
lokala marknaden. Vi kunde slå dem. Och det handlade om de här realtidsköpen och att hitta 
automatisering sådär. Och där tror jag att vi kanske var en av de första på den svenska 
marknaden att börja förstår vad det här skulle innebära. Sedan ordet är som du säger ett 
och ett halvt år sedan det blev ett buzzword… 
M: Lite längre än så... 
D: …och idag är det helt självklart, köper man inte på det sättet så ska man som annonsör 
verkligen ha bra förklaringar. 
M: (Berättar om IRM) De har frågat runt och deras estimat ligger på 6 % programmatic nästa 
år av alla digitala köp och sälj. Vi ligger idag på 21 %, men tittar vi förra året så gjorde vi 
knappt någonting. Men vi valde att se det lite mer långsiktigt. Ofta tar mediebyrån någon 
specialist och sätter i något litet hörn och sen så får de agera som någon slags 
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specialistfunktion. Vi valde att ha hela vår digitala avdelning och utbilda dem inom 
programmatiska köp, så nu genomför alla programmatiska köp för sina kunder. Sedan finns 
det ju olika kompetensnivåer. Vi valde att försöka tänka lite mer brett. 
Z: Har ni sett några splittringar, vet ni vad andra aktörer säger om detta? 
M: Ni är ute efter det här konfidentiella? 
D: Har ni fått Dagens Media? Jag skulle väl vilja säga att det är väl det som är det senaste, 
det är att det börjar diskuteras om att det är många som börjat stjäla jättemycket pengar 
emellan på de här typen av köp… (Diskuterar RTB blåsning) Det blir inte samma 
transparens i köpen som det blir i andra medieköp. Och nu som Micke sa, vi gör det själva, 
ett antal mediebyråer har resurserna och kompetensen att göra det själva men fler har det 
inte och då går de till en extern part som så klart ska tjäna pengar och så vill ju mediebyrån 
tjäna pengar. Konstigt att den inte kommit tidigare (syftar på artikeln i DM). Det finns 
jättemånga som vill passa på att tjäna pengar i början såhär som inte har tanken på att 
finnas med långsiktigt. 
M: Splittringen består snarare i hur man tar betalt för kunder, hur vår bransch kommer 
utformas i form av nya aktörer, kontra vi som då står för traditionella mediebyråer, själva 
skrået i hur marknadsföring utvecklas. Det har inte varit några diskussioner kring, inte på det 
sättet, som kring just som integritetsfrågor eller utifrån kundupplevelseperspektiv o.s.v. inte 
från konsumentperspektiv. 
D: Inte från programmatisk, då är det mer det här om ni har varit inne på Zalando någon 
gång eller Hotels.com, så får man deras annonser överallt hela tiden tills man spyr på dem. 
Visst de kan också vara köpta programmatiskt men det är egentligen inte det fenomenet 
som man stör sig på där, utan det är ju vad heter det när man repeterar... 
M: ”Retargeting”. 
D: …där har vissa inte förstått att du kan sätta ett tak på hur många gånger. Du har varit 
inne på Hotels.com så kan vi styra att vi vill att du ser annonsen fem ggr till efter, sedan 
räcker det. Det där har inte alla förstått. 
M: Om man då tittar på programmatic så har det varit två diskussioner till som är 
uppblossande och kommer fortsätta nästa år, och det ena är ju ”viewability”. I våra system 
så kan vi se hur en annons har visats. Men sedan kan vi ju mer eller mindre ställa hårda 
krav på vad en visning är. IAB som sätter standarden för den svenska marknaden säger att 
en visning är när du visar en banner på 50 % i minst en sekund. Då räknas det som en 
visning och alla redovisar inte reklam som verkligen har varit i rutan för konsumenterna. Är 
du inne på Aftonbladets förstasida utan att scrolla ner så ligger det en massa annonser och 
är man inte så nogräknad så kan man säga att de kommer upp i våra system som visningar 
också fast de har aldrig varit ”inscreen” då som vi kallar det för. 
D: Ingen har sett dem, men även tar man betalt för det. 
M: Det andra är ju hela ”fraudbiten”. Är det verkligen en människa från Sverige som har gjort 
det eller är det en sådan här ”clickfarm”. Är det ”bots” eller är det sådana här spegelsiter? 
Även om den har varit ”inscreen” är det en rejäl ipadress i vår målgrupp som har vart inne 
eller kommer den från något annat håll? Det är där också utvecklingen går. Nu kan man ju 
köpa från de här börserna, nu kan man köpa de här visningarna eller ”impressions” som 
man vet har varit ”inscreen” och visats för konsumenter. Då betalar du ju ett premiepris för 
dem såklart, eftersom det är de då som tar risken, det är som aktiemarknaden, man 
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”tradear” bort risken bara. Jag vill bara köpa de som har visats, det är kanon säger Adform 
och alla de här dsp-ägarna, men då kostar det ju lite mer. Eller man budar ju på marknaden. 
C: Du nämnde ordet transparens, vad menar ni med det, kan ni förtydliga? 
D: I Sverige har vi en ganska stark branschorganisation för alla annonsörer, som har gjort ett 
jättebra jobb att säkerställa att ingen luras. Det är väldigt mycket pengar i omlopp i 
mediebranschen, det köps reklam för 30 miljarder per år ungefär. Varav hälften köps av 
mediebyråer. Vi skulle, teoretiskt sätt, skulle man kunna säkerhetsställa som mediebyrå att 
”äh vi behåller lite pengar för oss själva”, men det är inte möjligt på den svenska marknaden, 
för man har varit så duktig på att genomlysa den, och alla som nu är seriösa mediebyråer 
och är med i sin organisation har liksom skrivit under och har ett avtal med Sveriges 
annonsörer att vi gör på rätt sätt. 
M: (Mikael pratar om RTB och att det är billigare att gå ut på börsen och köpa än att t.ex. gå 
direkt till Aftonbladet och att det finns för- och nackdelar. Stora annonsformat släpper de inte 
ut på börsen… priser upp o ner…, ”spreaden” däremellan börsen kräver mer arbete, flytta 
om pengar... hur mycket ska tas betalt för gällande det arbetet? Det är ett merarbete och 
frågan är hur mycket som ska tas betalt för det arbete.) Transparensen innebär väl 
egentligen att en del aktörer då ”ja, men köper du direkt från aftonbladet kostar det så 
mycket, vi kan köpa för det här priset”…(han pratar om att det då blir lägre priser, men 
sedan så går man in på börsen och där kan man få ett ännu lägre pris i och med 
programmatic)… Men så kan inte vi jobba eftersom vi är en större aktör med stora kunder 
IKEA, Telia och då har vi avtalat hur mycket utifrån börspriset som vi får ta i marginal utifrån 
hur mycket tid vi lägger på skruvandet och sådär. 
D: Där är det olika, vissa har högre affärsmoral än andra och i det programmatiska så 
kommer det in andra aktörer som inte, det är inte bara mediebyråer längre som är 
involverade 
M: Sedan kan vi säga att jämfört med aktiemarknaden där det finns liksom officiella kurser 
och aktier, vi kan ju titta i realtid också, så finns ju inte det på samma sätt liksom i den här 
annonsbörsen. 
D: Det finns dessutom inte bara en börs. 
M: Nä, det finns ett gäng. 
D: Så de är ju inte bara Stockholmsbörsen. 
M: Så återigen det här priset som går lite upp och ner, det är väldigt svårt för någon 
utomstående och se exakt vad var priset ni köpte på. Jag har aldrig tänkt på det här på det 
sättet förrän nu. 
C: Då får jag lite bättre grepp om det. Har ni stött på problem och utmaningar med det här 
nya sättet att producera reklam? 
M: Menar du att köpa från börser eller? Eller tänker du produktion och sådär? 
C: Ja åt det hållet. 
M: Tittar historiskt sätt så har ju reklambyråerna tagit fram ett koncept liksom de som ska 
(hör ej) och så gör de tre banners liksom, sedan är det ”nu är vi klara”. Men nu när vi kan gå 
ut och köpa just liksom studenter som bor i Linköping, det är ju väldigt lätt att göra, då får ju 
inte den reklamen full effekt om du inte producerar ett nytt budskap på befintligt manér, säg 
”hej du som är student…”, så produktion tänker liksom jag den biten, men du kanske är mer 
inne på programmatic och vad det innebär köpmässigt. 
Z: Ja, men allmänt om ni har några tankar, fritt fram… 



Automatiserad annonsering på internet:	
hur aktörer inom programmatic hanterar konsumentens integritet 

Linköpings universitet HT15  
Cecilia Hage & Zoe Eklund	

 
 

