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Abstract 
Purpose - This examination paper examines what affects which link students at Jönköping 
University choose to click on the Google search results when they do a product search. For some 
e-commerce companies, it may be crucial that users click on their link in the search results. But 
which link do students choose to click on? Are they choosing to click on a link in the organic 
search results or are they choosing to click on an ad? This examination has been carried out with 
the aim to help e-commerce companies that sells products that target students. During this paper 
has following question has been answered: 

• What	affects	the	link	Jönköping	University	students	choose	to	click	on	the	Google	search	results?	

Method - To answer the question three different methods has been implemented to collect data. 
The methods conducted three interviews with experts in the SEO industry, 114 observations with 
students and in connection with the observations did the students answer a digital survey. These 
three methods gave a good and comparable results that ultimately strengthen each other. 
 
Results - Based on data collected from interviews, observations, digital surveys and secondary 
data have a result been developed shrill guessed what affects students' choice of the links on the 
search engine Google. The result shows that search engine optimization is important for an e-
commerce business that must appear on Google, if you are not on the front page you are not 
existing. Although the recognition factor plays the most important role in the choice of which link 
students click. Where it appears two different kinds of behaviour both with the recognition factor 
of ulterior motive. Either the students click on the first link they recognize or choose them 
consciously remove the ads and click on the first common link them recognize. 
 
Implications - This work is only carried out on students from Jönköping University. A 
representative selection was made from the theoretical population of a generalizable results. But 
to generalize the results of the students to a greater extent it is required that the same survey 
conducted at various colleges / universities in Sweden. 
 
Limitations - Focus and most time was spent on implementing the observations which gave less 
time to conduct more than three interviews. This is a crucial factor that affected the study's scope 
and results. If there were more time had an investigation on other search engines would have 
been feasible. All searches were made on Google, which is the largest and the leading search 
engine in the world. If they are doing any big changes or updates our results may be unusable. 
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Sammanfattning 
Syfte - Detta examensarbete utreder vad som påverkar vilken länk studenterna på Jönköping 
University väljer att klicka på i Googles sökresultat vid en produktsökning. För vissa e-
handelsföretag kan det vara avgörande att användarna klickar på deras länk i sökresultatet. Men 
vad väljer studenter att klicka på? Väljer de en länk i det organiska sökresultatet eller väljer de att 
klicka på en annons? Arbetet har utförts med syftet att hjälpa e-handelsföretag som säljer 
produkter med målgruppen studenter. Under arbetes gång besvarades följande frågeställningen:  

• Vad	 påverkar	 vilken	 länk	 Jönköping	 Universitys	 studenter	 väljer	 att	 klicka	 på	 i	 Googles	
sökresultat?	

Metod - För att kunna besvara frågeställning har tre olika metoder används för att samla in data. 
Metoderna som används är tre intervjuer med experter inom SEO-branschen, 114 observationer 
med studenter och i samband med observationerna fick studenterna också genomföra en digital 
enkät.  
 
Resultat - Utifrån den insamlade datan från intervjuer, observationer, digitala enkäter och 
sekundärdata har ett resultat tagits fram gällande vad som påverkar studenters val av länkar på 
sökmotorn Google. I resultatet framkommer det att sökmotoroptimering är viktigt för att ett e-
handelsföretag skall synas på Google, finns du inte med på förstasidan finns du inte. Även att 
igenkänningsfaktorn spelar störst roll i valet av vilken länk studenter klickar på. Där framkommer 
det två olika typer av beteenden båda med igenkänningsfaktorn i baktanke. Antingen klickar 
studenterna på första länken de känner igen eller så väljer de medvetet bort annonserna och 
klickar på första vanliga länken de känner igen.  
 
Implikationer - Arbetet är endast genomfört på studenter från Jönköping University. Ett 
representativt urval gjordes från den teoretiska populationen för ett generaliserbart resultat. Men 
för att kunna generalisera resultatet på studenter i en större utsträckning krävs det att samma 
undersökningen görs på olika högskolor/universitet i Sverige. 
 
