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Sammanfattning 
 

Att marknadsföra sitt företag via sökmotorer blir allt vanligare där Google är den mest 

använda sökmotorn. Företag kan skapa sig synlighet antingen genom att köpa en Google-

annons, eller genom att lyckas placera sig högt upp på det organiska sökfältet. Frågan är vad 

som gäller när man som företag står inför valet av att använda båda alternativen. Många 

företag fortsätter att köpa annonser trots att de lyckats uppnå en synlig och kostnadsfri 

placering på det organiska sökfältet.  

 

Studien syftar till att bidra med ökad kunskap och förståelse för Google-annonser och dess 

funktion, till de företag som arbetar med sökmotormarknadsföring. Syftet är avgränsat till de 

företag som redan har högsta placeringen på den organiska sökträffen och på de sökord som 

saknar konkurrens. Studien fann att en Google-annons som placeras ovanför den egna 

organiska sökträffen tenderar ge en positiv inverkan på totala antalet hemsidebesökare där vi 

kunde se en ökning på 16 %. Samtidigt minskar antalet klick på den organiska sökträffen till 

förmån för annonsen vilket kan ge upphov till ökade kostnader. Från studiens utförda 

fokusgrupper framkom det att en deltagare var så pass negativt inställd till annonser att hen 

alltid undvek att klicka på dessa. Resterande fem deltagare angav att relevansen avgör vad hen 

kommer att klicka på. Detta pekar på att ett företags potentiella kunder, så länge annonsen är 

relevant och matchar kundens sökkriterier, inte uppfattar en Google-annons negativt. 

 

Studien har en deduktiv ansats och har använt sig av både kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Studiens ena delfråga ”Hur uppfattar ett företags potentiella kunder Google-annonser?” 

besvarades med kvalitativ metod, fokusgrupp. Studiens andra delfråga “Hur förändras antalet 

hemsidebesökare?” besvarades med en kvantitativ metod och med en experimentell ansats. 

Mätning utfördes i Google analytics där själva experimentet bestod av att slå på och av en 

Google-annons för att se hur antalet hemsidebesökare förändrades. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

”Syns man inte så finns man inte” 

– latinskt ordspråk 

 

33 miljarder sökningar görs på Google varje dag varav 35 miljoner sökningar görs i Sverige 

(Stockelberg 2016). Dagens ökade tillgänglighet och användning av internet har haft en stor 

inverkan på hur kunder går tillväga när dem skall finna information inför ett köp. 

Informationssökningen utgör ett naturligt steg i kundens köpprocess och tack vare internet har 

möjligheterna för företag vidgats när det gäller att påverka kunden i detta steg (Kotler & 

Keller 2009). Google är världens mest använda sökmotor vilket inte helt överraskande lockar 

många företag till att vilja marknadsföra sig här (Stockelberg 2016). Bland alla olika typer av 

digital marknadsföring är sökmotormarknadsföring den som växer snabbast och dominerar på 

internet idag (Berman & Katona 2011). Marknadsföring via sökmotor innebär att företag 

köper sig synlighet i form av en annons som då visas högst upp i kundens sökträfflista (NE 

2017a). 

 

Av naturliga skäl blir det viktigt för företag att förstå hur man på mest effektiva sätt når ut till 

sina kunder. Genom att hamna högt upp på kundens sökträfflista kan företag öka chanserna 

för kunden att hitta dem. Malaga (2008) framhåller vikten av att hamna högt upp i kundens 

sökresultat då 62 % av sökarna endast klickar på hemsidelänkar från sökmotorns första 

resultatsida. Jansen, Liu och Simon (2013) visar i sin undersökning att 80 % av kunderna 

klickar på de topp fyra högst listade sökresultaten på Google.  

 

Det finns framförallt två tillvägagångssätt att lyckas med en bra placering i Googles 

sökmotor. Det ena är att företaget köper Google-annonser av Google för att få en bra 

placering, sponsrad länk, och det andra är att med hjälp av sökmotoroptimering, SEO, hamna 

högt upp på den organiska sökträffen (Jansen, Brown & Resnick 2007). Den organiska 

sökträffen är ingen placering företagen kan köpa sig till, att lyckas få en bra placering här 

handlar kort och gott om att skapa en hemsida som är relevant och som relaterar till de sökord 

som används av sökarna (Johansson 2009). 
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 Figur 1: Organisk sökträff och Google-annonser (Google 2017a) 

 

Enligt figur 1 ovan kan ett exempel ses där de två översta sökträffarna är köpta annonser 

vilket förtydligas genom att det står en grön ruta med ordet “annons” framför. De 

hemsidelänkar som visas under är organiska sökträffar. En köpt Google-annons/sponsrad länk 

placeras antingen högst upp relativt den organiska placeringen eller allra längst ner på 

Googles första sida. 

 

Google syftar till att tillhandahålla adekvat information till sökaren och för att uppfylla detta 

listas de hemsidor som bäst matchar en sökares sökning först. Annonser däremot köper 

företag av Google för att skapa sig en synlighet på första sökträffsidan, ett alternativ många 

företag väljer (Sen 2005). En av de vanligaste drivkrafterna till att köpa en annons är då 

många av dina konkurrenter gör detta, vilket gör det svårt för kund att hitta dig om du inte 

finns med i kampen om att synas högst upp (Stockelberg 2016). 

 

Google adwords är en viktig inkomstkälla för Google (Burguret, Caminal & Ellman 2015). 

Detta innebär paradoxalt att samtidigt som Google syftar till att stimulera kunden genom att 

tillhandahålla en effektiv sökmotor som ger relevanta sökträffar så ligger det i Googles 

intresse att kunden väljer att klicka på adwords-träffen och inte på den organiska sökträffen. 

Googles utmaning handlar om att balansera systemet, att tjäna maximalt med pengar på 

sponsrade länkar, men samtidigt tillhandahålla relevant innehåll och ge användarna relevanta 

sökträffar. Samtidigt som jätteföretaget Google och många andra aktörer på marknaden 
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eftersträvar att på effektivare sätt påverka kunden så blir samhällets individer mer kritiska och 

negativt inställda mot kommersiella budskap (Blackwell, Miniard & Engel 2006). Friestad 

och Wrigh (1994) menar att konsumenter genom dess kunskap och uppfattningar om hur 

marknadsförare försöker påverka dem, lär sig att stå emot övertalningsförsök såsom till 

exempel annonser eller reklaminslag på TV, förutsatt att kunskapen hunnit etablerats hos 

användaren. Detta pekar på komplexiteten som företag ställs inför vid val av 

marknadsföringsmetoder. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Företag i Sverige spenderade fyra miljarder kronor år 2014 på sökordsmarknadsföring, priset 

som betalas för att hamna högt upp i kundens sökträfflista (Wisterberg 2016). En tydlig trend 

som visats genom åren är att Google ger mer och mer utrymme och plats åt annonserna och 

att det organiska sökfältet minskar (Stockelberg 2016). Sens (2005) studie angående 

sökmotors-strategier visade att företag hellre väljer att köpa annonser än att 

sökmotorsoptimera den egna hemsidan och satsa på att få en bra placering på det organiska 

sökfältet. Google-annonser tar mer plats i sökfältet än tidigare och företagen satsar och 

fokuserar mest på dessa. Men vad föredrar egentligen företagets potentiella kunder? En viktig 

fråga i sammanhanget blir vilket sätt som är det mest effektiva för att nå ut till kunden. För att 

företag skall kunna fatta smarta beslut kring valet av att ha Google-annons eller inte är det 

viktigt att förstå hur deras kunder tänker och uppfattar de olika alternativen som står till buds. 

Sådan information är otroligt värdefull för företagens beslutsfattande (Grönroos 2015). 

 

Huvudsyftet med Google-annonser är att göra sig synlig för sina kunder (Stockelberg 2016). 