9 
 

D: Säg frågan igen. 
C: Upprepar frågan.                          
D: Vi behöver människor som kan saker som kan köpa på det är sättet och det är andra 
kompetenser och det är en annan utbildning än de som är jäkligt duktiga på… 
programmatiska köp är ju mer programmerarhjärna som man ska vara lite vass på. Så för 
vår del och våra kunder och reklambyråer, hela industrin så handlar det om en 
kompetensväxling. Där några kommer att tycka det är kul att lära sig det nya men några som 
”vi kommer att till viss del hålla på med det vi har gjort historiskt sätt, men inte i samma 
utsträckning”. (Pratar om utvecklingen och att alla inte kommer kunna vara kvar.) 
M: Analytiker är det nya svarta. 
Z: Hur tror ni konsumentens medvetenhet är kring programmatic? 
D: Det finns en viss av ständig debatt att vissa tycker att det är förjävligt och tycker att det är 
obehagligt och känner lite såhär ”storebror ser dig” och ett annat läger tycker ”ja, men det är 
väl kanon, får jag bara det som är relevant för mig då bryr mig inte om det”. Och det är ju 
svårt att påverka. Jag är mer egentligen åt att det är obehagligt personligen, så sedan vill 
inte jag att all reklam jag någonsin kommer få bara handlar om det (hänvisar till ett exempel 
om att få samma reklam baserat på tidigare internetbeteende), det känns ju jättetråkigt. Lite 
naivt av annonsörer då också att det är så enkelt. Jag har diskuterat integritetsfrågan lite till 
och från, och jag har historiskt sätt trott att det kommer bli en större fråga och att folk 
kommer säga ”nu räcker det, nu vet ni för mycket om mig”, men just nu känns det som att 
jag hade nog fel. För om man ser till de som är yngre än mig, min son är nu 15 och man 
lyssnar lite med yngre, ”äh får jag något som är bättre så gör inte det något, jag kommer 
ändå inte lämna ut något som är privat, fine om de ser va jag har för intressen eller vilka siter 
jag varit på, det gör väl inget de är inga hemligheter.” 
M: Plus att det stora är väl inte bara reklamen utan det är en mycket större fråga än så. Om 
ni installerar Chrome och klickar i ”okej”, det är ju inte så att ni läser igenom avtalet, de 
samlar in hur mycket information som helst. Men visst sen om det händer något kommer det 
finnas hur många appar som helst som följt mitt varenda litet steg, Bonnier eller Schibsted, 
de vet ju var de skulle börja leta om jag dör någonstans. Sedan kommer ju kommunikationen 
och var man samlar in datan och sådär. Vi samlar ju inte in data på det sättet det är ju 
mediaägarna. Jag tror också den yngre generationen, eller vad vet jag ni får berätta för mig, 
men jag tror de är mer släpphänta. Big Brother kom för första gången och alla tänkte inte 
kan man filma folk i realtid och sedan var det okej och nu har det… 
D: Robinson var först, SVT bröt intervallen. 
M: …då bröt man den intervallen och sedan var det betala med kreditkort på nätet och 
sedan var det okej… och nu är det hela integritetsfrågan som jag inte upplever diskuteras så 
jättemycket. 
D: Nej mindre än vad jag trodde för några år sedan, och jag är benägen på att ändra mig 
och jag trodde kanske mer när Wikileaks var, då är det integritet på högre nivå, men jag 
trodde det kunde blåsa liv i den här frågan i samhället. Men jag tror vi, eller att människan på 
många sätt håller på att bli mindre smart. På vissa sätt blir vi ju smartare och smartare hela 
tiden, men på andra sätt tror jag tvärtom att då blir vi mer och mer kor som bara går i flock. 
M: (Tar upp Apples nya ios som ska erbjuda adblock för Safari… finns sätt att kringgå det 
också…) 
D: Har ni adblocks på mobilen? 
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C + Z: Nej. 
D: Vad tycker ni? (Tar upp diskussionen som förs på mediehåll. ”Nu får ni kära besökare på 
vår site inte se våra innehåll om inte ni betalar”) 
Diskussion om adblock 
M: Betala på ett annat sätt, tjäna mer på subscritions. 
M: (Pratar om mobilen och hur viktig den är för oss, men att vi inte ser utväxling på reklam.) 
C: Hur ser ni på konsumentens integritet? 
M: De sakerna vi kan styra direkt till är ”retargeting”, där är vi benhårda, (talar om 
exponeringen), två eller tre ggr, det räcker så att det inte upplevs som att man blir förföljd på 
det sättet. Tycker även den debatten börjar klinga av lite nu. 
D: Rätta mig om jag har fel. Programmatic handlar ju om att vi vill träffa just er med vårt 
reklambudskap och det spelar ingen roll om det är på Youtube eller Aftonbladet, där det är 
billigast. Och då skulle man kunna ha en diskussion med annonsörerna, ”tycker ni att det är 
superkul att få ett budskap från Telia när ni är inne på en site som handlar om nästa 
semesterresa”? Det skulle kunna finnas diskussioner om det, att ”tycker ni att det känns 
okej” men det finns inte överuttaget. 
 M: Jag förstår inte det. Om man gör bra programmatiska köp och inte överexponerar eller 
sådana här saker då finns det ju inga skillnader mellan programmatiska köp och traditionell 
reklam, liksom digital reklam. Det är ju samma integritetsfråga. 
Det beror ju på om man då säger att vi vill nå någon väldigt smal målgrupp, då kan ju vi välja 
att köpa en fast placering och då blir ju de exponerade varje gång fast de inte blir förföljda. 
Jag kan inte riktigt se skillnaden mellan programmatiska köp kontra traditionell reklam. 
Skillnaden är att man inom programmatiska köp går in och tittar på generella beteenden var 
brukar de är på dom siterna också vara, men i deras värld är inte en annons kopplad till en 
site för mig, bara hur relevant den är för mig. 
D: (Berättar om när de för något år sedan började med sitt annonsprogram Saxxis (?) o en 
kund upptäckte att deras annons var på en nazistsite, vilket inte uppskattades.) 
Hur kunde det här hända? Du kan skriva en programförklaring av din site och lägga upp i 
Googles annonssystem, men sen kan du gå in och ändra det där… fortsätter förklara… Då 
blir det ju en integritetsfråga men inte kanske som du menar… 
M: Men då är det ju inte från konsumenternas perspektiv. 
D: Nej precis, mer annonsörens. 
M: När man håller på med programmatiska köp måste man ha koll på vilka siter man 
inkluderar… det är då man jobbar med sådana här ”whitelists”. Alla de här börserna dsp-
ägarna, Adforrm och Google och sådant här har ju sina egna skydd för sådant här, så hittar 
någon en lösning och så hamnar annonsören på fel site och så börjar det om. 
C: På vilka sätt kommer ni i kontakt med integritetsfrågor? 
M: (Inte riktigt vad de håller på med, snarare deras kollega) 
Z: Varför tror ni att integritetsfrågan inte kommer i första hand? Vad kan det beror på? 
D: Marknadskrafterna, det kommersiella, våra kunder vill sälja sina produkter och sitt 
varumärke. De är så höga krav på att leverera bra vinster. 
M: Det här blir ju rörigt, Schibsted sitter säkert och har jättemycket diskussioner kring det 
här, det är ju de som samlar in datan, vi sitter ju liksom som en annan part och utnyttjar den 
befintliga datan. Nu låter det här väldigt gammaldags och fel men precis som du säger vi 
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sitter ju som en mellanpart som i och för sig har en stor påverkan på integritetsfrågor fast i 
andra hand. 
(Säger ett exempel om Schibsted och deras appar, så att individanpassad reklam kan 
skjutas ut om en kund går förbi t.ex. Tele2 arena) 
D: Det är ingenting som annonsörerna tycker är dåligt utan snarare toppen när kunden väl är 
där så kan vi erbjuda dem ”köp två betala för en”. 
M: Du kan följa mitt vartenda steg och så tycker man ”va fasansfullt” eller så är det inte ”så 
fasansfullt”. Det blir mer relevant o.s.v. du kan välja att stänga av den, du kan lägga på en 
adblock, stänga av din bluetooth och kidsen vet om det här tror jag (fortsätter att pratar om 
att det då kan handla om uppfostran att berätta att du kan skaffa en adblock o.s.v.). 
När folk förstår det här och förstår tekniken kan man ju själv avgöra och styra sin integritet 
lite mer. Sedan vet jag inte riktigt vad det innebär om man måste avinstallera alla sina appar 
från Schibsted, fast dom frågar ju också, ”tillåter du att vi kollar det lokala vädret?”, då sätter 
du på GPS-tracking. Så länge du låter folk göra det valet aktivt då kan man styra sin 
integritet. 
D: Absolut. Jag tror man kan säga att alla annonsörer som tar hjälp av en mediebyrå är 
seriösa aktörer. (Berättar om ett personligt exempel om en oseriös aktör. Ett test på internet 
där han lämnar mejl och mobilnummer och godkänt något han inte tänkt på). Det skulle 
aldrig en seriös aktör göra. Man är lite för seriös om man jobbar med mediebyråer för att låta 
göra bort sig. 
C: Hur ser det ut i branschen, finns de aktörer som inte är insatta? 
D: Det tror jag. Vi är duktiga på att göra det enklare och okomplicerat. ”De yngre får ta tag i 
det där” tänker branschen. 
C: Kommer integritetsfrågan utvecklas i takt med programmatic? 
D: För några år sedan men inte nu. Om det inte har lyckats bli en större diskussion än vad 
det är sen Wikileaks. 
M: Om man pratar programmatic generellt så kan jag inte se någon större skillnad om man 
då gör hantverket, okej blocka bort felsiter, jagar inte ihjäl annonsörer med för många 
exponeringar utan frequenscapar (?) dem, ja men då kan jag inte riktigt se någon större 
skillnad liksom att just köpa programmatiskt. Då kan man göra det på olika sätt, jag menar 
nu är det sådan här börshandel då, men sen när man pratar om programmatic så handlar 
det om att styra data och där är det liksom, jag menar jag har inge bra exempel, men t.ex. 
Netonnet har lagt in cookies på alla som har varit inne o kollat på flatscreens, tänk om de 
skulle ta den datan och sälja till IKEA så att de kan annonsera om en ny soffa till den nya 
tv:n. Den typen av handel med data känns som så långt har inte programmatic kommit, men 
om några år kommer den sortens av korsbefruktningar att öka. 
M: (Pratar om Fitbit, att de kan gå att hacka sig in i, bluetooth har dåligt skydd.) 
D: Jag har det (Fitbit). För att jobba med det vi gör känner att jag måste kunna. (Drar ett 
exempel om det hur han skulle tycka att det är jobbigt om aktörer drar nytta av den datan 
som samlas genom Fitbit.) 
M: (Pratar om att det är gammaldags att tänka så, om alternativet är Zalando så hellre att 
det sker på det sättet som Collin talar om.) 
D: Ja men vill ha smartare liksom… 
C: Annonsblockering är en het diskussion, det talas om stöld kontra rättighet, vad är era 
tankar kring det? 
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M: Har räknat lite på det där, om alla som använder sig av desktopblockers idag skulle 
skaffa det till sina ios9 skulle det få en negativ effekt på marknaden med ungefär 4%. Det 
kommer inte få någon jätteimpact för aktörer på kort sikt men många får upp ögonen pga. av 
diskussionen… 
D: Det som är synd är att man inte får upp diskussionen på rätt nivå. För det som händer om 
man säger att, ta en tidning, en gammal vanlig hederlig papperstidning som har två 
intäktsströmmar. Den ena är prenumerationsförsäljning och den andra är från 
annonsintäkter. Och när papperstidningarna håller på att krympa och så småningom 
kommer att försvinna och bara finnas i digital form. Då från början har vi lärt alla 
konsumenter att nyheter på internet är gratis, ”aldrig i livet att jag betalar 100 kr i månaden 
för den tidningen". Och sedan kommer den tidningen då inte kunna att klara av att ta betalt 
för sitt innehåll och då måste de se till att öka annonsintäkt-innehållet. Lyckas de inte med 
det pga. att det finns adblocker, så kommer de att försvinna och då kommer den här typen 
av journalistik att försvinna och då kommer det istället att vara Facebook, Google och 
Youtube och även public service som är de som förser oss med information och sedan i ett 
globalt perspektiv… det tycker jag är rätt skrämmande framtid. Att det är de mest 
kommersiella aktörerna som har varit duktiga på annonsaffären från början, det är de som 
kommer stå för det vi konsumerar i form av nyheter och journalistik. Men den diskussionen 
kommer aldrig på den nivån, vad händer med vårt samhälle om det inte finns granskande 
journalistik? Om de finns i form av att de plötsligt är bloggar istället som vi kanske väljer att 
köpa ”jag kanske tar den och den” vad händer med samhället? Det tycker jag är en stor 
fråga och så behöver det inte gå så illa. Då tror jag fler skulle vara beredda att säga ”det är 
klart att jag kan ta ett gäng annonser på siterna om det gör att vi har en granskande 
journalistik kvar som kan granska makten”, då tror jag fler skulle vara okej med det, men om 
det bara är såhär ”skulle du vilja slippa annonser”, så tror jag att de flesta säger ”ja gärna, 
det är jätteirriterande och ligger och blippar där”. Men det finansierar idag vår granskande 
journalistik. 
 
(…) 
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Transkribering av intervju med Charlotte Thür, IAB 
Sverige 
22/10 2015 
  
Transkriberingen av intervjun är inte återgiven ordagrant. Majoriteten av innehållet är 
transkriberat, men ett urval har skett i den mån att det mest relevanta är återgivet. 
  