Begränsningar - Fokus och mest tid lades på att genomföra observationerna vilket gav mindre 
tid till att genomföra flera intervjuer. Detta är en avgörande faktor som påverkade studiens 
omfång och resultat. Om det funnit mer tid hade även en undersökning på andra sökmotorer varit 
genomförbar. Alla sökningar gjordes på Google som är den största och den ledande sökmotorn i 
världen. Om Google skulle förändra något väsentligt i deras sökmotor kan resultatet bli 
oanvändbart. 
 
Nyckelord 
Sökmotoroptimering 
SEO 
Google 
Google AdWords 
Produktsökning 
Annonsering 
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1 Introduktion 
Antalet webbplatser ökar exponentiellt och det blir allt viktigare att synas på Internet. I takt med 
att Internet växer blir det svårare att synas för varje dag som går. Ett sätt att hitta information på 
Internet är via sökmotorer och med hjälp av rätt verktyg hamna högt upp bland sökresultaten. 
 
Detta examensarbete var en del av utbildningen kandidatpåbyggnad med inriktning Informatik, 
som är ett påbyggnadsår för Grafisk design och webbutveckling på Jönköping University: School 
of Engineering. Rapporten granskar vilken länk användaren väljer att klicka på efter en sökning 
på Google när användaren ska köpa en produkt. 

1.1 Bakgrund 
Alla typer av webbplatser är inte i lika stort behov av att synas på sökmotorer, exempelvis 
personliga sidor för familj och vänner. Men när det kommer till e-handelsföretag eller företag som 
säljer tjänster kan det vara avgörande. Nästan alla sökningar som görs på en sökmotor alstrar 
tusentals träffar, på grund av detta är det viktigt att det mest relevanta kommer först.  ”You can't 
use what you can't find”, som findability-experten Peter Moory uttrycker det (Findability, 2014). 
 
När Google grundades 1998 hanterade företaget tiotusen sökningar varje dag (Battelle, 2006). 
För att visa hur hög tillväxt sökmotorer har kan det jämföras med att redan efter ett år så 
hanterade Google 3,5 miljoner sökningar och 2012 gjordes minst 3,3 miljarder sökningar varje 
dag (Sullivan, 2012). 
 
Redan under 1990-talet annonserade företag på Internet och var beredda på att lägga stora 
summor pengar utan att kunna kontrollera utdelningen av investeringen. Under 2000-talet 
skedde det stora förändringar inom internetmarknadsföring när sökordsmarknadsföring 
introducerades. Sökordsmarknadsföring ger annonsörer möjlighet att rikta annonser till en 
specifik målgrupp som är intresserade av deras varor och tjänster (Cristo, Ribeiro-Neto, Paulo, 
Golgher, Moura, 2006). 
 
Enligt Statcounter Global Stats (2016) och Statista (2016) är Google den ledande sökmotorn. 
Googles sökordsmarknadsföring heter AdWords och enligt deras egen sida är det mätbart, 
pålitligt och flexibelt. Det ger alla företag möjlighet att annonsera oavsett budget genom att bara 
ta betalt när potentiella köpare klickar på annonsen och företaget kan själva välja budget 
(AdWords, 2015). 
 
Det finns två olika sätt att hamna högst upp på sökmotorn Google via AdWords eller 
sökmotoroptimering (SEO). SEO innebär att genom kunskap om hur sökmotorer väljer ut vilka 
sidor som anses vara mest relevant för ett specifikt sökord (Sökmotoroptimering, 2015). 
 
En tidigare forskning som undersökte effekterna av SEO på konkurrensen mellan annonsörer för 
organiska sökfältet och sponsrade länkar. Resultatet visade att en positiv nivå av SEO kan 
medföra mer besökare genom en bättre rankning på sökmotorer. Forskarna säger även att köpta 
länkar kan funka som en andra chans när en webbsida har dålig kvalitet (Berman & Katona, 
2013). 
 