Studier har visat att synlighet i form av bra placering i kundens sökträff är av yttersta vikt för 

att fånga in kunder (Jansen & Spink 2006). Förutom annonser kan företag göra sig synliga via 

den organiska sökträffen. Att ett företag bör synas på förstasidan på Google och satsa på det 

ena alternativet eller det andra framgår tydligt och mycket forskning har bedrivits som 

utvärderar endera strategi. Men vad gäller när man som företag står inför valet av att använda 

båda alternativen? Många företag fortsätter att köpa annonser trots att de lyckats uppnå en 

synlig och kostnadsfri placering på det organiska sökfältet och detta är vad de flesta 

säljare/marknadsförare rekommenderar om du söker efter svar på internet. 

 



4 

 

”Some people argue that when you get SEO traffic you don’t need to use 

adwords but this is a wrong approach. Even if you have good organic rankings, 

you can still use adwords and get more exposure for the same keywords”  

     (Chris u.å.)  

 

Ytterligare en intressant aspekt att lyfta är de företag som använder sig av annonser även då 

det saknas konkurrens på sökordet i fråga. Detta är särskilt förekommande för sökord i form 

av det egna varumärket (Desai, Shin & Staelin 2014). Många stora aktörer såsom SAS och 

Elgiganten köper sina egna namn trots att inga andra aktörer konkurrerar om detta sökord. 

Figur 2 visar Elgigantens köpta Google-annons samtidigt som de erhåller högsta möjliga 

placering på den organiska sökträffen och saknar konkurrenter.   

 

 

 Figur 2: Elgiganten (Google 2017b). 

 

Viktigt blir därmed att säkerställa att kunderna inte blir negativt inställda när en annons 

uppenbarar sig då det påverkar annonsens effektivitet (Mehta 2000). Genom att skapa en 

förståelse för hur konsumenter uppfattar annonser kan företag fatta smartare beslut när det 

kommer till frågan om att investera i Google annonser eller inte (Jansen, Brown & Resnick 

2007). Intressant i sammanhanget blir även att förstå vilken effekt Google-annonser har på 

antalet hemsidebesökare då detta kan bidra med värdefulla insikter till företag som arbetar 

med sökmotormarknadsföring. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och förståelse för Google-annonser och 

dess funktion, till de företag som arbetar med sökmotormarknadsföring. Syftet är avgränsat 

till att undersöka vilken funktion en Google-annons fyller för de företag som redan har högsta 

placeringen på den organiska sökträffen och på de sökord där det saknas konkurrens. 

 

 

1.4 Frågeställning 
 

- Hur uppfattar ett företags potentiella kunder Google-annonser? 

- Hur förändras antalet hemsidebesökare vid användandet av Google-annonser? 
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 Vikten för företag att marknadsföra sig på rätt sätt 
 

I modern marknadsföring sätts kunden i centrum (NE 2017b). Företag försöker påverka 

kunderna med diverse marknadsföringsmetoder där syftet med all marknadsföring i slutändan 

handlar om att generera ekonomisk lönsamhet (Bergqvist 2000). Det finns olika 

tillvägagångssätt för att lyckas med lönsam marknadsföring. Ett vanligt sätt är att företag 

satsar långsiktigt på att öka varumärkeskännedom, och ett annat exempel är att öka antalet 

besökare till din webbsida och på så vis öka sannolikheten till att fler köp görs (Kotler & 

Keller 2009; Stockelberg 2016). Samtidigt som företagen på marknaden eftersträvar att på 

effektivare sätt påverka kunden så blir samhällets individer mer kritiska och negativt inställda 

mot kommersiella budskap (Blackwell, Miniard & Engel 2006). På liknande sätt betonar 

Rosengren och Sjödin (2011) förändringen som skett i kundens inställning till reklam och 

annonsering. Det fanns en tid då svenskarna köade framför biograferna för att inte riskera att 

missa reklamen som visades före filmen. Detta i kontrast till dagens situation där en av 

företagens största utmaningar är att erhålla en positiv inställning från kunden gentemot 

företagets reklam och annonsering (Rosengren & Sjödin 2011). Företag som uppnår en bättre 

förståelse för vilken effekt deras marknadsföringsmetoder har på kunden kan på ett bättre sätt 

orientera sig bland möjligheter och fallgropar (Rosengren & Sjödin 2011). Grönroos (2015) 

betonar vikten av att företag ska marknadsföra sig med ett kundinriktat förhållningssätt och 

ständigt utgå ifrån kunden. Kundernas attityd och inställning mot annonsering avgör hur 

effektiv en annons blir (Mehta 2000). Flertal studier visar att kunder som uppfattar en annons 

positivt är mer benägna att köpa företagets produkter samt att företagets varumärke stärks 

(Goldsmith & Lafferty 2002). 

 

I takt med att internetanvändningen har ökat har också internet som marknadsföringskanal 

ökat (Flores, Chen & Ross 2013). Ett av de viktigaste sätten för företag att synas på internet är 

med marknadsföring via sökmotorer (Berman & Katona 2011). Företag i Sverige spenderade 

fyra miljarder kronor år 2014 på sökordsmarknadsföring (Wisterberg 2016). Det företagen vill 

åstadkomma är att med relevanta sökord skapa en synlighet för företagets produkter, tjänster, 

varumärke etc. genom att hamna så högt upp som möjligt i kundernas sökträfflista. Detta kan 

åstadkommas med två olika metoder/strategier: sökmotoroptimering, SEO, och Google-

annonser, sponsrade länkar (Kritzinger & Weideman 2013). 
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2.2 Sökmotormarknadsföring 
 

En sökmotor är ett hjälpmedel för internetanvändare att hitta relevanta webbsidor för deras 

olika sökningar. Sökmotorn indexerar och söker i databasen över alla tillgängliga webbsidor 

och visar sedan de mest relevanta resultaten för användaren. Sökmotormarknadsföring är den 

marknadsföringsmetod som dominerar på internet idag (Berman & Katona 2011). Med tanke 

på att 62 % av sökmotoranvändarna endast klickar på länkar från första sökresultatsidan är det 

viktigt för företag att optimera sin hemsida så att sökmotorn presenterar företagets webbsida 

på första sökresultatsidan (Malaga 2008). Att sökmotoroptimera, SEO, sin hemsida i syfte att 

få en hög placering i användarnas sökträfflista är ofta tidskrävande och innebär en stor 

arbetsinsats. I de flesta fall krävs också ett underhållsarbete för att behålla den höga 

placeringen (Malaga 2008). Detta kan initialt, med tanke på den stora arbetsinsatsen vara ett 

kostsamt projekt. Det kostar dock inget för företagen när besökare klickar på sökträffarna som 

är fallet med sponsrade länkar (Malaga 2008).    

 

Ett annat tillvägagångssätt för att hamna högt upp i användarnas sökträfflista är att köpa dessa 

sökträffar i form av annonser, så kallade sponsrade länkar. Googles annonseringstjänst heter 

Google adwords. Detta fungerar på så sätt att företagen väljer att lägga ett monetärt bud på ett 

antal nyckelord som är relevanta för deras webbsida. Vilken placering eller ranking som 

erhålls på Googles sökträffsida bestäms utefter budgivning multiplicerat med webbsidans 

kvalitetspoäng. Kvalitetspoäng skall säkerställa att kunden får en förhållandevis relevant 

sökträff, även om det är en köpt reklamplats från företagets sida (Kritzinger & Weideman 

2013). Kvalitetspoäng utgörs och bedöms utifrån hur pass relevant annonsen är, vilken 

klickfrekvens sökordet förväntas få samt upplevelsen av den hemsida som annonsen leder till 

(Google 2017c). 

 

Buden som företagen lämnar till Googles auktion är den summan som företagen är villiga att 

betala för varje besökare som klickar sig vidare till företagets webbsida från sökträfflistan. 

När många företag är intresserade av samma sökord kan denna metod för 

sökmotormarknadsföring bli väldigt dyr (Agarwal, Hosanagar & Smith 2011). 
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2.3 Olika strategiska val 
 

Sen (2005) menar att strategin SEO förhållandevis är ett dyrare alternativ än sponsrade länkar. 