 
C = Cecilia Hage 
CT = Charlotte Thür 
Z = Zoe Eklund 
  
C: Presentera dig själv. 
CT: Charlotte Thür heter jag och är VD för IAB Sverige som är en branschorganisation för 
digital marknadsföring. Vi har inte funnits så länge i Sverige men sedan 2009 finns vi i 
Sverige. IAB finns i 47 länder, driver frågor inom digital marknadsföring, sätter standards, 
guidelines o.s.v., alla egentligen standard o guidelines för digital marknadsföring kommer 
från IAB och då mycket från USA såklart. 
Z: ”The capital of internet”, förklara vad ni menar med det. 
CT: Haha, det är lite det som lever kvar, det var någonting som vi skrev i början. 
Z: Förklara lite då vad ni menade med det i början. 
CT: De är nog många, det låter ju lite sådär töntigt kanske, men jag tror att det är väldigt 
viktigt för Sverige att ligga i framkant att vi fortsätter att vara duktiga på att ta till oss teknik, 
att vi fortsätter att vara en testmarknad för många digital företag, och att vi verkligen främjar 
alla sätt så att vi kan fortsätta vara det så att vi inte får dålig lagstiftning eller att det finns 
utbildningar på marknaden o.s.v. Det är typiskt sådant som jag engagerar mig i. 
C: Hur håller ni er a jour med all förändring som händer i branschen? 
CT: Nu har ju vi 8 arbetsgrupper, specialistgrupper. Vi kallar dem ”taskforce”, där vi då 
samlar några av branschens, de vi tycker har mest kunskap inom olika områden. Det kan 
vara programmatic, det kan vara displayannonsering, video, research-marknadsföring o 
sådant där. Och så kan det också vara t.ex. att vi gör projekt inom ”geotargeting” eller 
någonting, och då samlar vi en grupp och senare kanske vi då lägger ner den, vi gör en 
guide bara. Så antingen är det sådana som pågår hela tiden eller så lägger vi ner dem. 
Därifrån får ju jag mycket av min, i överhuvudtaget IABs kunskap kommer ju därifrån och 
sen så får man ju läsa liksom, och hålla sig a jour inom IABs nätverk skulle jag säga är det 
bästa för att hålla sig uppdaterad. 
Z: När kom du först i kontakt med begreppet programmatic? 
CT: Det är faktiskt rätt länge sedan. Jag blev faktiskt inkastad dagen innan på det första 
seminariet i Sverige om ”automated trading”, hette det då... Och så ringde hon och sa att… 
…Kan du ta det? Och det här är 5 år sedan och jag visste knappt vad! Jag skrev ”automated 
trading” med fonetiska för att veta att jag sa rätt ord iallafall. Då pratade jag om att det var 
spännande hit och dit och att jag ser att vi måste rationalisera bokningsprocessen. Det har 
varit komplicerat med excell ark… omständligt… detta skulle förenkla processen… då bjöd 
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jag in till att starta en taskforce… vi var tidigt ute... då innan hade det hunnit skrivas om att 
“nu kommer bulkköpen”, ”nu kommer alla priserna att pressas neråt och det kommer att bli 
katastrof med ’real time bidding’”, var det man pratade om på den tiden. Ja, det var ju där jag 
så att det behövs ju alltid kunskap om det som skrivs om. Det är väl något som vi har lyckats 
ganska bra med, att fler får kunskap och att sådan här typ av dåliga slutsatser försvinner lite. 
C: Ni verkar iallafall vara väldigt insatta. Men det är inte så många i övriga branschen som är 
jätteinsatta inom programmatig ännu. Har du märkt av några tendenser i övriga branschen, 
finns det några diskussioner? 
CT: Jag har försökt att analysera, varför kommer det 800 personer på ett 
halvdagsseminarium (Thür hänvisar till ett mingel som ägt rum i veckan där programmatic 
stod på agendan), varför tar sig den mest stressade branschen sig en halvdag för att lyssna 
på programmatic? Och det tror jag, att det är många som undrar vad som kommer hända 
med mig, vad kommer hända med mitt “yrke”? Lite oro sådär om vad som kommer att 
hända, finns det en plats för mig eller kommer allt att bli automatiserat nu eller hur kommer 
det att fungera? Kunskapsmässigt är det ju det största problemet, att det inte är tillräckligt 
många som kan det här. Även om det är många fler nu än för 2 år sedan. Det är ju det alla 
säger att det är jättesvårt att hitta den här kompetensen, för den ser ganska annorlunda ut 
mot vad mediebranschen har krävt innan. Du är ju mer analytisk och mera matematisk än 
kanske då mediakunskap och säljvana då. Ja men kompetensbrist finns men som sagt det 
blir ju fler och fler som lär sig. Jag måste säga angående de som var där igår, att när vi tog 
den sista frågan, feedback på seminariet sådär: ”Vad anser du om din kompetens? har du 
mycket kompetens, lite mindre, inte så mycket, nästan ingen alls” o.s.v. De flesta höll sig 
ändå någonstans i mitten sådär, men det är några som inte tycker att det har någon 
kompetens trots att där var då kärnan av branschen. 
Z: Om man tänker att det är nytt och att många inom branschen har svårt att greppa 
programmatic, ser du några utmaningar eller problem med det här sättet att producera 
reklam? 
CT: Det finns absolut baksidor, och problem kommer absolut att finnas och fortfarande är det 
ju inte så automatiserat som vi vill att det ska vara. Det känns som på många sätt har vi 
kommit en bra bit, men samtidigt så är ju fortfarande inte hela flödet jätteautomatiserat. 
”Dsp:ar” och ”ssp:ar” och sådant där talar inte riktigt som de vill med varandra och det blir 
manuella steg emellan och så. Så där är ju fortfarande inte tekniken riktigt klar än om man 
säger så. Och så är det ju kompetensen då och sen om det är mer teknik är det ju lättare att 
lura tekniken också, det vi hade med på seminariet var att vi prata ”fraud” jag vet inte om 
ni… 
C: Juste men du var med i en artikel Dagens Media. 
CT: … (Pratar om en artikel från Dagens Media om RTB och mellanhänder). Det kommer 
säkert också att sanera sig själv, men idag så kostar ju mellanhänderna i det här mycket och 
det är många som vill in och tjäna pengar på det här. Alla vill ju såklart ha en del. Förr så fick 
ju mediet, ja då betalade man ju medieprovision… Då gick ungefär 80 procent till mediet, nu 
går ca 30 procent till mediet och 70 procent går till mellanhänder med programmatiska köp. 
Det kommer ju bli konsolideringar säkert, som att Google köper ju upp bolag hela tiden. Alla 
köper ju upp bolag. Det kommer ju bli färre mellanhänder tror jag, det måste det bli. Så det 
är ett av problemen, sedan är det ju ”non human trafficing”/”fraud”, att det kanske är lättare 
att med robotar, det är ju robot-trafik mest då som blir smartare och smartare också, det 
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gäller då att man vet i det här flödet, att det är riktiga ögon som ser det och inte robotar, så 
det är ett annat problem med det.   
Z: Har ni på IAB en bild av konsumentens medvetenhet angående detta? 
CT: Det är ju en jättestor fråga och det kommer en ny dataskyddsförordning, förmodligen det 
här årsskiftet då, som vi då har försökt jobba jättemycket med. Vi besökte våra politiker för 
några veckor sedan och jag tror att fler och fler ser att det mest vanliga är att man har varit 
inne på en e-handelsite och så dyker den där klänningen upp som jag har tittat på, 30 
sekunder senare dyker den upp på Aftonbladet. Det är ju ingen som inte fattar att man 
sparat någon typ av data då. Där tror jag liksom att det är möjligt att man fattar att så funkar 
det eller att jag har varit och kollat på en resa till New York och så dyker reseannonser upp 
högst upp lite överallt, det är väl det man förstår sen kanske man inte förstår riktigt hur det 
hänger ihop och hur man gör och tycker som sagt säkert att det är lite ”spooky”. Men vi ser, 
vi gjorde den här undersökningen Delade meningar, en undersökning i januari som ligger på 
vår hemsida, ser man ju att så fort man ser en nytta med det så tycker oftast konsumenterna 
att det här faktiskt är till en fördel för mig, då är man ganska villig att dela med sig av data. 
Men tycker man att jag har ju köpt den där klänningen och nu står det att den är på 20 
procents rabatt, då blir man ju förbannad liksom istället och tycker att de ska väl inte förfölja 
mig o ja…, då blir det störande och då blir det adblockers och sådant som kommer in då för 
att blockera det som är irriterande.    
Z: Är adblockers något som ni diskuterar? 
CT: Ja det var det som jag satt med nu precis innan jag kom här. För nu ska jag bjuda in 
VD:ar och alla publicister och alla större reklambyråer tänkte jag. Det är det största hotet vi 
har just nu, som är akut här och nu. Vi vet att det är runt 25 procent i snitt som blockerar 
annonser i Sverige och vi leder ligan i världen och det är ju 25 procent inkomstbortfall för 
våra publicister och det är nu det är liksom på den nivån att ”ja nu måste vi göra något”. Det 
här påverkar journalistiken man måste ju dra ner om annonspengarna börjar gå ner istället 
för upp som de måste göra. 
Z: Varför tror du att det är så högt antal i Sverige som använder sig av adblocks? 
CT: Jag tror vi har haft en ganska avancerat annonsmarknad om man säger så, mycket 
stora annonsformat. Nu kan jag ju bara se till den här undersökningen då och det framgår 
inte riktigt, för då fick vi ganska många frisvar som inte är publicerade där. Det är ju att det 
har varit ganska stora format, man tycker inte att man kommit direkt in till den siten man 
velat. Annonsörerna har velat ha stora annonsformat och då har publicisterna erbjudit stora 
annonsformat, det är ju inte publicisternas fel ärligt talat. Annonsörerna har velat betala för 
stora format och i slutändan har konsumenterna tyckt att det varit störande helt enkelt och 
tycker att de fått en renare upplevelse om man stänger av dem. Och likadant, dålig 
”retargeting”, ser vi också har man upplevt som störande helt enkelt. 
C: Tror du att konsumenternas integritet är viktig för aktörerna?   
CT: Ja, vi brukar ju säga att den som lyckas knäcka det här med integritet på ett bra sätt, det 
liksom kommer vara den bästa valutan i framtiden, att den som håller sig på rätt sida och gör 
bra saker, den är helt avgörande tror jag. Och det beror på vilket forum man är i, är man 
bland politiker, jag tycker EU då som vi kanske stört oss på från IABs håll, är att de har haft 
nästan uteslutande konsumenten i fokus och det kan man inte heller ha för det är viktigt att 
man ser också att det här är en bransch som måste växa den måste ha förutsättningar för 
att växa. Annars så blir det en demokratifråga i slutändan för att print kommer att gå ner det 
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kommer inte att finnas så mycket tidningar som det gör nu. Det kommer se annorlunda ut tv, 
broadcastad tv, det kommer också förmodligen bli väldigt marginellt med tiden, och då är det 
digital kommunikation som gäller. Då gäller det att man kan fortsätta ta in pengar på det för 
att kunna erbjuda fortsatt bra journalistik. Det är ju definitivt en av de viktigaste frågorna 
även om man kanske inte sitter och pratar om det varje dag. 
C: När man väl diskuterar det, på vilket sätt talar man om det, har man någon strategi eller 
är det fortfarande en ”fråga” lite mer? 
CT: I Sverige har man tagit ganska lätt på den här frågan. Den är ju mycket mer debatterad i 
Tyskland till exempel. Där använder man ju knappt kort liksom… de vill inte använda kort för 
att de inte vill att kortbolagen ska veta var du har handlat någonstans, jag menar där är ju 
inte vi alls. Vi har accepterat ganska mycket, biltullar, och allt som samlar in data faktiskt, de 
vet precis hur man kör till jobbet i Stockholm. Det finns många sätt men som sagt jag tror att 
vi har tagit ganska lätt på den frågan i Sverige jämfört med många andra länder. Men att den 
ligger där hela tiden och jag tror att publicister och sådär är, ja noga med att man i alla fall 
informerar på siten.   
Z: Men upplever du att det är viktigt med integritetsfrågan för aktörerna? 
CT: Jag skulle svara ja på den frågan. Sedan kan jag säga att jag tycker att vi kanske har 
diskuterat frågan lite, lite ändå.   
C: Det är ju en ganska svår fråga, men om man tänker att det är ju en ganska hög grad i 
Sverige som använder sig av t.ex. annonsblockering så det är intressant. 
CT: Men sen så ser man ju t.ex. Facebook, där ser man att man delar med sig om hela sitt 
liv verkligen, de vet allt. De vet ju mer än ett gift par om varandra. Och där delar man gärna 
med sig, men då har man tyckt att man har fått något tillbaka, så då är man villig att dela 
med sig av hela sitt liv på något sätt. Ja, men det är ju så att får man något tillbaka så är 
man villig att dela med sig av otroligt mycket, så det är en svår fråga. Medan man ser 
”retargeting”, bara egentligen ett surfbeteende, inte så känsligt alls egentligen, det tycker 
man ”oooh läskigt”. 
C: Vi har ju pratat mycket om den här frågan i förhållande till övervakningssamhället som är 
aktuellt idag. Att det kanske är därför vissa upplever det integritetskränkande att de tar 
information. Varför tror du att integritetsfrågan inte kanske prioriteras?       
CT: Nej men jag tror vi är ganska godtrogna, vi har haft bra regeringar. Vi har haft en bra 
PUL-lagstiftning som liksom har funnits länge och är vedertagen och alla har lärt sig leva 
efter på något sätt och den fungerar. I andra länder finns det kanske sådan här lagstiftning 
men den är inte så efterföljd och reglerad som i Sverige. Därför tror jag att vi har liksom haft 
ett bra klimat vad det gäller marknadsföringsbiten iallafall och då även datahanteringsbiten. 
Man har känt förtroende för den, men nu är det liksom så mycket ny teknik som kommer och 
därför kommer det här upp igen och nu måste PUL-lagstiftning regleras efter nya 
förhållandena och det är därför vi får en ny dataskyddsförordning nu då. Men som sagt, det 
vore läskigt om man bara har konsumenten i fokus och att de skulle drabba många av våra 
bolag. Många bolag kommer från Sverige var gäller digital marknadsföring, deras affärsidé 
förstörs genom en dålig lagstiftning   
Z: Har du någon aning om hur andra länder diskuterar den här integritetsfrågan? 
CT: Jag tror att de har en mer diskussion för att de inte har haft förtroende i sådana här 
frågor innan. (Andra världskriget - Tyskland, rädda för register). Vi fick ju en 
cookielagstiftning, hur man skulle använda cookies, 2012 var det tror jag. Då fick helt 
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plötsligt Holland en jättehård lagstiftning, men det var för att de hade de politikerna som sa 
att ”det här ska vi banne mig reglera”. Sedan så fick de backa lite eftersom det gick 
överhuvudtaget inte att ha ett internet med den typen av lagstiftning. Men det var så typiskt, 
då såg man bara till konsumenten, det är klart man ska säga ”ja” till cookies varje gång du 
går in på en site, men det går inte att surfa då om du ska sitta och klicka i, det blir bara att 
man klickar i och inte fattar någonting istället. De politikerna såg väldigt mycket till 
konsumenten och inte till det praktiska genomförandet överhuvudtaget. 
C: Det här med annonsblockering då, vad har ni för tankar om det? 
CT: Jag skrev ju precis det nu, att vi ska starta en grupp nu på högsta nivå hos publicister 
och även lite kreatörer o.s.v. Jag ser det iallafall som tre spår då. För det första så är det rent 
akut, vad gör vi med de som annonsblockerar idag? Vad är de värda för att få upp till en site 
om de bara kostar pengar? Ska man gå ihop och stoppa och säga ”hej vi ser att du har 
annonsblockerare vill du läsa våra artiklar så stäng av”. Eller jag tror att man kanske måste 
ha lite fler alternativ, kanske ”hej vi ser att du har en annonsblockerare, du får gärna sätta av 
den eller så får du gärna microbetala för att komma vidare”, med en spänn eller någonting. 
Eller kanske betala 50 öre för att få lite färre annonser. Det är bara lite förslag jag har i 
huvudet just nu. Vi måste hitta på något nu, så det är ett av spåren, det andra är att vi måste 
göra bättre annonser så att det inte upplevs störande helt enkelt. Det är den kreativa sidan 
som måste se till. Det gäller att vi går ihop nu, det måste bli bättre annonser, mer kreativitet. 
Och sedan det tredje är att det är väldigt mycket som ska mätas i den här världen, det har 
blivit väldigt mycket tunga mätscript som gör att siterna liksom har mycket annonsanrop som 
det heter då till annonssystem o.s.v. som gör att siterna laddar lite långsammare p.g.a. alla 
mät-taggar o.s.v. och det är också en anledning till att många använder sig av adblocks. 
Mindre data och ladda siterna snabbare. 
C: Det pågår en diskussion om att annonsblockering är stöld… 
CT: Ja, men det är det liksom, iallafall de här bolagen som gör dom här annonsblockerarna, 
det tycker jag är nästintill, ja kanske inte kriminellt kanske, men nästan kriminell verksamhet. 
Alla har på något sätt väldigt tydligt visat att man vill ha fritt innehåll på nätet och då måste 
det finansieras på något sätt, och om det ska vara fritt så måste det vara reklambaserat. Det 
finns inga andra betalningssätt idag. Jag tycker att om du sätter på en adblock och tycker 
ändå du ska ha rätt till allting, inte är okej. Samtidigt de här adblockplus som nu är störst på 
att tillverka dem, och du är Google som betalar ett ex antal miljarder så kan du få komma 
igenom deras adblocksnät liksom. De har gjort massa konstigt, jag har läst massa konstigt 
om adblockplus, de skulle starta någon styrelse eller arbetsgrupp och så ska de diskutera 
vilka annonser som ska blockeras. 
C: Splittringen i branschen angående programmatic, många som talar om den kreativa biten 
(annonsformaten).    
CT: Jag tror inte att det kommer att stoppa kreativiteten, man får inte dra i för stora växlar 
runt programmatic, utan man ska se det som ett nytt sätt att boka annonser på… 
 