Vinit (2012) beskriver SEO i sin vetenskapliga artikel som ett strategiskt verktyg för att flytta upp 
en webbplats i toppen av sökresultatet i en sökmotor. Han beskriver att det kan vara lönsamt för 
företag att sökordsoptimera med tanke på att många användare söker på produkten istället för 
namnet på själva företaget. Det kom även fram att om en webbplats är optimerad för sökmotorn 
Google är den optimerad för dem flesta sökmotorer (Vinit, 2012).  
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1.2 Problembeskrivning 
Det finns olika metoder för att förbättra en webbplats position i det så kallade organiska 
sökresultatet, där spelar sökmotoroptimering en stor roll. Det organiska sökresultatet omfattar de 
kostnadsfria länkarna. Problemet med det organiska sökfältet är att där visas webbplatsen som 
Google anser vara mest relevant först. För att komma högt upp där krävs kunnig 
sökmotoroptimering, något som företag tar betalt för. Det andra alternativet är via AdWords, som 
enligt Davis (2006) är länkarna som kostar pengar varje gång en användare klickar på dem. 
 
Alla utsätts och omringas konstant av reklam och ibland kan det komma till en gräns där 
reklamen nästintill blir osynlig eller att alla till slut blir för medvetna och ser förbi det. Reklam 
finns i olika former och allt från en simpel annons till väl utformade genomtänkta kampanjer. 
Men i grund och botten har all reklam ett och samma syfte, tjäna mer pengar i form av att sälja 
mer produkter, tjänster eller annat. (Armstrong, 2001) 
 
Den dominerande sökmotorn i Sverige är Google och det är därför viktigt att synas där för att få 
besökare till ens webbplats. Om webbplatsen inte använder sig av sökmotoroptimering eller köper 
sig plats för att hamna högst upp kan det medföra att ingen hittar dem (Miller, 2009). 
 
Med hjälp av sökmotoroptimering kan en webbplats hamna högst upp i sökresultatet, under 
Google AdWords länkarna. Med hjälp av Google AdWords kan en webbplats hamna högst upp i 
sökresultatet, över dem organiska länkarna men det är en annons. Det är avgörande för vissa e-
handelsföretag att användarna klickar på just deras länk i sökresultatet på Google. Men klickar 
studenter på första länken i sökresultat som är en annons eller utsätts studenter för så mycket 
reklam att annonserna blir osynliga? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda vad som påverkar studenter på Jönköping 
Universitys förhållande till annonslänkar och organiska länkar i sökresultatet på Google. Detta för 
att hjälpa e-handelsföretag som säljer produkter med målgruppen studenter. För att kunna 
besvara syftet har det brutits ned i en frågeställning:  
 

• Vad påverkar vilken länk Jönköping Universitys studenter väljer att klicka på i Googles 
sökresultat?  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Rapporten berör en frågeställning gällande vad som påverkar stundeters val av länkar i sökfältet 
på Google. För att besvara frågeställningen har flera olika metoder använts med liknande och 
överlappande resultat.  
 
Det finns många olika sökmotorer och vi har därför valt att endast fokusera på den största och 
mest etablerade. Under 2015 stod Google för 95,5 procent av alla sökningar i Sverige på desktop 
enligt Statcounter Global Stats (2016) och motsvarande uppgift från Statista (2016) var 88,66 
procent. Den siffran ökar om man enbart ser till sökningar på mobila enheter. Enligt Statcounter 
Global Stats (2016) står Google för 97,76 procent av alla sökningar på mobila enheter. Utifrån 
ovan information valdes det att enbart fokusera på Googles sökmotor. Genom att smalna av och 
endast fokusera på en sökmotor kan rapporten även gå in mer på djupet. 
 