Detta menar Sen (2005) beror på att SEO är mer tidskrävande och att det inte finns några 

garantier för att lyckas med ett tillfredställande resultat. En klar nackdel med SEO är att en 

hög ranking i sökträfflistan inte är konsekvent utan kan förändras, vilket innebär att SEO 

kräver mer konstant underhåll. Färre än 10 % av topp 100-företagen i Fortune Magazine 

använder SEO som en del av deras sökmotormarknadsföring (Sen 2005). 

SEO har dock ett antal fördelar jämfört med sponsrade länkar. Även om det är en strategi som 

kräver tålamod och kunskap så är de långsiktiga fördelarna stora. En kampanj med sponsrade 

länkar kan snabbt bli en kostsam affär om populära sökord används och därmed genererar ett 

högt pris per klick. När en sådan kampanj avslutas kommer också rankingen att försvinna 

vilket är avgörande för att få besökare. SEO har på så sett en mycket längre livstid än vad de 

sponsrade länkarna har (Waltzer 2008 se Kritzinger & Weideman 2013). 

 

För att vara helt säker på en hög ranking kan företag välja att använda sig av båda 

strategierna, det vill säga att både ha annons och organisk placering. I en undersökning av 

Yang och Ghose (2010) analyserades relationen mellan organiska sökträffar och sponsrade 

länkar. De utförde ett experiment för att se hur antalet besökare förändras då båda två fanns 

att välja på samtidigt. Studien fann ett positivt ömsesidigt orsakssamband och resultatet visade 

att företag bör satsa på att investera i sponsrade länkar även om de redan finns synliga på den 

organiska sökningen, då detta leder till fler besökare och ökade intäkter. Liknande resultat 

visade Blask, Funk, och Schulte (2012) då de undersökte om det är ekonomisk försvarbart att 

köpa en annons för sitt eget varumärke i en situation där företaget redan har högsta position 

på den organiska sökträffen. I resultatet framgick det att företag som har en dubbelexponering 

på Googles sökmotor, både annons och organisk sökträff, ökade lönsamheten med 10 %.  

 

Kritzinger och Weideman (2013) däremot menar att detta kan innebära en ekonomisk 

osäkerhet då besökarna riskerar att klicka på annonsen istället för den organiska sökträffen 

som den annars hade valt att klicka på och därmed uppstår en onödig kostnad för företaget. 

Förutom ekonomiska drivkrafter till frågan rörande att ha en annons eller inte finns det även 

företag som köper sina egna varumärken för att minimera risken för s.k. piggybacking. Det 

innebär att andra företag budar och försöker köpa konkurrenternas varumärken (Blask, Funk 
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& Schulte 2012). Detta fenomen undersökte Rosso och Jansen (2010) och fann att endast 4 % 

av topp 100 största globala varumärkesnamnen hade utsatts för piggybacking. 

 

Vid valmöjligheten att klicka på en organisk sökträff eller en annons föredrar 75-80 % av 

användarna den organiska sökträffen (Greenspan 2014 se Jansen, Brown & Resnick 2007). 

Liknande resultat visade Kritzinger och Weideman (2013) där 77 % av användarna föredrar 

den organiska sökträffen framför sponsrade träffar. Även Sens (2005) studie visar att 

köpare/sökare litar mer på den organiska sökträffen än den sponsrade. Sen (2005) menar att 

köpare till och med ignorerar dom sponsrade länkarna såvida inte det råder en fullständig 

avsaknad av relevanta organiska sökträffar. Genom att förstå hur sökarna förhåller sig till och 

uppfattar sponsrade länkar kan företag som marknadsför sig med hjälp av sökmotorer 

använda mediet på ett effektivare sätt (Jansen, Brown & Resnick 2007). 

 

2.4 Sökarnas uppfattning om sponsrade länkar 
 

Flertal studier visar på att sökare/köpare föredrar det organiska sökfältet framför sponsrade 

länkar. Antalet klick ökade på sponsrade länkar när sökmotorn inte tydligt visade att det just 

var en sponsrad länk vilket skulle kunna tyda på att sökaren undviker sponsrade länkar 

(Greenspan 2014 se Jansen, Brown & Resnick 2007). Jansen, Brown och Resnicks (2007) 

studie utfördes med syfte att utvärdera skillnaderna i användarnas beteende vid val mellan 

sponsrade och organiska länkar. Studien visar på att 82 % av användarna utforskar dom 

organiska sökträffarna först och endast 6 % av användarna utforskar dom sponsrade länkarna 

först. Detta resultat menar Jansen, Brown och Resnick (2007) tyder på att SEO är extremt 

viktigt för annonsörerna.  

 

Samtidigt som många studier visar att sökarna föredrar den organiska sökningen finns det 

även studier som visar att många sökare inte ser skillnaden på sponsrad länk eller organisk 

sökträff, närmare bestämt 41 % är omedvetna om skillnaderna (Marable 2003). Marable 

(2003) anger att deltagarna reagerade känslomässigt negativt på att de inte hade vetat om och 

haft förståelse detta. Hotchkiss (2004) visar på liknande resultat i sin studie men gör även en 

skillnad på användarnas erfarenhet av sökmotorer. Forskaren fann att nybörjare har svårare att 

göra skillnad på vad som är en sponsrad träff och vad som är en organisk träff.  
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Vad det är som avgör vad en sökare väljer att klicka på när det kommer till val av antingen 

organiska sökträffen eller sponsrad länk har olika förklaringar i litteraturen. Jansen och 

Resnick (2006) menar att det är relevansen som avgör om sökare klickar på sponsrade länkar 

eller inte. En sponsrad länk som upplevs relevant för sökarens sökning tenderar ge fler klick 

till sponsrade länken. Brooks (2014) anger att positionen har en stor betydelse för vad sökarna 

väljer att klicka på. Ju högre upp en sponsrad länk befinner sig desto mer ökar sannolikheten 

att sökare kommer klicka på denna. Hotchkiss (2004) samlade en fokusgrupp och fann att 

sökarna föredrar sökträffar som är opartiska, vilket den sponsrade länken inte uppfattades 

som. Hotchkiss (2004) fann även att erfarenheten hos sökaren hade betydelse där en oerfaren 

sökare oftare klickade på de sponsrade länkarna. Lu, Chau och Chau (2017) menar att sökarna 

undviker sponsrade länkar med anledningen av bristande trovärdighet.   
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3 Metod 

 

3.1 Studiens ansats och forskningsmetod 
 

Studien utgår ifrån tidigare teorier och har således en deduktiv ansats. Ansatsen har valts med 

utgångspunkt från studiens syfte och ansågs bäst lämpad för att kunna besvara studiens 

frågeställning. Genom att utgå från etablerade teorier kunde undersökningen på ett mer 

objektivt sätt angripa problemformuleringen än om en induktiv ansats hade valts. Davidson 

och Patel (2003) hävdar att en av de starkaste fördelarna med den deduktiva ansatsen i 

förhållande till den induktiva, är möjligheten till en ökad objektivitet genom att utgå från 

befintliga och etablerade teorier.  

 

Harrison och Reilly (2011) menar att en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning 

bidrar till ett bredare perspektiv. Denna studie har två frågeställningar som båda ger värdefull 

information om vilken funktion en Google-annons fyller. Den första delfrågan bidrar till en 

fördjupad förståelse för kundernas uppfattning kring annonser, vilket bäst besvaras med en 

kvalitativ ansats. Den andra delfrågan har en experimentell design och syftar till att undersöka 

huruvida en annons har en positiv inverkan på antalet hemsidebesökare. Genom att mäta 

förändringen i antalet besökare då en Google annons är påslagen samt då den är avslagen kan 

en vi se om annonsen gör att antalet hemsidebesökare ökar. En forskningsdesign med 

experimentell karaktär besvaras lämpligast med en kvantitativ ansats (Bryman & Bell 2013). 