(…) 
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Transkribering av intervju med Gunilla Welander 
och Elisabeth Trotzig 
23/10 2015 
 
C = Cecilia Hage 
E = Elisabeth Trotzig 
G = Gunilla Welander 
Z = Zoe Eklund 
 
E: Jag kom nyss från ett möte i Bryssel som vår paraplyorganisation för självreglering har 
hållit i tre dagar, och där har man dels pratat om privacy-direktivet som man tror kommer 
beslutas innan årsslutet. Ambitionen är att det ska vara klart Q1 2016. Och det blir lag – det 
är inget direktiv som man som man får ta i sin egen lagstiftning hur man vill utan det är en 
tvingande lag. Exakt vad den går ut på kan jag inte redogöra för, men marknaden har 
anledning att vara oroliga. Och det går ju i varandra, för den privata integriteten berörs på så 
många olika plan. Den andra frågan som diskuteras – och det har beröring på det här 
specifikt, som ni ska skriva – är ett annat direktiv som man nu ska se över. ”Re-fit” som de 
kallar det för, se om det liksom är i takt med tiden, och det handlar om det audiovisuella 
regelverket, alltså det som gäller för linjär TV idag, broadcastad TV. Och frågan är då om det 
ska utökas till att omfatta icke linjär, alltså onlineproduktion. Det vill naturligtvis inte 
marknadens aktörer att det ska komma lagstiftning på nätet. Man försöker vara tydlig med 
att det finns ett omfattande regelverk just vad det gäller den privata integriteten på nätet och 
i mobilen. Det är ett självregleringsprogram som man har satt upp och som går ut på en liten 
ikon, ett litet “I”, som ska ligga i all bannerannonsering. (beskriver utseende och placering på 
I:et. beskriver att då man går in på I:et kan man få information om och välja bort nätverk som 
använder cookies. ca 2:40) 
Och det är ett system som nu finns igång i 12 av de 27 medlemsländerna. Vi är ett av de 
länder som har möjlighet till prövning, att konsumenten kan klaga till oss om man inte tycker 
att man fått information. Vi har inte haft någon egentligen klagan. I andra länder, framförallt 
Tyskland, har dom fått en del klagomål och då har det i huvudsak handlat om att man inte 
fått information allt om att det är cookiebaserat, eller att man har optat ut men fortätter att få 
därför att servern kanske står i ett annat land.  
Så det finns ett stort initiativ man tagit från branschen, och det är ju IAB Europa som har 
drivit det här, att få igång den här markeringen och få aktörerna att licensiera den här ikonen 
så att man tydligt informerar. Det pågår också pan(?) europeisk informationskampanj om 
vad som sker bakom skärmen med annonser. Den har rullat i Sverige, dock alldeles för lite 
har vi förstått. Nu kommer de med andra våg (...), de har gjort om enheterna och ska också 
faktiskt köpa lite utrymme, inte bara ta utrymme, eller givet utrymme, hos aktörerna, utan 
man ska också lägga lite pengar på att informera. Så det görs mycket från 
självregleringshåll, när det gäller den privata integriteten.  
G: Känner ni till vad det finns för regler kring det här? 
Z: Det var en fråga vi tänkt ställa till er. 
G: Då finns det ju då Lagen om elektronisk kommunikation och enligt den får man inte sätta 
cookies utan att ha fått ett uttryckligt samtycke och utan att ha informerat om det, det är 
liksom grundläggande. Och när den lagändringen trädde i kraft i Sverige blev branschen 
orolig, och då samlades man och så skrev man en överenskommelse/rekommendation, och 
den rekommendationen går ut på att… dels finns det förslag på hur man ska göra för att 
informera på ett tydligt sätt, och det andra är att samtycke har getts om man har browsern 
inställd på att ta emot cookies. Och det är normalt sätt browsern. Det här är ju inte längre 
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gående än vad lagen säger utan snarare inte lika långgående, och det är ju lite ovanligt när 
det gäller självreglering, att man inte går längre än vad lagstiftningen säger. Att pröva om det 
här följs eller inte, då utsågs vi att följa det, och vi har vad gäller den frågan vad gäller själva 
cookiesättningen inte fått in en enda anmälan, så vi har inte prövat ett enda fall. Vad det 
beror på kan vi inte svara på. Att konsumenterna inte bryr sig, att konsumenterna inte vet om 
det eller var de ska anmäla… det kan vara flera orsaker. Sen vad det gäller själva trackingen 
och vad man riktar annonseringen beroende på hur har man agerat på datorn och andra 
fakta, det regleras i det regelverk som vi har här, medans överenskommelsen ligger på vår 
webbsida. (Finns även på IAB:s hemsida osv) 
Det här regleras i D-kapitlet, och där har vi som Elisabeth sa inte heller fått några 
anmälningar. Och där har branschen kommit överens på Europanivå (…), då är ju nästa led 
hur man riktar annonseringen just till dig utifrån hur du tidigare betett dig på din dator. Det är 
två separata delar som hör ihop. Det är så det ser ut juridiskt sett. (Pratar om Alex 
Tandberg(?) som vi borde prata med, jurist på Swedma, direktmarknadsförare. Arbetat med 
privacydirektivet, jobbat i Bryssel, insatt. De har ingen koll på privacydirektivet men ska lära 
sig av honom.) 
G: Det har blivit mer omfattande än vad de förstod från början, att se över det här 
(privacydirektivet). Därför att marknaden har utvecklats, tekniken har gått så långt. 
C: Även här i Sverige, att det utvecklats? 
G: Hela teknikutvecklingen har ställt privacyfrågan i fokus, och det är hela idén med 
programmatic kan man ju säga. Det är helt automatiserat, det är inte ens en mänsklig hjärna 
som är med och tänker utan det sköts bara genom information i datorerna.  
E: De frågor som vi jobbar med, både vad gäller den här rekommendationen som branschen 
tog fram vad det gäller OPA-reglerna i CC:S regelverk så jobbar ju vi bara när det gäller att 
samla in uppgifter, när man använder uppgifterna i ett kommersiellt syfte, dvs. man gör det 
för att skicka ut kommersiell reklam. Är det fråga om att man använder det för andra syften 
då prövar inte vi, vi prövar bara det som är kommersiell reklam. (…) 
Z: Tror ni att det finns några utmaningar eller problem med det här nya sättet att producera 
reklam? 
E: Jag tror att det finns en stor problematik, och den är redan här. Och det är adblockers. 
Jag såg siffror igår på snittet i Europa, 25% av europas invånare har nu laddat ner 
adblockers. 
G: Menar du att det är knutet till programmatic? 
E: Absolut. Därför att, vad handlar det här egentligen om – jo det handlar om att vi 
konsumenter är rätt trötta på reklamen som vi ser på nätet. Den är ganska andefattig, den är 
störande, bryter av, det vet vi, och det här är verkligen ett uttryck för att konsumenten har 
blivit rejält reklamtrött. Där har ju branschen ett ansvar. 
G: Blir man mera för att det är…. 
E: Ja därför att det kommer att utöka utbudet enormt på webben. Det är är ju i princip 
obegränsade möjligheter, inte helt, men ganska stora möjligheter att nå ut, riktat, till den hela 
världsmarknaden. Och när man gör det med automation, programmatic, så är det, i alla fall 
som jag förstått det, så ger det möjligheter direkt till marknadsföraren att själv göra det här. 
Tidigare har väldigt mycket planerats genom byrå eller mediebyrå. Det har grundat sig på 
analyser och man har en idé om vad man ska kommunicera, det är ofta väldigt 
genomarbetade processer. Nu blir det extremt enkelt att pusha ut. Och det tror inte jag 
kommer höja kvalitén på marknadskommunikation som sådan, tyvärr. Det kommer göra att 
vi kommer vilja välja bort i större utsträckning, och det är en problematik för oss alla. För oss 
som konsumenter för vi kanske missar intressanta erbjudanden, och framförallt för 
marknaden som sådan. Affärsmodellerna ställs på huvudet, idag är modellen att man får 
innehållet i princip gratis, om man kan acceptera reklam. Och gör vi inte det längre, då 
kommer innehållet att kosta.  
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G: Ja, och dessutom har branschen uttryckt att… om man knyter an till just adblockers, då är 
det många som  väljer att göra mera native advertising istället, och det är ju inget vi 
förespråkar härifrån RO’s sida, för det gör det väldigt otydligt att se vad som är reklam och 
inte. Just reklamblockeringen i sig har ju lett till mera native, vilket aktörerna också sagt. 
Z: Hur ställer ni er till… diskussion kring annonsblockering som form av stöld, de som gör 
annonsblockeringarna blir nån form av tjuvar.  
E: Ja, så är det ju, de facto, eller ja alltså ”tjuvar”, men de tar ju en del av kakan. De tar ju 
rätt bra betalt. Det är också så att de förhandlar, fick jag klart för mig igår, att det finns två 
steg av adblockers. Dels finns det total adblocking, och sen finns det som adblockers som 
erbjuder en så kallad ”white list” där man som konsument kan säga okej till en viss typ av 
annonsering. Den här white listen har blivit högekonomisk, kan man säga. Det har liksom 
blivit den nya valutan. Annonsörer betalar enorma summor för att hamna på white listen, så 
det har liksom blivit en helt ny marknad vid sidan av. Jag vet inte huruvida det gagnar 
konsumenten egentligen, för det är ju konsumenten som på något sätt ska ha ett val att välja 
bort, att inte ta del av reklam. Och det är klart, då kan man ju välja att inte ta del av reklam 
alls. Men, jag kan tänka mig att många konsumenter ändå vill ha en viss del reklam, det 
brukar vara så när man faktiskt frågar. (Hon jobbade tidigare på medieföretag där hon 
arbetade med magasin, mätningar gjordes ofta om huruvida man ville ha reklam, och det 
ville man, tråkigt utan.) All reklam är inte lika med jobbig. Men den reklam som har gått över 
nätet tenderar att bli jobbig för konsumenten, och ju mer automatiserad den blir desto mindre 
sofistikerad blir den, naturligtvis. Och det gagnar inte varken konsumenten eller marknaden i 
sig.  
C: När ni får in anmälningar på reklam på nätet, vad är den vanligaste typen av anmälningar 
ni kan få in på internetbaserad reklam? 
G: Vilken typ av produkter? Orsak..? 
C: Ja, orsaker. 
G: Jag skulle gissa, utan att ha siffror, men jag skulle gissa på vilseledande. Tror inte att det 
är könsdiskriminerande, som annars är den största bland den andra reklamen som syns i 
det offentliga rummet. På webben kan det vara att man kanske måste klicka för att komma 
vidare, i annan reklam elimineras den risken. Jag tror det är en ganska stor anledning. (Det 
finns statistik på RO’s hemsida) 
C: Händer det att ni får in anmälningar som rör integritetskränkning? 
G: Nej, det är extremt sällsynt. Jag vet som sagt inte vad som är orsaken till det. Kan det 
vara så att folk inte känner till att de kan anmäla, att det inte stör folk, eller att folk inte 
känner till det över huvud taget.  
E: Jag tror det handlar om en okunskap. 
G: Jag tror det är en väldig blandning utav de här olika anledningarna.  
E: Däremot får vi ganska många olika anmälningar på det som kallas smygreklam, det 
kanske inte är integritetskränskande men det kan vara kränkande ändå för individen att 
faktiskt bli lurad med uppsåtet, med innehållet. Det är det som ligger inom native advertising, 
att det blir väldigt otydligt med vad som är reklam, kanske framförallt i sociala medier.  
Z: När vi var på IAB Sverige hade vi en liknande fråga ang. medvetenheten, om man bryr sig 
eller inte. Charlotte nämnde att det kanske har med kultur att göra, med Tyskland som 
exempel. Är det något ni funderat över? 
G: Nej. Däremot har jag funderat över att vi inte reagerar på det här i Sverige, om vi är så 
vana med offentlighetsprincipen, vana med att det finns så mycket uppgifter att hitta om oss 
överallt.  
E: Det tror jag är en skillnad faktiskt. 
G: Att det ligger i vår kultur att bara man har någons personnummer kan man få ut otroligt 
mycket information. Allt från skattefrågor, brottsregister, ägande, allt. Så är det ju inte i 
Tyskland.  
C: Vad säger lagen i samband med onlineannonsering, det är cookies… 
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G: Ja, det är det som är lagstiftningen.  
C: Men om datainsamling, det är bara genom cookies? 
E: Ja det är cookielagen, och sedan finns det annan reglering om vad man får lagra, vilka 
personuppgifter som får lagras och vad man får registerhålla.  
G: (Kan inte något om det, det är datainspektionen som har hand om. Personuppgiftslagen 
styr det.) Vi har så sällan anledning att titta på de här frågorna eftersom vi aldrig får in några 
anmälningar, man tittar ju på det man får in anmälningar om.  
Z: Har ni uppfattning om hur aktörerna i branschen bemöter den här kritiken om 
integritetsfrågan, om det är något de alls diskuterar..? Har ni hört någon diskussion? 
E: Nej, jag tror det är som de ni träffat tidigare säger, att det inte är någon stor diskussion 
som pågår här, just nu. Men den kommer säkert komma när man blir varse den här 
regleringen. Den har det, vad jag förstått, det stramare än vad vi har det nu i Sverige.  
 