I maj 2015 presenterade Google statistik på att det sker fler Google-sökningar på mobila enheter 
än på datorer i 10 länder, däribland USA och Japan (Google, 2015). Samma år kunde man se i en 
undersökning gjord av KPCB att tiden alla spenderar på digitala medier på mobila enheter 
uppgick till 51 procent (4PSA, 2015). Därför valdes det att undersöka Googlesökningar på mobila 
enheter. 
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Rapporten kommer inte granska Googlesökningar efter tjänster och fakta, utan enbart fokusera 
på sökningar efter produkter som till exempel kläder. 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med en introduktion av ämnet och därefter beskrivs bakgrunden med 
tillhörande problembeskrivning. Detta för att ge en bra grund till syfte och frågeställning. I 
bakgrunden och problembeskrivningen ges en inblick i tidigare forskning och statistik för att 
påvisa vikten av att synas på Internet. I nästa del av rapporten beskrivs vilka metoder som 
används och kopplingen mellan frågeställningen och metoden. Det har även skrivits om 
arbetsprocessen, trovärdigheten och metodteorier under metodsektionen. Vidare finns teoretiska 
ramverk som ligger till grund och teorierna förklaras för att skapa en bra förståelse för ämnet. 
Kopplingen mellan frågeställning och teori finns även med i detta avsnittet. Nästa sektion i 
rapporten är empiri, där beskrivs den data som samlas in från dem olika metoder som använts. 
Därefter kommer ett kapitel med analys som beskriver att en analys  
utförts utifrån behandlad teori och insamlad empiri. Efter analyssektionen kommer diskussion 
och slutsatser. Sist avslutas rapporten med referenser och bilagor.
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2 Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs metoderna som används i undersökningen. Metoderna som har använts 
var kvalitativa och kvantitativa för att samla in primärdata. Datainsamling i form av sekundärdata 
används även. De valda metoderna har givit ett stort informationsunderlag och med denna 
information har sedan frågeställningen kunnat besvaras. Avsnittet presenterar även information 
rörande metoderna till exempel fakta och dess kredibilitet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Frågeställning 

• Vad påverkar vilken länk Jönköping University studenter väljer att klicka på i Googles 
sökresultat?  

Genom att använda tre olika metoder har frågeställning varit möjlig att besvara. Metoderna som 
genomfördes var två kvalitativa metoder i form av semi-strukturerade intervjuer och 
observationer. Intervjuerna har skett med två SEO-experter på företaget NOGA och en SEO-
expert från företaget Toxic. Där samlades information om sökmotoroptimering, Google AdWords 
och även deras egna erfarenheter in. Observationerna genomfördes på 114 studenter på 
Jönköping University med ett representativt urval med hänsyn till dem olika fackhögskolorna. 
Detta för att samla in information gällande deras val vid olika sökningar på sökmotorn Google, 
men också för att se hur de ställer sig i förhållande till annonser på Google. I samband med 
observationen fick studenterna fylla i en digital enkät för att samla in kvantitativ data. För att ta 
reda på redan befintlig information har litteraturstudier använts och sekundärdata i form av 
redan befintlig statistik. Denna metod var en viktig del under förstudien, men också för att ha 
information och data att jämföra emot. 
 

2.2 Arbetsprocessen 
För att få en tillräckligt bred grund att stå på och för att hitta en struktur att jobba efter samlades 
data in. Data samlades in i från böcker, kurslitteratur och webbplatser. Det viktigaste var att hitta 
information om det valda ämnet som undersökningen skulle handla om samt vilka metoder som 
skulle användas. När informationen om ämnet och vilka metoder som skulle användas var 
insamlad kunde arbetet gå vidare till nästa stadie. Nästa steg handlade då om att genomföra 
intervjuerna och observationen. Detta efter att ha testat både intervjufrågorna, observationen och 
frågorna till den digitala enkäten innan genomförandet för att kontrollera att metoderna bidrar 
till att besvara frågeställningen. Tre intervjuer genomfördes vid utsatta tider för möten med två 
experter inom SEO från samma företag och en SEO-expert från ett annat företag. Observationen 
genomfördes vid tre tillfällen där samma process utfördes med olika testpersoner. I samband med 
observationen fick också testpersonerna svara på den kvantitativa enkäten. När metoderna sedan 
var genomförda, datainsamling slutförd och sammanställd analyserades detta och resultatet 
presenteras sedan i empirin. 
 