De två frågeställningarna fungerar som ett komplement till varandra samtidigt som de är 

intressanta att ställa mot varandra vilket presenteras i form av en metaanalys under avsnitt 6. 

Nedan presenteras respektive ansats i två separata avsnitt. 

 

3.2 Kvalitativa ansatsen: Hur uppfattar ett företags potentiella kunder 

Google-annonser? 
 

Inom den kvalitativa forskningen finns det antal olika metoder att använda sig av. Den metod 

som vi ansågs bäst lämpad för att besvara studiens första delfråga var fokusgrupp. Med 

fokusgrupp som metod gavs möjligheten att studera hur respondenterna betedde sig samt för 

att se vilka val de gjorde när de ställdes inför olika sökningar i Google. 
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3.2.1 Urval 

 

Inom ramen för denna studie har ett icke-sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval 

använts som urval för fokusgrupperna. Deltagare till fokusgrupperna har valts ut subjektivt 

vilket innebär att urvalet har skett efter det vi bedömer är relevant för studiens ämne 

(Denscombe 2016). Urvalsmetoden valdes utifrån två aspekter, dels med hänsyn till 

tidsbesparing och dels för att vi själva ville ha kontroll och sätta ihop gruppen på egen hand. 

Målet var att försöka skapa en trygg och välkänd miljö för deltagarna. Då syftet inte är att 

generalisera resultaten, utan snarare skapa en förståelse anser vi att detta urval lämpar sig väl. 

 

3.2.2 Genomförande 

 

Två stycken fokusgrupper har genomförts vid två olika tillfällen. Som underlag och 

vägledning till genomförandet av fokusgrupperna har Viktoria Wibecks bok “Fokusgrupper” 

använts. Varje grupp bestod av tre respondenter vilka initialt kontaktades via telefon. 

Deltagarna i den ena gruppen var i åldern 28-30 år och anges hädanefter för den yngre 

gruppen. De var sedan tidigare kända för varandra vilket var ett medvetet val för att försöka få 

deltagarna att känna sig så bekväma och naturliga som möjligt. Den andra fokusgruppen 

sattes samman efter samma premisser, dock valdes ett annat åldersspann, 54-70 år för att se 

om det föreligger skillnader relaterat till ålder. Denna fokusgrupp benämns som den äldre 

gruppen. Den yngre fokusgruppen samlades hemma hos moderatorn den 3 april 2017 klockan 

19.00 och den äldre gruppen den 5 april 2017 klockan 18.00. Anteckningar från båda 

grupperna fördes under samtalens gång, och för den yngre gruppen spelades samtalet in. Både 

den yngre och den äldre gruppen satt i en halvcirkel framför en stor tv-skärm som var kopplad 

till en dator. Inledningsvis tilldelades deltagarna en kort introduktion till vad syftet med 

fokusgruppen var samt hur upplägget för kvällen såg ut. Informationen som gavs var att 

studera hur man går tillväga inför ett köp med hjälp av sökmotorn Google.  

 

Konversationerna inleddes av moderatorn för både den äldre och den yngre gruppen med att 

fråga om deras relation till sökmotorn Google. Därefter startades samtalen med en öppen 

fråga "När köpte ni någonting senast och hur gick ni tillväga inför köpet". Samtliga deltagare 

berättade om deras senaste köp. Deltagarna visade i tu och ordning hur de hade sökt 

information och vilken sökträff de tillslut valde. Efter att alla deltagare hade visat fick de 

därefter förklara hur de tänkte för att undvika att de efterföljande deltagarna skulle påverkas 
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beteendemässigt i sitt tillvägagångssätt. För båda fokusgrupperna fick moderatorn vid några 

tillfällen gå in och leda samtalet i rätt riktning genom att ställa kompletterande frågor. Detta 

försöktes göras så naturligt som möjligt och i samband till ett aktuellt samtalsämne. Till 

exempel kom köp av flygresa upp och i koppling till denna diskussion ombads deltagarna visa 

hur de skulle gjort om de ville köpa en flygresa med SAS. 

När samtalen kring deltagarnas egna berättelser började ebba ut ombads båda grupperna att 

visa hur de skulle gått tillväga om de skulle hyra en Vespa i Stockholm. Efter det frågade 

moderatorn specifikt ”Vilken inställning har ni generellt kring Google-annonser”. 

Avslutningsvis berättade moderatorn mer ingående syftet med fokusgruppen, dvs. att se vilket 

val man gör när både en annons och en organisk sökträff visas samtidigt. Moderatorn visade 

även exemplet med Vespa Stockholm igen där både annonsträffen och den organiska träffen 

visas samtidigt för att förtydliga problemformuleringen. Detta öppnade upp för en diskussion 

där ytterligare intressanta aspekter berördes. 

 

Samtalen varade i 2,5 respektive 1,5 timme. Det bjöds på kaffe och fika under tiden. Den 

insamlade datan i form av ljudinspelning och anteckningar från den kvalitativa 

empiriinsamlingen har transkriberats och sedan sammanställts. Resultatet presenteras i form 

av löptext tillsammans med analys under rubrik 4.1. 

 

3.2.1 Bedömning av studiens kvalité: Trovärdighet & överförbarhet 

 

I ett försök att återspegla fokusgrupperna på ett så rättvist sätt som möjligt har ansträngningar 

gjorts för att upprätthålla en hög kvalité i undersökningsmetoden. För att lyckas upprätthålla 

en hög kvalité har studien varit transparent och tydlig med tillvägagångssätt samt tagit hänsyn 

till och utvärderat undersökningen utifrån två kriterier: trovärdighet och överförbarhet. 

 

Trovärdighetskriteriet handlar om att lyckas studera det som ämnas studeras och om att göra 

en rättvis tolkning av den situation som observerats (Wibeck 2012). En fara för studiens 

trovärdighet har varit om deltagarna i fokusgruppen inte vågar säga vad de tänker (Wibeck 

2012). För att undvika detta valdes medvetet deltagare som sedan tidigare känner varandra 

och som känner moderatorn. Det kan ändock föreligga en risk för att deltagarna har påverkat 

varandra samt att moderatorns roll kan haft en inverkan på deltagarnas beteende. För att 

minimera moderatorns inflytande valde hen att hålla en så låg profil som möjligt, och gick 

endast in och styrde samtalen när det var nödvändigt. Ytterligare en aspekt som tagits i 
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beaktande är att val av plats och miljö kan ha inverkan på studiens trovärdighet. Genom att 

välja en plats där deltagarna känner sig trygga och bekväma kan trovärdigheten förstärkas. 

Fokusgruppssessionerna höll därför rum hemma hos moderatorn, en miljö där samtliga 

deltagare varit förut. Skapandet av denna trygga miljö har också syftat till att minimera risken 

för att deltagarna i den yngre gruppen skulle påverkas av att deras samtal spelades in. 

Syftet med valet av fokusgrupp var att få en djupare förståelse för hur företagets kunder 

uppfattar Google-annonser. Wibeck (2012) talar om huruvida studiens resultat kan överföras 

och användas i ett annat sammanhang. Detta menar Guba och Lincoln (1985) kan göras 

genom att med en fyllig och tät beskrivning underlätta för andra att kunna använda studiens 

resultat (Guba & Lincoln 1985 se Bryman & Bell 2013). För att möjliggöra för andra att 

kunna ta del av och överföra resultaten i denna studie så har sessionerna från grupperna 

försökts återberättas på ett så detaljerat sätt som möjligt. 

 

3.3  Kvantitativa ansatsen: Hur förändras antalet hemsidebesökare vid 

användandet av Google-annonser? 
 

3.3.1 Experimentell design 

 

Den metod som ansågs bäst lämpad för att besvara studiens andra delfråga var en kvantitativ 

metod inom ramen för en experimentell design. Experimentet går ut på att slå på en Google 

annons under en viss period och i andra perioder slå av den för att på så vis kunna mäta och se 

en eventuell förändring av antalet hemsidebesökare. Genom att utsätta en experimentgrupp 

för en variation och jämföra detta med en kontrollgrupp som inte utsätts för samma 

behandling kan eventuella skillnader uppmärksammas (Bryman & Bell 2013). 