Z: När kommer den ut sa du? 
E: (...) Tal om första kvartalet 2016. Då börjar den gälla med en gång. Lag, inte direktiv.  
C: Tror ni att integritetsfrågan kommer utvecklas i takt med att fler och fler blir medvetna 
om/använder sig av programmatic? 
E: Det är jag helt övertygad om. Det kommer vara ett uppvaknade för många tror jag. Jag 
tror faktiskt inte att man förstått vilken enorm mängd data som snurrar där, om oss som 
personer. På webben är man en IP-adress, än så länge i alla fall, i mobilen är man ju inte 
det. Och mobilen är en annan fråga, app-världen.  
Z: Det är nåt man hör är en liten utmaning, det ligger inte i fas med vad som händer med 
datorn än.  
C: Att det är problematik med annonsblockering även där, att fler använder sig av mobilen 
och hur ska man nå ut på det sättet…  
E: Mobilen har ju minst en nivå till, och det är ju geo-targeting, som också är något jag vet 
diskuterats, när det gäller privacydirektivet. Det är ju extra känsligt att man alltid vet var vi 
befinner oss. Det är liksom ett steg till i vårt integritetsskydd.  
C: Nämner på er sida att ni jobbar för en hög etisk nivå i branschen, på vilka sätt arbetar ni 
för det här? Har ni någon speciell strategi? 
G: Om man tittar på RO, vi är en stiftelse som bildats utav näringslivet och som finansieras 
utav näringslivet, och vi har ju ett väldigt tydligt uppdrag – det är att pröva anmälningar som 
vi får in. Ärendemängd är ungefär 250 per år, vi får in fler anmälningar men det resulterar i 
ca 250 per år, och dom prövar vi. De ärendena lägger sedan grund för våra två övriga ben 
som vi har: informera och vägleda marknaden och över huvud taget. Pröva, informera, 
vägleda är våra tre huvudsakliga uppgifter. På så sätt tycker vi att vi höjer etiken. Vi har 
fattat nästan 1500 sökbara beslut som ligger på våran hemsida, och det fungerar ju också 
som vägledning för marknadens aktörer. Vad gäller frågan som diskuterades nu har vi inte 
fått in några anmälningar som resultera i ärenden, så den frågan har vi inte kunnat pröva. 
Det gör ju att frågan inte riktigt lyfts fram heller, det är svårt att prata om någonting som vi 
inte haft några fall om. Naturligtvis diskuterar vi det här när vi är ute och utbildar våra 
finansiärer och andra aktörer, men det blir inte lika tydligt som när man har ett fall och visa 
upp, så det saknas ju.  
Z: Tror ni att det kanske kan komma in fall nu, när folk blir mer medvetna? 
E: Det tror jag. Det här är inte så enkla saker att informera om till den genomsnittlige 
konsumenten. Av den anledningen har man faktiskt nu tagit fram, på europanivå, ett litet 
anmälningsverktyg som är otroligt enkelt. Det innebär en liten app som man laddar ner i 
datorn, där man bara klickar på den banner som man på nåt sätt har problematik med. Det 
är tre klick och så gör man en anmälan.  
G: En anmälan om vad? 
E: Om att den inte är informerad, att den kanske inte är markerad med det lilla I:et eller att 
man fortsätter att få den. Alltså enligt reglerna. Så det är inte innehållet. Men det sker 
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automatiskt, det tas en print-screen direkt. För det är en problematik kan man säga, att en 
konsument kanske anar hur det är men har liksom inga bevis på att det är så. Skickar in en 
anmälan och så ”ja men du måste ha tagit en print screen och vi måste ju se sammanhanget 
annonsen är vi, kan inte bara skicka in en liten text, utan vi måste ju ha ett underlag. Det får 
man ju nu då med det här verktyget.  
G: Men får man även underlag vilken telefon det är? 
E: Ja. Du får allt. Du får hela bakgrunden. Du kan också se vilket annonsnätverk som lagt 
upp den. Du får hela programmeringen bakom också. Så det är ett väldigt bra verktyg 
faktiskt. Så vi får se om det kommer till användning. Men det är väl så att teknik möts med 
teknik, nu är det ju många frågor om hur man ska möta adblockersframfarten, ska man 
blocka adblockers… Jag såg igår på dagens media att man släppt igenom Unicef som tagit 
sig igenom adblockers genom att man inte hade markerat det som en annons. Och det här 
är ju också inte helt lyckat kan man ju säga, för nu blir det ännu mer otydligt där ute. Om 
aktörerna ska sicksacka förbi adblockers genom att faktiskt låta annonsering ske genom 
redaktionellt innehåll. 
 