 

3.3.2 Studieobjekt  

 

Den kvantitativa mätningen gällande förändringen i antalet hemsidebesökare utfördes på 

företaget Vespa Stockholm. Vespa Stockholm har funnits i knappt två år och har idag två 

anställda. Det är ett litet och relativt nystartat bolag som på kort tid toppat listan för bästa 

friluftsaktiviteter på Tripadvisor. Företaget gav oss skribenter full access och fria händer att 

experimentera med deras Google-annonser. De sökord som användes i mätningen hade under 

mätperioden högsta organiska placeringen på Google och saknade konkurrens. Sökorden var: 

“Hyra Vespa Stockholm” samt “Rent scooter Stockholm”. 



15 

 

3.3.3 Genomförande 

 

Antalet hemsidebesökare till det utvalda företaget uppmättes under perioden 2017-03-21-

2017-04-13. Under hela mätperioden har den organiska sökträffen funnits tillgänglig för 

Google-användarna att klicka på. En Google-annons skapades under kortare förutbestämda 

delperioder med hjälp av Google adwords i syfte att kunna observera en eventuell skillnad i 

antalet besökare när båda träffarna presenterats samtidigt för sökarna. Annonsens utformning 

var likadan som den organiska sökträffen. Figur 3 visar vilka delperioder annonsen varit 

avslagen respektive påslagen. 

       

 

Figur 3: Mätperiod med och utan annons 

 

Antalet hemsidebesökare uppmättes med hjälp av verktyget Google analytics. Mätningen 

gjorde skillnad på om det var en organisk besökare eller en adwords-besökare. Denna metod 

för insamling av data har valts då det är ett enkelt och effektivt sätt att kvantitativt mäta hur 

besöksantalet förändras. Med denna datainsamlingsmetod kan en uppfattning skapas om 

huruvida Google-annonser har en positiv effekt på besöksantalet eller inte.  

 

Den insamlade kvantitativa datan sammanställdes i Excel och gav möjlighet att undersöka två 

parametrar som båda hjälper till att besvara studiens andra delfråga. Dels visar datan hur det 

totala antalet besökare förändras vid användandet av en Google-annons, samt hur antalet 

organiska besökare förändras vid användandet av en Google-annons. Genom att mäta 

förändringen av de organiska besökarna kan det ge en indikation på huruvida sökarna väljer 

att klicka på annonsen istället för den organiska sökträffen. 

 

För att statistiskt säkerställa den här studiens empiriska fynd har två stycken hypotestest i 

form av t-test utförts. Testen har beräknats utifrån medelvärdet(µ) av antal besökare med, 

samt utan annons. Signifikansnivån 0,05 valdes vilket innebär att H0 förkastas om p <0,05.  
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H0: µ1 = µ2: Det finns inte någon signifikant skillnad i medelvärde mellan 

experimentgruppen, med annons, och kontrollgruppen, utan annons. 

 

H1: µ1 ≠ µ2: Det finns en signifikant skillnad i medelvärde mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen. 

 

3.3.4 Bedömning av studiens kvalité: reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet 

 

Då både kvantitativa och kvalitativa metoder använts har hänsyn tagits till lämpliga kriterier 

när det gäller bedömning av studiens kvalité. Den kvantitativa mätningen bedöms utifrån 

kriterierna validitet, reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet. Inom begreppen ryms 

många olika typer av varianter varav de som är applicerbara och relevanta för denna studie 

kommer att beröras nedan. 

 

Reliabiliteten och replikerbarheten i denna studie bedöms som god. Reliabilitet rör frågan 

huruvida en undersökning som upprepas får samma resultat igen eller inte (Bryman & Bell 

2013). När det gäller yttre faktorer som kan komma att påverka har medvetna val tagits i 

beaktande för att möjliggöra för en ökad reliabilitet. Dels har mätningen delats upp i kortare 

tidsintervaller för att undvika påverkan av yttre faktorer såsom weekend effekten som innebär 

att det förekommer fler internetsökningar på veckodagarna jämfört med fredagar och lördagar 

(Beitzel, Jensen, Lewis, Chowdhury & Frieder 2007 se Jansen, Liu & Simon 2013). Genom 

att dela upp mätningen i fler korta intervall minskas även risken för påverkan av lönevecka, 

vilket skulle kunna ge missvisande resultat då antal besökare tenderar öka när fler har råd att 

handla. Mätning har även med avsikt undvikits under röda dagar och avslutades därför innan 

påskhelgen. Reliabiliteten gällande själva mätinstrumentet, Google analytics, bedöms hög. Ett 

instrument är reliabelt om det har förmågan att mäta liknande värde i samma kvantiteter vid 

upprepad mätning (Akademiska Sjukhuset 2011). 

 

För att en undersökning ska kunna upprepas behöver studien vara replikerbar (Bryman & Bell 

2013).  För att möjliggöra för replikerbarhet har vi aktivt valt att ha en hög transparens och ett 

detaljerat och utförligt tillvägagångssätt. Vi har även valt att använda ett standardiserat och 

tillgängligt mätverktyg, Google analytics, vilket ökar möjligheterna för andra forskare att 

kunna replikera studien. Ovanstående resonemang går i linje med Bryman och Bell (2013) 
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som framhåller att tydlig beskrivning av tillvägagångssättet är en förutsättning för att studien 

ska kunna replikeras. 

 

Generaliserbarheten är ett mått som bedömer huruvida studiens resultat är representativa och 

kan generaliseras till andra grupper (Bryman & Bell 2013). Studiens mätresultat lyckades inte 

statistiskt säkerställas och generaliserbarheten för studien anses därmed svag. 

 

3.3.5 Validitet 

 

Validiteten i denna studie bedöms som god. Övergripande handlar validitet om att mäta det 

som verkligen avses att mäta (Bryman & Bell 2013). För att lyckas med detta krävs tillgång 

till ett tillförlitligt mätinstrument som kan medföra giltiga resultat. Med hjälp av mätverktyget 

Google analytics kan dessa valida mått erhållas. Google analytics är ett välkänt mätverktyg 

som är gratis och används över hela världen (Galbraith 2013). Ytterligare ett mått för att 

bedöma studiens kvalité är se till studiens ytvaliditet, innebärandes att den 

datainsamlingsteknik som används ger information om det fenomen som studien avser att 

undersöka (Bryman & Bell 2013). Ytvaliditeten för denna studie anses god då ett tillförlitligt 

mätverktyg har använts för att mäta antalet besökare, vilket är det fenomen som avses. 

 

3.4 Metodkritik 
 

Med facit i hand har vi sett förbättringspotential i metodernas utförande. Studiens kvantitativa 

metod som med hjälp av verktyget Google analytics mätte förändringen av antalet besökare 

kunde med fördel ha pågått under längre tid för att på så sätt samla in en större mängd data 

och därmed erhålla ett säkrare mätresultat. Fokusgrupperna hölls även samtidigt som studiens 

experimentella mätning utfördes vilket kan ha påverkat mätresultaten negativt. 

Respondenterna uppmanades att söka på “Hyra Vespa Stockholm” under den period 

annonserna fanns uppe och några kan ha klickat på annonsen, vilket kan ha bidragit till en 

felaktig ökning av antalet hemsidebesökare. 

 

Den kvalitativa metoden, fokusgrupp kändes som ett bra tillvägagångssätt för att fånga 

kunders beteende och inställning till annonser. Dock hade det varit önskvärt att utgöra 

ytterligare en fokusgrupp som endast hade fungerat som en pilot/försöksgrupp. Detta för att vi 

insåg att vi tog lärdom från den första fokusgruppen vilket gjorde att den andra gruppen fick 
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bättre förutsättningar. Moderatorn blev bättre och kände sig mer bekväm i att leda samtalet 

vid det andra tillfället, vilket kan ha kommit att påverka resultatet negativt om deltagarna i 

den första gruppen kände av moderatorns osäkerhet. 
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4 Empiri & analys: Hur uppfattar ett företags potentiella kunder Google-

annonser? 

 

För att kunna besvara studiens första delfråga har empiri samlats in i form av två 

fokusgrupper. Respondent 1-3 (yngre deltagare) tillhör den yngre fokusgruppen och 

respondent 4-6 (äldre deltagarna) tillhör äldre fokusgruppen. Samtalen inleddes med att fråga 

grupperna om deras relation till sökmotorn Google. Samtliga deltagare i fokusgrupperna 

använder uteslutande Google som internetsökmotor och fem av respondenterna har även 

Google som startsida i deras webbläsare. Google-annons och sponsrad länk används 

synonymt och begreppen har samma innebörd. Från rubrik 4.1 och framåt presenteras empiri 

och analys tillsammans. 

 

4.1 Sökbeteende på Google 
 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna angav att de vanligtvis endast besöker första 

sökträffsidan på Google. En respondent berättade att det i sällsynta fall sker att hen fortsätter 

titta efter intressanta sökträffar på efterföljande sida.  ”Det är bara om ingen sökträff alls var 

intressant som jag möjligen går över och tittar på andra sidan” (Respondent 3). Liknande 

resultat visar Malaga (2008) som framhåller vikten av att hamna högt upp i kundens 

sökträfflista då övervägande del av sökarna endast klickar på länkar från Googles första sida. 

 

Jansen, Liu och Simon (2013) visar i sin undersökning att 80 % av kunderna klickar på de 

topp fyra högst listade sökresultaten på Google. Deltagarna för vår studie visar på motstridiga 

beteenden. Respondent 3 angav att hen föredrog sökträffarna som kom något längre ned i 

sökträfflistan. ”Träffarna som kommer lite längre ner på sidan känns mer äkta” (Respondent 

3). Respondent 4 och 5 klickade på både topp fyra och längre ner i sökträfflistan. Respondent 

2 undviker alltid annonser, vilket innebär att vid de tillfällen det är fyra annonser i toppen så 

kommer inte hens sökbeteende att överensstämma med Jansen, Liu och Simon (2013) studie. 

Respondent 1 och 6 var de som genomgående klickade på de fyra högst upp placerade 

sökträffarna. Dock skall tilläggas att respondent 1 sökbeteende skiljer sig åt beroende på vad 

hen söker på. Om sökningen är bredare och mer generell utvärderar hen fler alternativ längre 

ner i sökträfflistan. 
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4.2 Generell uppfattning av Google-annonser 
 

Deltagarna tillfrågades vilken generell inställning de har till Google-annonser. Fyra deltagare 

anger att de är tveksamt inställda till att en annons kommer lyckas matcha ens sökkriterier. 

Respondent 1 kan klicka på annonser om det är en relevant sökträff, dock anser hen att det 

oftast upplevs som träffarna högst upp i sökträfflistan kan leda en på villospår och särskilt vid 

en bred sökning. Respondent 3 framhåller ”Känns som annonser lurar in mig, det känns 

sällan som att jag hamnar rätt”.  Respondent 2 och 3 är negativt inställda till annonser och 

det är även de som har mest kunskap om hur annonser fungerar. Detta går i linje med Friestad 

och Wright (1994) teori som säger att konsumenter genom dess kunskap och uppfattningar 

om hur marknadsförare försöker påverka dem, lär sig att stå emot övertalningsförsök såsom 

till exempel annonser eller reklaminslag på TV, förutsatt att kunskapen hunnit etablerats hos 

användaren. Mehta (2000) anger att kundernas attityd och inställning till annonser avgör hur 

effektiv en annons blir, vilket vi kan se stämmer överens med resultaten för denna studie. Ju 

mer negativt inställd en respondent var, desto mindre uppmärksamhet ägnades åt annonserna. 

 

Den äldre fokusgruppen hade förhållandevis till den yngre en mer neutral inställning till 

annonserna. ”Jag har mest en åsikt om annonserna vid de tillfällen jag hamnar på en 

orelevant hemsida som inte alls stämmer med det jag eftersökte” (Respondent 4). Respondent 

5 anger att hen sällan reflekterar över om det är annons eller inte, däremot menar hen att det 

generellt känns som att de sökträffarna som visas lite längre ner oftast ger bättre match. 

Respondent 6 har aldrig tidigare reflekterat över annonsernas existens. Överensstämmande 

resultat visade Marable (2003) där 41 % av sökarna inte var medveten om skillnaden mellan 

sponsrad länk och organisk sökträff. Hotchkiss (2004) visar på liknande utfall i sin studie där 

han menar att många är omedvetna om skillnaden mellan organisk sökträff och annonser, och 

att de som är nybörjare har svårare att se denna skillnad. 

 

4.3 Sökarnas uppfattning om Google-annons VS organisk sökträff 
 

Flertal tidigare studier visar på att sökare föredrar det organiska sökfältet framför sponsrade 

länkar (Greenspan 2014 se Jansen, Brown & Resnick 2007; Kritzinger & Weideman 2013). 

Resultatet för denna studie visade på blandade utfall, där det föreligger en viss skillnad i den 

yngre och äldre gruppen. 
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Den yngre fokusgruppen skrev in sökorden ”Flyga med SAS till Köpenhamn” och överst i 

sökträfflistan visades en sponsrad länk från SAS och precis under visades även SAS i den 

organiska sökträffen. Respondent 2 och 3 hoppade över den sponsrade länken och klickade på 

den organiska sökträffen medan respondent 1 omedelbart klickade på den sponsrade länken. 

Detta går i linje med Jansen, Brown och Resnicks (2007) studie där det framgår att 82 % av 

användarna utforskar dom organiska sökträffarna först. Respondent 1 val som skiljer sig kan 

bero på sökningens karaktär, att den var specifik. Respondent 1 menade att eftersom 

sökningen syftade till att besöka SAS hemsida valdes första bästa sökträff som ledde till SAS. 

Vid en annan sökning där hen ombads söka efter en vespa att hyra i Stockholm så uppvisade 

respondent 1 ett annat beteende. Hen scrollade ner, utvärderade de olika alternativen och 

valde slutligen att klicka på en organisk sökträff. 

 

Vid ett liknande exempel för den äldre fokusgruppen, där en sponsrad annons från Elgiganten 

visades högst upp i sökträffen, följt av organisk placering valde samtliga deltagare att klicka 

på den sponsrade länken. Överensstämmande beteende uppvisades när de ombads söka efter 

en vespa att hyra i Stockholm. Detta går emot Jansen, Brown och Resnicks (2007) resultat 

från deras studie. 

 

Vad det är som avgör vad en sökare väljer att klicka på när det kommer till val av antingen 

organiska sökträffen eller den sponsrade länken har olika förklaringar i litteraturen och likaså 

i denna studie. Fem av respondenterna anser att sökträffens relevans är avgörande för vad de 

kommer klicka på vilket överensstämmer med studien utförd av Jansen och Resnick (2006). 

Brooks (2014) anger att positionen har en stor betydelse för vad sökarna väljer att klicka på, 

ju högre upp en sponsrad länk befinner sig desto mer ökar sannolikheten att sökare kommer 

klicka på denna. Snarlika resultat påträffades i denna studie. Fyra stycken respondenter 

uttryckte ”jag väljer första bästa sökträffen” vilket pekar på att positionen har betydelse för 

vad kunden kommer klicka på. 