(Snack om att Unicef inte behöver annonsering pga. det inte är kommersiell reklam och då 
gäller inte ICC…) 
E: Men det är väldigt intressant att se att aktörerna faktiskt redan har en plan för hur de ska 
gå förbi adblockers. I tyskland pågår nu tre rättegångar där man stämt adblockers för jag tror 
det är (?)-konkurrens. Någon sorts konkurrensklausul i tyska regelverket, att det är otillbörlig 
konkurrenssituation eller otillbörlig affärssituation, jag kan inte riktigt översättningen. Men de 
har misslyckats i första instans. I tre olika städer, fick jag veta. 
G: Vilka är det som har stämt? 
E: Ja det är nog media som har stämt. Och inte fått framgång. Men det är klart att det finns 
många som har anledning att vara oroliga. 
C: Ja, det innebär ju stora förändringar. Du pratade lite om det här med vägledning, vad är 
det aktörerna behöver vägledning i, i första hand då de kommer till er? 
G: Vi ger ju vägledning i form av att man kontaktar oss med konkreta förslag som man har, 
men en konkret reklamåtgärd exempelvis. Och då är det ju det som vi ger vägledning om. 
Och så ger vi även vägledning genom våra utbildningar naturligtvis, och självklart är det ju 
så att det som är mest frågor kring, det är sånt som mest är anmält. Om man exempelvis 
jobbar inom modebranschen, då är det mycket anmälningar kring kanske 
könsdiskriminerande reklam, då är det ju klart att då berättar man mycket om det för det är 
det man är intresserad att höra om.  
Z: Tror ni att konsumentens integritet är viktig för aktörerna? 
E: Jomen det är ju en förtroendefråga.  
Z: På vilket sätt kan det ta sig form? Hur värnar man om konsumenternas integritet? 
G: Att aktörerna gör det? 
Z+C: Ja.  
G: Men jag har fått en känsla av att när vi har varit ute och pratat nu på senaste året att det 
är inte så många aktörer ändå utav våra finansiärer som som använder sig utav OBA. Det är 
framförallt, tycker jag, företag som mest har agerat på webben i stort, alltså de har 
webbshoppar och så. Jag tycker det är främst dom. 
E: Ja, det är nog både och. Så min uppfattning är det här är lite jungfrulig mark, det är 
förhållandevis effektivt, annonsören får ett bättre resultat än om man bara hade köpt en 
banner. Och det är såklart det som räknas, man vill ha igen sin investerade krona. Så att, 
min uppfattning är att branschen driver på, möjligheten finns där och man prövar sig fram, 
man kommer att pröva ända till konsumenten slår bakut och det börjar konsumenter 
uppenbarligen göra nu. Om det är av integritetsskäl, det kan inte jag svara på. Jag tror mer 
att det handlar om att man tycker att reklamen är tråkig.  
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G: Och så placeras den ofta lite störande. Att det kommer upp, man måste vänta, klicka bort 
eller klicka sig fram eller… 
E: Men det är säkert… ponera att man får ett erbjudande i sin mobil som man tycker är 
superbra, ja då störande tycker man ju inte att det är störande för min personliga integritet, 
då blir man ju glad. (…) Det finns ju säkert olika mottaganden hos konsumenter 
G: Men så flyttas väl också gränsen, det här med kundkort började för några år sedan och 
man premierade dom och skickade, ja ICA var väl först, med att skicka matkuponger. Då 
tänker man ju, hur vet ICA hur mycket mumsmums (jag köper)? Och nu tror jag inte det är 
någon som hetsar upp sig speciellt mycket, utan man bara vet att det är så. Det har man 
liksom lärt sig.  
E: Men det kanske är en annan sak också, för att ICA har man ändå någon sorts relation till. 
(…) 
G: Nej jag säger inte att det är samma sak, men jag tror att gränser ibland kan flyttas fram 
för folk var upprörda i början men nu talas det ju inte om som något problem. Den personliga 
integriteten är ju något annat, det kan ju vara allt vad jag har gjort och så helt plötsligt så 
leder det till att jag får reklam för någonting bara för att jag råkat söka (på någonting). Då har 
jag inte bara sökt på det företagets hemsida utan jag har ju sökt på andra saker, och det är 
ju kanske inte så trevligt.  
 
(G frågar vad C o Z tycker, tas upp att vi pratade med Charlotte Thür om demokrati, att om 
det ej finns annonser kan det bli svårt att få kritiskt granskande texter. Snack om att i Sverige 
är det såhär, hur vi själva inte är särskilt orolig då det kommer till att handla på nätet osv. 
Prat om att reklam kan va störande men måste finnas, att vi inte upplevt en kränkning i vår 
integritet. Vi har båda annonsblockering, vi vill åt bra innehåll, måste vi se reklam för att få 
se innehåll känns det OK. Intressekopplat, fin gräns mellan vad som är störande o inte. 
Intressant diskussion som vi ej hört så mycket om... 
fråga om vi träffat programmatic-aktör, snack om att vi ska ta kontakt för intervju för att 
också få den vinkeln.) 
C: Det känns som att ni är de första vi träffat som kan komma med lite mer information om 
själva integritensfrågan, de andra har inte diskuterat den så konkret. 
Z: Det är mer en diskussion de har. 
C: Vi vill se hur diskussionen går, det är inget vi lägger en värdering i utan vi vill se hur det 
ser ut och ställa frågan, intressant, varför kan det se ut såhär… 
G: Sen skulle jag tycka… Vi pratade om en sak här med mina två yngre kollegor, som är 25 
respektive 30, och jag undrar om det här kan vara förändrat beteende. Vi pratade om att 
flytta pengar mellan konton. Det visade sig att de har aldrig mer än 1000kr på sina kort, de 
flyttar istället över hela tiden vartefter de använder, och det tror inte jag att vi i vår 
generation… 
E: Jag gör det.  
(Prat om hur man använder sina kort osv. Yngre kanske har ett annat beteende. Prat om att 
råka ut för stöld. Prat om att det kanske blir enkelt att flytta över i och med swish osv.) 
G: Det är ju ändå en sån sak som hänger ihop med integriteten. Det är bara en lös tanke. 
 (Prat om att man agerar utan att tänka, vad man vågar göra på wifi på platser som 
flygplatser.) 
E: Bankerna har ju full koll på vad vi gör, hur vi agerar. Det kan man ju se på sitt 
kontoutdrag. Och hur skulle man känna om banken sålde det här vidare till en tredje part? 
Nu tror jag inte bankerna gör det, de är säkert hårt reglerade på många håll och kanter, men 
andra aktörer. Det finns en marknad där ute, och det förstod jag när jag var på ett 
frukostmöte hos en programmatic-aktör. Dels har man har man sina egna, Schibsted har 
extremt mycket information. 
(G går ut och hämtar en anmälan) 
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E: Men att man också adderar, och det finns liksom som en spottmarknad med data som 
säljs. Det är inte tillåtet enligt det här regelverket, men det är otroligt svårt för oss att kolla. 
Men läs kapitel D. Det är i alla fall någonting som enligt självregleringen inte är okej, och det 
är heller inte okej att samla in uppgifter om barn under 12 år.  
C: Det kan ju vara svårt då att veta om det är ett barn på under 12 år som sitter vid datorn. 
E: Precis, men då är det väl så att man får kanske inte cookiebasera det som är 
barninnehåll.  
C: Som du sa förut, det är nog jättesvårt att förstå… 
E: Och nu med den utveckling som är på webben, att användarna går ner i åldrar och vi vet 
att barn och unga ljuger om sina åldrar på Facebook och alla de här plattformarna, så har 
man faktiskt pratat om att höja nivån lite, att minor inte längre är under 12 utan att minor är 
under 16. För det får ju också negativa konsekvenser. Barn är ju godtrogna och förstår inte 
konsekvenser av sitt handlande. Och det finns förslag, aktörer där ute som drar fördel av 
det. Ett sånt case har vi precis prövat. (prat om youtubern miss lissibell, att hon la ut en 
rabattkod, vilket anmäldes pga. hennes väldigt unga målgrupp då det finns regler om reklam 
riktad mot barn under 18) 
 (G visar en annons av wasp för expressen som säger att de använder bästa möjliga teknik 
osv för att nå bästa resultat 
G: Aftonbladet var väl kanske störst och först, och Expressen, där är det ju många som 
jobbar. Och det är klart att där kan man ju tänka tanken eller bör tänka tanken, är det bara 
det att de har som här fönstren eller är det också så att de har koll på vad vi har gjort på 
expressen.se.  
 
E: Och inte bara på den – Aftonbladet har ju så många fönster, blocket inte minst, där finns 
det ju hur mycket information som helst om oss alla i konsumtionsvaror(?) som är otroligt 
intressant för en tredje part. 
G: De har blocket, de har destination.se (…) 
C: Det blir ofattbara mängder. 
G: Jamen att det här är mediehus, det är ju verkligen det, och där får de in väldigt mycket 
information och det är svårt oss att veta exakt. 
E: När jag jobbade där 5,2 miljoner kunder, och då, det här var 20 år sedan, pratades det 
jättemycket om ska vi använda det här materialet, ska vi använda det, hur ska vi bearbeta 
det, nej det vågar vi inte, kan vi inte… och man hade inte alla i en utan varje tidning hade sin 
prenumerantstock. Men ihop så är det ju en jättekälla att ösa ur, det är nästan hela sveriges 
befolkning, halva i varje fall. Så det finns anledningar att föra en diskussion, 
(Prat om att DN skrev en artikel i våras, artikelserie i början på hösten som har handlat om 
just denna fråga. eventuellt svenskan… tips om datainspektionen, PTS…) 
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Transkribering av intervju med Jeanette Kronwall, 
Post- och telestyrelsen 
6/11 2015 
 
C = Cecilia Hage 
J = Jeanette Kronwall 
Z = Zoe Eklund 
 
Z: Presentera dig själv lite kort och vad du har för roll på PTS. 
 