 

Lu, Chau och Chau (2017) betonar att det är på grund av bristande trovärdighet som sökare 

undviker att klicka på sponsrade länkar. I denna studie anger två av respondenterna att låg 

trovärdighet är ett skäl till att inte klicka på annonser. Respondent 2 som är mest kritisk till 

annonser uppger att det mer har blivit en vana att inte klicka på annonser. ”Jag hoppar över 

annonsen, den känns inte trovärdig” (Respondent 2). Respondent 2 upplever alltså annonsen 

som mindre trovärdig trots att utformningen av sökträffarna är likadan, det är samma företag 
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och sökningen är specifikt på just detta företag. Det enda som skiljer dessa åt är den lilla 

annonsikonen. 

 

Inom ramen för denna studie tillfrågades respondenternas åsikt och synpunkter då ett 

företag har både en annons och organisk sökträff. Respondent 2 som genomgående 

varit kritisk inställd till annonser framhöll att hen möjligen blir mer benägen 

att klicka på den organiska träffen för att den sett annonsen ovanför. Detta för att företaget 

då syns på fler ställen. Respondent 3 menar att hen kan känna mer trygghet 

till ett företag som är okänt sedan tidigare om de har råd och kunskap till att köpa annons. 

Detta går i linje med Blask, Funk och Schultes (2012) undersökning som visade att företag 

som köper en annons med det egna varumärket över den egna organiska sökträffen ger en 

positiv effekt i form av ökad lönsamhet. 

 

Respondent 1, 4 och 5 däremot förstår inte syftet med att köpa en annons över sitt eget 

varumärke som i exemplet med SAS och Elgiganten ”Jag hade klickat på SAS oavsett om 

annonsen var där eller inte, det var ju det jag sökte efter (Respondent 1)”. Respondent 6 är 

likgiltig inför förfrågan och menar att hen klickar på det som hen tror ger bäst svar på 

sökningen. Precis som respondent 1,4 och 5 framhåller så menar Kritzinger och Weideman 

(2013) att en annons som placeras ovanför den egna organiska sökträffen riskerar att ta 

besökare som företaget ändå skulle fått via den organiska träffen, vilket då ger upphov till 

onödiga kostnader. 

 

Key findings: 

 

● Fem respondenter anser att sökträffens relevans är avgörande för vad de kommer klicka på 

● Fyra deltagare är tveksamt inställda till en annons förmåga att matcha ens sökkriterier 

● Två respondenter anger att de uppfattar annonserna som icke trovärdiga 

● Den äldre målgruppen är mer neutralt inställda till annonserna 
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5 Empiri & analys: Hur förändras antalet hemsidebesökare vid användandet av 

Google-annons? 

 

I följande avsnitt presenteras först empirin som därefter följs upp av analys. Den kvantitativa 

mätningen ämnar besvara studiens andra delfråga. Vi har dels mätt hur totala antalet besökare 

förändras samt tittat på förändringen av antalet besökare via den organiska sökträffen. 

 

5.1 Förändring av totala antalet besökare 
 

Det totala antalet hemsidebesökare till Vespa Stockholm via Google steg med 16 % under den 

period som både annons och organisk sökträff fanns tillgängliga att klicka på jämfört med 

tiden då endas den organiska sökträffen var tillgänglig. Figur 4 visar det totala besökarantalet 

samt antalet organiska besökare under hela mätperioden. Av och På som går att utläsa längs 

med x-axeln syftar till att visa när Google-annonsen varit på- respektive avslagen. Samtliga 

dagar som annonsträffen var tillgänglig hade hemsidan minst en besökare som valde att klicka 

på den sökträffen. Figur 5 visar även medelvärdet av antalet besökare per dag, med och utan 

annons. Dessa medelvärden ligger till grund för hypotestestet. 

 

 

Figur 4: Totala antalet besökare per dag 
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 Figur 5: Antal samt medelvärde av besökare 

 

5.2 Förändring av antalet organiska besökare 
 

Antalet besökare som valde att klicka på den organiska sökträffen minskade med 12 % när 

både den organiska sökträffen och annonsen fanns tillgängliga att klicka på jämfört med tiden 

då endas den organiska sökträffen var tillgänglig. Figur 6 visar antalet organiska besökare 

samt medelvärdet av antalet organiska besökare per dag, med och utan annons. Dessa 

medelvärden ligger till grund för hypotestestet. 

 

 
    Figur 6: Antal samt medelvärde av organiska besökare med och utan annons 

 

 

5.3 Analys 
 

Resultaten från studiens mätning av det totala antalet hemsidebesökare visar att en annons 

som placeras ovanför den organiska sökträffen tenderar ge ökning med 16 %. Liknande utfall 

kunde Yang och Ghose (2010) uppvisa i sin studie där de framhåller att företag bör köpa 

annonser trots att de redan har en hög placering på den organiska sökträffen då detta leder till 

fler besökare. Blask, Funk och Schulte (2012) visar på motsvarande resultat som Yang och 

Ghose (2010) och understryker att det finns ekonomiska fördelar med att använda sig av 

dubbelexponering, en annons ovanför sin egna organiska sökträff.   

 

Kritzinger och Weidemans (2013) däremot uppger att en annons som placeras ovanför 

organiska sökträffen kan ge upphov till onödiga kostnader, då annonsen tar besökare som 

företaget ändå skulle fått via den organiska. Detta överensstämmer med resultaten från vår 
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mätning som visade att antalet besökare som väljer att klicka på den organiska sökträffen 

minskar med 12 % då en annons finns placerad ovanför. En möjlig förklaring till att företag 

köper en annons trots att det inte är ekonomisk lönsamt skulle kunna vara för att undvika att 

utsättas för piggybacking, vilket Rosso och Jansen (2010) uppger är ett skäl som går bortom 

de ekonomiska drivkrafterna. 

 

Den skillnad som studiens empiri påvisar har testats med hjälp av ett t-test. Detta har utförts i 

syfte att se om resultatet är statistiskt signifikant. T-testet utfördes på både ökningen av totala 

besökarantalet samt på minskningen av organiska besökare och hypoteserna utformades för 

att se huruvida det förelåg en skillnad i medelvärde. Testen visar på att noll-hypotesen inte 

kan förkastas och därmed går det ej uppvisa en tillräcklig statistisk signifikans för studiens 

resultat. Även om empirin visar på en ökning respektive en minskning i besökarantal kan 

dessa skillnader inte uteslutas ha berott på slumpen. Figur 7 och 8 visar resultaten från t-

testen. 

 

 

                     Figur 7: T-test totala antalet besökare 

 

 

 
                     Figur 8: T-test organiska besökare 
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Avslutningsvis ger mätningarna för denna studie indikationer om att en Google-annons har en 

positiv effekt på totala antalet besökare och att sökmotoranvändarna kan tänka sig att klicka 

på en annons framför den organiska sökträffen. Sen (2005) håller fram motsägande facit och 

flera studier har visat att sökarna hellre föredrar den organiska sökträffen. Sen (2005) menar 

att köpare till och med ignorerar dom sponsrade länkarna såvida inte det råder en fullständig 

avsaknad av relevanta organiska sökträffar. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

annonserna uppvisat bristande relevans precis som Jansen och Resnick (2006) anför. 

Ytterligare ett tänkbart scenario är att besökarna bestått av oerfarna och omedvetna besökare 

vilket då skulle kunna vara en anledning till de skiftande resultaten vilket går i linje 

med Marable (2003) och Hotchkiss (2004). 

 

Key findings: 

 

● Google-annons visar på positiv effekt på förändringen i antalet besökare. 

● Totala antalet besökare ökar med 16 % 

● Besökare via organiska sökträffen minskar med 12 % när en annons placeras ovanför 
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6 Metaanalys 

 

I följande avsnitt kommer studiens två empiriska resultat att ställas mot varandra och 

redogöras i form av en metaanalys. 