J: Ja, jag heter Jeanette Kronwall. Jag är jurist på nätsäkerhetsavdelningen, och mer 
specifikt enheten för integritet och driftssäkerhet. Vi jobbar med, litegrann som det låter, med 
driftssäkerhetsfrågor, det vill säga den reglering som rör lagen om elektronisk 
kommunikation. De krav som lagen ställer upp på operatörer, och internettillhandahållare, 
när det gäller säkerhetsåtgärder. Sen finns det också ett sjätte kapitel om 
integritetsskyddsbestämmelserna, dom särskilda integritetsskyddsbestämmelserna som 
gäller framför i egenskap av lex specialis i förhållande till personuppgiftslagen. Och lite kort 
om det, personuppgiftslagen är ju den grundläggande dataskyddsregleringen som gäller för 
personuppgifter. Skillnaden mellan de här lagarna är ju att, dels så är det lite mer speciell 
regleringar inför att det här gäller ju då kommunikation och behandling av personlig 
information i den elektroniska kommunikationssektorn, men också för att den här speciella 
regleringen även träffar lite mer än bara just personuppgifter. Här pratar man om 
trafikuppgifter till exempel. Och sen finns det även andra typer av uppgifter som inte heller är 
specifikt, eller helt snävt, personuppgifter. Så att vi har ett lite speciellt område, lite bredare 
område. Men det är också för att de här frågorna förekommer i ett lite mer mänskligt 
sammanhang. Man ska ju kunna kommunicera förtroligt, det är ju en grundläggande rättighet 
som vi har. 
C: Varför, skulle du säga, är det viktigt att PTS finns? 
J: Just för att vi har ansvaret för den här speciella regleringen och de typer av behandlingar 
som är så känsliga. Samtidigt som den typen av kommunikation… alltså vi är i så hög grad 
beroende av elektronisk kommunikation, e-post, våra mobiltelefoner, idag. Så det finns 
liksom inga alternativ. Det finns inga andra, säkrare alternativ, och då måste vi göra vad vi 
kan för att göra de här tjänsterna så säkra som möjligt. Och tyvärr är de inte så säkra som 
man skulle önska alla gånger.  
Z: Automatisering av individualiserad reklam på internet är på uppgång, alltså att annonser 
på nätet riktar sig mot en specifik individ. Är de något ni på PTS har stött på, och tänkt över? 
J: Mm, absolut. Anledningen till att jag tog den här frågan var också det för att innan jag 
började på PTS jobbade jag faktiskt på datainspektionen. Har en liten fot kvar i den världen. 
Och just när det gäller den här frågan så är det så tydligt att det här är en 
gränsöverskridande fråga. Därför att den regleringen som vi har där vi har stött på det här 
fenomenet är framförallt kakregleringen, alltså webbkakor, cookies. och det är väldigt 
speciella, kring den här regleringen, att vårt tillsynsansvar gäller huruvida man, om man nu 
ska använda sig av såna här kakor, vilket man gör i väldigt stor utsträckning för den här 
typen av verksamhet, så ska man informera och hämta samtycke, bestämmelse 6:18 LEK, 
lagen om elektronisk information. Och där är liksom vårt ansvar. Regeln är utformad så att vi 
ska titta på den som vill använda webbkakor, den ska informera och inhämta samtycke, och 
hur ska man göra det. När det gäller den här annonseringen så… det är ett intrång att ta sig 
in i någons dator och faktiskt sätta den här kakan, rent tekniskt. Det är en integritetsrisk 
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såklart, men det riktigt allvarliga integritetsintrånget, behandlingen, det är något som vi kallar 
för den efterföljande behandlingen, för det är något som blir en ren databehandling som då 
faller tillbaka på den grundläggande regleringen, och då är en fråga för datainspektionen. Så 
att här har vi en gräns mellan två myndigheter och två regleringar. Så det är inte alldeles 
uppenbart för de som, för de flesta är helt obegriplig. Såklart. Men vi har ett samarbete med 
datainspektionen, och de har fram tills idag i vart fall inte ansett att de har resurser att titta på 
de här annonsnätverken och den här typen av behandlingar. Vi har ju inlett en tillsyn när det 
gäller kakor, men vad som jag försökte beskriva, att den har ju sina begränsningar, tillsynen 
som vi kan göra.  
Z: En fråga – det ni har sett hittills, tycker ni att aktörerna informerar tydligt när det kommer 
till samtycke med de här cookisearna? Förstår du hur jag tänker? 
J: Ja, nu är inte tillsynen avslutad, jag har svårt att ge er ett klart besked. Men min 
personliga uppfattning och en generell uppfattning är att vi behöver öka transparensen, det 
vill säga informationen är alldeles för dålig. Och vi behöver öka användarkontrollen. Genom 
att öka informationen så ger man ju användaren, webb-besökaren till exempel, 
mobilsurfaren, en större kontroll. Får du veta vem som behandlar din personliga information, 
för vad, vilka ändamål, hur, på vilket sätt, så har ju du möjlighet att ta vara på dina 
rättigheter, att kanske säga nej till tredjepartskakor, att välja adblocking, kanske begära ett 
registerutdrag med stöd av PUL. Men får du inte veta det så har du över huvud taget ingen 
möjlighet att skydda dig eller ta vara på dina rättigheter. Jag upplever att medvetenheten hos 
en normal internetanvändare idag är ju i väldigt hög grad uppkopplad och digitaliserad. Man 
förstår inte den bakomliggande tekniken, och därmed heller inte hur de här, att man 
interagerar och så. Så att det finns en kunskapslucka, och vi får gärna ofta, med 
informationen som går ut många gånger, det är ofta om hur bra det är med de här 
tjänsterna, men inte varför, i de flesta fallen, de inte kostar någonting eller väldigt lite, och 
vad du faktiskt får betala med, för du betalar med din integritet.  
C: När det gäller de här integritetsfrågorna då, vilka skulle du säga att det är vanligast att 
aktörerna bryter emot? Till exempel cookies…  
J: Jag skulle säga att det är väldigt få som hundra procent lever upp till kakbestämmelsen i 
alla fall. Men det är någonting som vi tittar närmare på just nu. Sen är det ju den generella 
integritetshanteringen och det kan jag inte riktigt svara på. Har man inte informerat och 
hämtat samtycke för kakor, vilket är ofta förekommande, så är det en grundfaktor för att man 
heller inte lever upp till PUL:s bestämmelser för då brister det redan på att det är en olaglig 
behandling. Då kommer man liksom inte vidare i stegen heller, i PUL:s bestämmelser utan 
då brister det redan från början. Har du inte laglig grund för att behandla den här uppgiften 
över huvud taget, då kan vi inte ens gå vidade och se om det här skulle vara okej.  
C: Varför är det så tror du? Att det är många som brister när det gäller just integriteten. 
J: Det har inte varit en prioriterad fråga. Tyvärr. Och jag kan säga att på de senaste tre åren 
så har det skett en ganska stor förändring, en väldigt stor förändring. Faktum är att 
integriteten har blivit prioriterad och hamnat på borden hos företagsledningar, det har dom 
inte gjort förut, de har legat långt ner i verksamheterna, möjligtvis någon IT-avdelning 
någonstans. Men nu börjar man förstå vikten av att titta på de här frågorna redan från 
början. Och någonting som är väldigt tydligt som kommer komma med den nya 
dataskyddsförordningen som förmodligen blir beslutad nu runt årsskiftet, då är det artikel 23 i 
den som kommer bli oerhört central, och den handlar om privacy by design, det vill säga att 
man bygger in integriteten i ett system redan från början och har det som en kärnfråga. Men 
det är väldigt dyrt, och är väldigt komplicerat och i en del fall omöjligt att bygga in integritet i 
systemen i efterhand. Så det är där vi har problem idag tror jag.  
Z: Att integritetsfrågan inte kommer i första hand hos aktörer, vad tror du att det kan bero 
på? 
J: Oj, det är jättesvårt att säga. Jag tror att den här kunskapsluckan, den har också funnits 
hos de som levererar tjänster och telefoner och datorer. Man har liksom sett möjligheter och 
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inte riktigt tänkt på konsekvenserna och riskerna. Så att den förändringen vi ser nu, att 
integritet börjar bli, i vart fall, en konkurrensaspekt, man kan använda det som en 
konkurrensfördel. Jag har tillexempel en operatör som heter Bahnhof som framhåller sig 
väldigt mycket ur att vara en integritetsbeskyddare eller vad man ska säga. Här kan du prata 
och här kan du surfa anonymt.  
Z: Har ni någon slags kommunikation med aktörer på marknaden om integritetsfrågor, är det 
någonting ni upplever är viktigt för dom? 
 
J: Oh ja, absolut. Dels bedriver vi ju tillsyner utifrån de incidenter som faktiskt inträffar. Sen 
har vi också en årlig tillsyn där vi har, på regelbunden basis, en kontakt  med samtliga 
aktörer, både när det gäller integritet och driftssäkerhet. Men sen också sedan några år 
tillbaks, så står vi för någonting som vi kallar för integritetsforum. Vi har en flik på våran 
webbsida där ni kan läsa lite mer om det här sen. Där finns också presentationer och 
agendor, dagordningar från tidigare möten. Det här är ett forum som är tänkt för våra 
anmälda aktörer. I huvudsak är det så att ska man bedriva, tillhandahålla en elektronisk 
kommunikationstjänst eller kommunikationsnät så ska man vara anmäld till PTS. Så det gör 
att vi har ett förhållande till alla aktörer på marknaden. Och alla de här ges möjlighet att 
närvara på det här forumet. Idag så har vi ca 100 anmälda aktörer, men på det här forumet 
så brukar det vara ett drygt 30-tal i vart fall som kommer. Där vi diskuterar aktuella frågor 
och det som hänt senaste tiden och vad vi tänker oss, hur vårt arbete ser ut den närmaste 
tiden. Vi gör det här varje halvår och ibland tar vi in lite externa gästföreläsare, så det brukar 
vara en interaktion och spännande diskussioner. Så att ohja, det är en prioriterad fråga och 
och vi jobbar på det här ur ett… om jag jämför med mina upplevelser från datainspektionen 
så jobbar vi väldigt mycket mer proaktivt snarare än reaktivt, som vi gjorde i den andra 
myndigheten. Där sprang man mer på anmälningar som kom medan här försöker vi, vi har 
en närmare dialog med vårar departement som är näringsdepartementet. Vi jobbat i väldigt 
mycket högre grad nära kommissionen, olika arbetsgrupper i Bryssel, och är med och 
påverkar regleringen redan från början och direkt när vi ser problem eller behöver utbyta 
erfarenheter med andra länder. Så att vi jobbar väldigt mycket mer aktivt med det, skulle jag 
säga.  
C: Vilka integritetsfrågor är viktigast att hantera bra, att sköta? Finns det vissa som kan vara 
viktigare än andra?  
J: Oj. Hela sjätte kapitlet är superviktigt. 
C: Men hos aktörerna till exempel, om det är någon del de gärna diskuterar lite mer, eller om 
det är någonting man fokuserar på.  
J: Vi är lite periodare också, det är litegrann utifrån vad som händer. Förra året så var ju 
trafikdata-lagring en fråga som… en väldigt viktig fråga, såklart. Och den är fortfarande inte 
avgjord, skulle jag säga, så den lever i allra högsta grad, den ligger faktiskt i EU-domstolen 
nu igen för att se om den här regleringen är någonting för Sverige att behålla eller inte. 
Z: Har ni någon uppfattning om det finns någon regel eller lag som aktörerna tycker är lite för 
hårt reglerad, att de skulle vilja att den ändrades… 
J: Alltså de gnäller generellt på att all reglering är väldigt dyr. Jag tror inte de tycker någon är 
värre än någon annan faktiskt. Men integritet och driftssäkerhet ur vår synvinkel, måste få 
kosta. Och faktum är att fram tills nu så har aktörerna fått behandla, eller fått kanske de inte 
har gjort, men de har behandlat vår personliga information. Och har liksom fått ett så stort 
värde – de har kunnat tillgodogöra sig ett så stort värde för den här informationen har ett 
stort marknadsvärde, och det här har de inte riktigt behövt betala för. Men det kommer de 
behöva göra framöver. Med den nya dataskyddsförordningen så införs det helt andra 
bötessanktioner som är ganska dryga. Vi arbetar för att få bättre sanktionsmöjligheter också, 
vilket vi inte riktigt har idag ur bötessynvikel så, vi kan förelägga om åtgärder i syfte att de 
ska efterleva våra regler men vi kan inte riktigt smälla dem på fingrarna så att det svider. Då 
skulle vi kunna höja nivån ytterligare tror vi.  
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C: Ett lite annat spår – annonsblockering är ju väldigt många som använder idag. Är det 
någonting ni stöter på i ert arbete med integritet? 
J: Nu är vi tillbaka igen på kakorna då. det är ju där vi kommer in på det här området. Sen 
generellt, PTS jobbar ju också väldigt mycket och bra med ett så kallat omvärldsnätverk, när 
vi spanar på allt möjligt där ute på marknaden som har en direkt, kanske en indirekt 
påverkan på vad vi sysslar med. Så visst har vi sprungit på det där också, och på senaste… 
marknadsdagen som vi hade förra året så var integritet också en av huvudtemana för den 
konferensen. Där vi hade då en kille som kom och pratade just om det här med 
realtidsfunktioner och annonsering. Så ja vi har sprungit på det, men som jag sa, vi är inte 
rätt myndighet att tillsyna den verksamheten. Vi kan inte med stöd av LEK komma åt dem, 
eller hur jag ska uttrycka mig. Så det är en datainspektionsfråga.  
 
Z: De som gör de här annonsblockerarna, det är ju en helt annan aktör – är det en fråga du 
tror kan bli aktuell, för ja, datainspektionen som du har lite koll på? Att det också kan bli en 
problematik, att även fast dom erbjuder en slags rättighet att blockera automatiserad reklam 
så kan ju de också bli ett slags problem.  
J: Näe alltså, de som hittar på dom här plug in:sen då, eller tilläggen till webläsarna, det är ju 
inte något som faller in under LEK, därför att vår reglering träffar dom som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationstjänster, internetuppkopplingen eller telefonabonnemanget. Inte 
de tjänsterna, alltså själva innehållstjänsterna, då är vi på databehandlingsnivå. Så att vi 
jobbar mer grundläggande. Men allt innehåll blir en fråga om dataskyddsregleringen. Men vi 
stöter ju på det och vi försöker ändå lyfta det, för att adblocking är ju ett bra komplement för 
användare om man vill skydda sin integritet. Men man kan inte förlita sig på dem fullt ut, det 
finns andra åtgärder som man faktiskt måste göra eller som man måste tänka på. Både som 
användare och som kommunikationstillhandahållare och operatör. Och vi måste på alla 
nivåer jobba för att skydda integriteten på bästa sätt.  
J: (…) Vill ni ha tips om datainspektionen? 
Z: Gärna! (...) 
J: Våran kontaktperson heter Eva-maria Broberg, sen finns det också en enhetschef som 
heter Katarina Tullstedt (…) 
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Transkribering av intervju med Andreas Rågsjö 
Thorell, Resumé 
21/10 2015 
 
A = Andreas Rågsjö Thorell 
C = Cecilia Hage 
Z = Zoe Eklund 
 
A: Nejmen det finns en, tror jag, på svenska marknaden, framförallt på köparsidan, en brist 
på kunskap om vad programmatic är. Eftersom det är ett växande område, så tror jag, 
liksom det jag pratade om tidigare, det här med flykten från papperstidningen så, ett område 
där chefer i sin egen värld höjer budgeten för att visa sig moderna helt enkelt. 
Sedan är det ju också en marknad som blomstrar. Det finns ju prognoser som säger att det 
här kommer vara det största inom ett visst antal år. Det finns många antal rapporter som 
pekar på att det här kommer ta en stor del av reklamkakan. 
C: Det har vi också sett, men också att vi i Sverige ligger lite efter. 
A: Ja, så är det. 
C: I jämförelse med dels Europa men speciellt i USA. 
A: Utvecklingen har gått längre där i alla fall. Jag tror för konsumenterna så… det finns ju få 
konsumenter som… jag tror inte det finns så många konsumenter som gillar den här 
utvecklingen. Och den typen av format, alltså automatiseringen av annonser som man oftast 
ser på Facebook till exempel… det är ju ingen som tycker dom är särskilt kul.  
Det handlar ju om den här rädslan för övervakningssamhället också, det finns en rädsla tror 
jag och det kan nog väcka obehag hos vissa konsumenter att man varit inne på vissa sajter 
och så dyker det upp annonser och erbjudanden från dom sidorna när man befinner sig 
någon annanstans. Det tror jag inte alla tycker är så kul.  
C: Vi kommer komma dit. Har du lust att presentera dig själv lite kort? 
A: Ja. Andreas Rågsjö Thorell heter jag, är reporter på Resumé, just nu jobbar jag på 
papperstidningen i olika skift (…) men jag skriver också för webbtidningen ibland. Jag har 
jobbat på Resumé i sammanlagt nästan fyra år. Så har jag varit på SvD emellanåt då, och 
skrivit C-uppsats.  
C: Som sagt har vi sett att du verkar ha stött på programmatic mycket i dina artiklar. Vad har 
du för kanaler för att hitta informationen (om automatiserad annonsering)? 
A: Jag tror att de gånger jag skrivit om programmatic så är det bara en gång på eget initiativ. 
Eller eget initiativ är det ju alltid, men som det kommit från en idé, och det var då jag skrev 
om hur det fungerar och hur de två största aktörerna ser på det – en liten spaning i 
papperstidningen då, förra hösten. De andra gångerna har varit rapporter som jag bara 
lämnat över. 
Z: Hur tycker du att intresset för den här frågan är? 
A: Det är stort. Det tror jag verkligen. Vi skulle jag säga skriver lite för lite om programmatic 
om man ser till dels intresset som finns och dels hur mycket det prognostiseras växa. Där 
har faktiskt Dagens Media varit bättre. (Prat om hur de gav ut en artikel före dem och att det 
var bra att de ej publicerade den). 
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Nejmen det finns ett stort intresse skulle jag säga. Men det finns lite kunskap.  
C: Har du hunnit se en förändring i intresset – om det har ökat eller på andra sätt förändrats? 
A: Det är ju ett ganska nytt fenomen det här. Det har ju funnits en tid, men när man började 
prata om det, det är bara de senaste två, tre åren. 
Z: I vilka sammanhang har du stött på begreppet? 
A: På branschdagar. Då är det ganska svävande ofta, det kan vara en panel, Stockholms 
media till exempel, en sån här paneldebatt. I branschpaneldebatter med olika företrädare för 
branschen så pratas det ofta från mediebyråsidan och då i positiva ordalag och vad man ser 
för möjligheter med det här. Och för mediebyråsidan finns det ju stora möjligheter med det 
här, vilket jag tycker de visar för de tar väldigt mycket betalt och ganska liten insats. På 
grund av kunskapsbristen kan de göra det. 
Z: I de här paneldiskussionerna, hur går snacket angående konsumentsidan? 
A: Lite, väldigt lite skulle jag säga. Man pratar mer om möjligheterna. Den här branschen – 
liksom andra delar av kommunikationsbranschen så befinner sig ju reklambranschen under 
tryck, och jag menar, om man kollar på adblock tillexempel, det är en väldigt stor debatt. Och 
då kanske man väljer att prata om det här som en möjlig lösning, såklart. 
Z: Finns en diskussion kring stöld vs. rättighet. Har du hört någonting om det? 
A: Nejmen det är ju klart att det finns från mediehusens sida kanske en, som är ännu mer 
beroende av annonspengarna. Jan Helin berättade för några veckor sedan i podcasten 
Mattsson och Helin (…) att han funderar på att gå samma väg som (?) har gjort, att slänga ut 
användare som har adblock. (…) Det är en väldig utmaning. Och som rättighet… jag 
bevakar inte branschen så mycket utifrån konsumenten faktiskt, men det tror jag verkligen, 
det är ju väldigt många av mina vänner som är utanför branschen som har adblock. 
Z: Intressant, vi studerar ju aktörernas syn, det är det vi vill åt. 
C: Diskuteras inte så mycket som man kanske skulle kunna tro. 
A: Adblock är ju kanske ett av de mest omdiskuterade ämnena just nu, mer än programmatic 
skulle jag säga. Det finns ju en annan konflikt där också, som gör att det diskuteras. Det är 
ett hot. 
C: Ligger ju lite närmare övervakningsdiskussionen, folk börjar märka att man hämtar data. 
Är det något du märkt av, att det diskuteras? 
A: Ur ett branschperspektiv diskuterar/ser man bara möjligheterna med det. Man pratar om 
att man måste ta hänsyn till den personliga integriteten men det perspektivet är inte särskilt 
viktigt i diskussionen, det kommer alltid i andra hand. Däremot, om du pratar med vanliga 
konsumenter så är det såklart jätte(?). Mycket åsikter, man har varit inne på en skosajt och 
helt plötsligt kommer det upp erbjudanden hipp som happ.  
Det finns kopplingar inom programmatic, som sagt, jag är ingen expert på det här (...), men 
om man varit inne och sett på en viss typ av produkt så får man även erbjudanden med 
saker som har med annat och göra. Det här är ju ett ganska nytt format med många 
barnsjukdomar som det jag nämnde nyss. Just i våra branschtidningar, vi skriver ju för 
branschen och då kommer inte konsumentperspektivet upp särskilt mycket. 
C: På Resumé, är alla reportrar lika insatta i programmaticfrågan? 
A: Alla reportrar vet ju, mer eller mindre, om vad det här är. Skulle inte säga att jag vet 
mer… Jag kanske vet mer än några men… Billy Andersson, en kollega, han har bevakat det 
här och skrivit en bra artikel om programmatic fast på ett annat sätt i vår tidning, senaste 
numret. Han kan mycket ur ett internationellt perspektiv, där har han mycket bättre koll än 
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mig. Men det är inget vi diskuterar särskilt mycket – adblock är ju en mer levande diskussion 
på redaktionen för oss eftersom det påverkar oss så direkt. Vi diskuterar ju också hur man 
ska lösa det, för det påverkar ju våra kunders vilja att synas på vår sajt, till exempel. 
Z: Integritetsfrågan, att det kommer i andra hand… 
A. Ofta hänvisar de till undersökningar de gjort, där de hävdar att ingen stör sig på det här. 
En aktör som jag glömt namnet på men som är rätt stora internationellt, de har ju, påstår 
dom då, har själv inte sett, när man blir en del av deras databas, får man innan ett avtal och 
så får man godkänna det.  
C: Man ser cookieavtal som man får godkänna överallt numera… 
A: Det finns ju andra undersökningar… alla undersökningar pekar på att reklamtröttheten har 
ju aldrig varit högre än nu och det är ju störst inom den yngre målgruppen, så det borde de 
titta på. Om reklamtröttheten i stort är väldigt hög. Sen pratar de om den här typen av 
annons/reklambudskap är mer relevanta. Men det är inte så estetiskt uttalande(?) annonser, 
det är ganska fula format, ganska dåliga texter. Jag tror, det är ingen vetenskap, att det man 
som konsument är mest irriterad på är den här på Facebook till exempel. Tror de håller 
ganska låg (?). 
Z & C: Branschen är splittrad pga kreativitetens integritet – denna typ av annonsering 
hämmar kreativitet vs. är en utveckling. 
A: Det beror på vad man pratar om för kreativitet. Såklart ökar möjligheten att vara kreativ 
kommersiellt. Men kanske inte kreativt om man tänker på grunden vad reklam är, alltså 
utförandet av annonser kan aldrig bli mer kreativt än det här. Det tror jag aldrig. Men det 
finns ju andra möjligheter att vara kreativ kommersiellt, alltså som annonsör, nya lösningar. 
Om det nu är kreativt.  
Men om man ska ta det i ett större perspektiv har ju reklambranschen i flera decennier varit 
ett yrke som ligger väldigt nära konsten (…). Genom den digitala utveckligen mäts ju allt i 
större utsträckning. Då har affären hamnat i första rummet, och kreativiteten är inte riktigt 
lika viktig längre om det inte kan ge affärsnytta. Sen säger ju många att det går hand i hand, 
men så är det inte riktigt – allt mäts idag. Och det gäller även journalistiken. Eftersom allt 
mäts hämmar det kreativiteten, menar jag. Allt ska testas mycket mer än förut. 
C: Är det något du hunnit märka av? 
A: När man pratar med kreatörer pratar de också om affärer mer än förut, vilket är bra för det 
reklamen egentligen ska göra är att sälja produkter. Samtidigt är det ju tråkigt. (Snack om 
funderingar på att bli reklamare men inte den typen som finns idag, att det är mer räknande 
osv. mätningar, testas så många gånger innan det släpps ut) 
Z: På vilket sätt har du sett att integritetsfrågan har lyfts fram av aktörer, om den har lyfts 
fram? Någon speciell fråga som är viktigare än någon annan? 
A: När det gäller programmatic? 
Z: Ja, gå över den privata sfären, datainsamling.  
A: Ja man pratar ju hela tiden om att man måste värna om den personliga integriteten, men 
man säger aldrig hur. Man pratar om i klichéer där faktiskt. Och där kanske vi i 
branschtidningarna borde pressa dem hårdare faktiskt. Men om det är så det fungerar som 
den här aktören jag inte kan komma på namnet på, att man faktiskt får ett avtal där man 
faktiskt klickar på knappen, är det ju fine tycker jag, faktiskt. Det ställer ju högre krav på 
konsumenten att faktiskt läsa igenom. För man blir ju en del av nåt större, och det kommer ju 
användas av dem.  
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Men den personliga integriteten, när den avhandlas så kanske man lyfter fram några 
styckexempel och sen så konstaterar man att det är viktigt att den personliga integriteten 
värnas men det diskuteras inte hur den ska värnas.  
C: Ni på Resumé diskuterar också hur ni ska hantera annonsblockering, hur går den 
diskussionen ungefär? 
A: Det är en ganska ny fråga. Ungefär som det här Björn Helin pratar om. (Prat om hur 
resumé är en liten organisation, att de har möten på måndagar och diskuterar. Leker med 
tanken om Helins idé skulle fungera. Väldigt tidigt stadie och reportrarna kan inte påverka 
men de kan komma med åsikter) 
Vi vet inte ens hur många av våra användare som har adblock, våra besökare. Ska jag vara 
ärlig tycker jag många av formaten (på annonserna) är ganska dåliga och de stör 
läsupplevelsen. Det här är ingen konflikt mellan redaktionen och annonsavdelningen men vi 
säger ju att det stör läsandet väldigt mycket. Kan vara filmer som startar då man går in på en 
artikel, take over som kommer upp med ett litet kryss. Sen frågar vi hur mycket pengar det 
ger, vi är pressade ekonomiskt men ibland får man bara acceptera det. Kan man ta bra 
betalt för en sån lösning så fine. Däremot märker vi ibland att trafiken sjunker väsentligt när 
det kommer upp. Långsiktigt tror jag inte man kan ha sådana störande format. Det sabbar 
lojaliteten mot läsarna.  
Och programmatic – det är vissa platser som är programmatiska på vår sajt. Just hos oss är 
det inte ett jätteproblem, eftersom det är en ganska omogen marknad så är det många 
skumma företag som köper utrymme via annonsbörsen, faktiskt. (Prat om artikel han skrivit 
där annonsen hamnat fel i förhållande till innehållet.) 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