 

Den kvantitativa metoden pekar på att en Google-annons har en positiv effekt på antalet 

besökare och att sökmotoranvändarna kan tänka sig att välja detta alternativ framför den 

organiska sökträffen. Genom den kvalitativa metoden framgick det att två respondenter är 

negativt inställda till annonser och fyra respondenter är tveksamma till att en annons kommer 

lyckas matcha ens sökkriterier. Dessa mer eller mindre motsägande resultat skulle kunna 

förklaras av att det föreligger en viss omedvetenhet hos respondenterna precis som Marable 

(2003) kom fram till i sin studie.  De två respondenter som var negativt inställda till annonser 

var även de som hade mest kunskap om dess syfte och funktion vilket går i linje med Friestad 

och Wright (1994) som antyder att kunderna blir mer och mer resistenta mot reklam och 

annonsering genom läran över tid. Precis som Hotchkiss (2004) angav, att erfarenhet hade 

betydelse för huruvida besökarna kunde se skillnad på annons eller inte, visade studiens äldre 

fokusgrupp på en mer neutral inställning och större benägenhet att klicka på annonserna än de 

yngre och mer erfarna deltagarna. 

 

I den kvantitativa mätningen framgick det att sökmotoranvändarna kan tänka sig att välja en 

Google-annons framför den organiska sökträffen och vi kunde se att antal klick på organiska 

sökträffen minskade med 12 % till förmån för Google-annonsen. Motsvarande resultat fick vi 

fram i den kvalitativa metoden. Fem respondenter angav att det är relevansen som avgör vad 

hen beslutar sig för att klicka på vilket även harmoniserar med Jansen och Resnicks (2006) 

studie och resultat. I förlängningen innebär detta att så länge en annons upplevs relevant så 

har det för de flesta ingen betydelse om sökträffen är en annons eller inte. 

 

En annan faktor som kan tänkas påverka hur sökmotoranvändarna väljer att klicka är om det 

varit skillnad i vilka sökord man använt sig av. I vår studie noterades vissa olikheter i 

beteende hos respondenterna beroende på om sökningen var specifik eller inte. När 

respondenterna sökte efter ett givet varumärke “Flyga med SAS Köpenhamn” valde de flesta 

respondenter att ganska omedelbart klicka högst upp i sökträffen. Däremot med exemplet 

“Hyra Vespa Stockholm” upptäckte vi att fler respondenter scrollade längre ner och 

utvärderade fler alternativ bland de organiska sökträffarna. 
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7 Slutsats 

 

Bland alla olika typer av marknadsföring och reklam på nätet är sökmotormarknadsföring den 

som växer snabbast och dominerar på internet. 33 miljarder sökningar görs på Google varje 

dag och övervägande del av de som söker information tittar endast på första sökträff-sidan. 

Företag kan skapa sig synlighet antingen genom att köpa en Google-annons, eller genom att 

lyckas placera sig på det organiska sökfältet.  

 

Att ett företag bör synas på förstasidan på Google och satsa på det ena alternativet eller det 

andra framgår tydligt och mycket forskning har bedrivits som utvärderar endera strategi. 

Frågan är vad som gäller när man som företag står inför valet av att använda båda 

alternativen. Många företag fortsätter att köpa annonser trots att de lyckats uppnå en synlig 

och kostnadsfri placering på det organiska sökfältet. 

 

Studien syftar till att bidra med ökad kunskap och förståelse för Google-annonser och dess 

funktion, till de företag som arbetar med sökmotormarknadsföring. Syftet är avgränsat till de 

företag som redan har högsta placeringen på den organiska sökträffen och på de sökord som 

saknar konkurrens. Två delfrågor har varit vägledande genom arbetets gång och konkretiserat 

studiens syfte: 

Hur uppfattar ett företags potentiella kunder Google-annonser? 

Endast en deltagare från fokusgruppssessionerna var så pass negativt inställd till annonser att 

hen alltid undvek att klicka på dessa. Resterande fem deltagare angav att relevansen avgör vad 

hen kommer att klicka på. Så länge en annons upplevs relevant så har det för de flesta ingen 

betydelse om sökträffen är en annons eller inte. Detta pekar på att företagets potentiella 

kunder, så länge annonsen är relevant och matchar kundens sökkriterier, inte uppfattar en 

Google-annons negativt. 

 

Hur förändras antalet besökare vid användandet av Google-annonser? 

En Google-annons som placeras över den organiska sökträffen tenderar ha en positiv inverkan 

på totala antalet besökare, där antalet hemsidebesökare ökade med 16 %. Studiens mätresultat 

kunde även se att antalet besökare via den organiska sökträffen minskade med 12 % till 

förmån för Google-annonsen. Detta tyder på att annonsen tar besökare som annars hade gått 

via den organiska, vilket innebär en ökad kostnad för företagen eftersom varje klick på 

Google-annonsen kostar pengar. 
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8 Slutdiskussion och egna reflektioner 

 

Digital marknadsföring, och särskilt marknadsföring via sökmotorer är ett snabbväxande och 

uppskattat sätt för företag att nå ut till sina kunder. På internet kryllar det av olika tips och 

erbjudanden från marknadsföringskonsulter om hur du som företag på bästa sätt skall lyckas 

med din sökmotormarknadsföring. Studien har utifrån ett företagsperspektiv försökt förstå 

vilken funktion en Google-annons har då den placeras över den egna organiska sökträffen och 

på de sökord som saknar konkurrens. Vår förhoppning är att kunna bidra till en bättre 

förståelse och hjälpa företag att kunna fatta smartare beslut kring valet av att köpa Google-

annonser. 

 

Utifrån studiens resultat verkar det som en klok idé att köpa en Google-annons och placera 

ovanför den egna organiska sökträffen. Från fokusgrupperna kunde vi urskilja att de flesta 

respondenter inte är negativt inställda till att en annons uppenbara sig så länge annonsen är 

relevant. Viktigt blir därmed för företag att inte köpa fel sökord så att inte irrelevanta 

sökträffar riskeras att visas och utmaningen blir att förstå vad som är en relevant sökträff och 

inte. 

 

Ytterligare en faktor som talar för företag att köpa Google-annons är att den tenderar att ge 

fler hemsidebesökare. Dock kunde vi även se att antalet besökare på den organiska sökträffen 

minskar till förmån för annonsen. Vårt förslag till de företag som står inför valet att köpa en 

Google-annons är att räkna på huruvida det är lönsamt eller inte. Använd Google analytics till 

att se vad annonsen kostar och ställ detta mot om ökningen i antalet besökare i slutändan leder 

till fler köp och därmed ökade intäkter.  

 

Slutligen vill vi passa på att framhålla att det säkerligen finns fler aspekter som företag bör 

tänka på kring valet av att köpa en annons ovanför den egna organiska sökträffen. En sådan 

möjlig faktor som vi fann var piggybacking, men som inte berörs djupare i den här studien. I 

avslutande avsnitt nedan ”Förslag till vidare forskning” föreslås fortsatt forskning på relevanta 

områden som inte behandlats inom ramen för denna studie. 
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9 Förslag på vidare forskning 

 

Studien har ämnat att skapa en förståelse för vilken funktion en Google-annons fyller för de 

företag som redan har högsta placeringen på organiska sökträffen samt på de sökord som 

saknar konkurrens. Studiens kvantitativa mätning kunde visa på en positiv ökning av antalet 

besökare, dock kunde dessa mätresultat inte statistiskt säkerställas. Förslag till vidare 

forskning är att sätta av mer tid till denna mätning och utföra mätningen under både en längre 

tidsperiod samt på fler företag. Vidare föreslås att mätning görs på olika typer av sökord, för 

att se om skillnad föreligger på sökordens utformning. 

 

Utifrån den kvalitativa metoden angav fem av respondenterna att relevansen är det som avgör 

vad hen klickar på. Rekommendation till fortsatt forskning är att undersöka vad sökarna 

uppfattar som en relevant sökträff och hur denna relevans kan stärkas för att företag på 

smartare sätt skall kunna fatta beslut kring hanteringen av Google-annonser. 

 

Avslutningsvis föreslås att vidare studera de företag som tidigare har fattat beslut kring valet 

av att ha en Google-annons över sin egna organiska sökträff för få en förståelse för företagens 

tillvägagångssätt och beslutfattande. 
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