2.3 Datainsamling 
Med hjälp av den data som samlades in kunde jämförelser göras som sedan resulterade i ett antal 
slutsatser. Båda företagen där intervjuobjekten arbetar är etablerade inom  
SEO-branschen och är lokaliserade i Jönköping. Intervjun behandlade frågor kring 
sökmotoroptimering och målgruppen studenter. Den andra kvalitativa metoden som användes 
var en observation där 114 studenter på Jönköping University deltog och som också är den 
målgruppen som undersöks. Med hjälp av observationen kunde data samlas in som visade hur 
studenterna på Jönköping University förhåller sig till annonser på Google och hur deras 
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förhållande skiljer sig när det handlar om olika produktkategorier. I samband med observationen 
genomfördes en kvantitativ studie där testpersonerna också fick svara på en digital enkät. Med 
hjälp av kursböcker, litteratur och webbplatser kunde tidigare fakta och kunskap samlas in. Den 
sekundärdatan gav en tydlig bild av det valda området och resulterade i att den data som 
samlades in kunde analyseras och jämföras.  
 

2.4 Intervju 
Den första kvalitativa metoden som användes var tre semi-strukturerade intervjuer  
(se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes med två SEO-experter som jobbar med 
sökmotoroptimering och strategier på företaget NOGA och en SEO-expert från företaget Toxic. 
Med hjälp av dessa intervjuer var målet att få en förståelse för varför e-handelsföretag väljer 
Google AdWords eller strategisk SEO, samt för att få en inblick kring vilka faktorer som påverkar 
studenter i valet av vilken länk de väljer att klicka på i sökresultatet på Google. För att kunna 
registrera hela intervjun genomfördes personliga intervjuer. Detta för att kunna analysera allt 
från svaren till kroppsspråket och tonläget. Genom att använda en semi-strukturerad 
intervjumetod var frågorna redan framtagna och testade för att se att frågorna skulle bidra till att 
kunna besvara frågeställningen. Frågorna hade en viss förstrukturering och var relativt öppna för 
att ha möjlighet till att ställa följdfrågor.  
 

2.5 Observation och digital enkät 
Den andra kvalitativa metoden som användes var en observation där ett representativt urval av 
studenter deltog (se bilaga 2). I observationerna var det 114 personer från Jönköping University 
som deltog. Observationen gick ut på att testpersonerna fick göra olika Googlesökningar på olika 
produkter där författarna sedan observerade vilka länkar som studenterna valde att klicka på. 
Testpersonerna fick söka på tre olika produkter på en mobiltelefon, där alla produkter ingår i 
olika produktkategorier och prisklasser. Produkterna som studenterna sökte på var skor, dator 
och elcykel. Dessa tre produkter ingår som sagt i olika produktkategorier och prisklasser. Valet av 
att granska dessa sökningar är för att se om det finns något samband mellan prisskillnader och 
produktkategorier. Det som sedan observerades var vilken länk de valde att klicka på, om det var 
en annons eller en länk i det organiska sökresultatet. Efter varje genomfört test fick studenterna 
som deltagit svara på ett antal frågor i en kvantitativ enkät som var digital (se bilaga 3). Den 
digitala enkäten handlade om varför de valde/tänkte som de gjorde, samt hur de förhåller sig till 
annonser på Google. För att komma fram till vilka som skulle delta i observationen gjordes ett 
representativt urval med hänsyn till fackhögskolorna på Jönköping University. Testpersonerna 
som deltog i observationen fick inte reda på vad undersökningen handlade om eller vad den ska 
resultera i då studenterna kunde uppträda annorlunda och agera utefter vad de tror är “rätt svar”. 
Målet var att testpersonerna som undersöktes skulle agera som de hade gjort om det inte varit en 
undersökning.   
 
Efter att metoderna var genomförda gjordes en sammanställning av observationerna, den digitala 
enkäten och intervjuerna för att sedan kunna presentera ett resultat. 
 

2.6 Sekundärdata  
Sekundärdata har samlats in i form av tidigare fakta, analyser och statistik. Detta gjordes för att 
se om det skett några förändringar och för att ha något att jämföra resultatet med. Sekundärdatan 
har samlats in från böcker, kurslitteratur och webbplatser.  Genom att samla in fakta och teorier 
underlättades processen och gav en god start under förstudien.  
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2.7 Dataanalys 
All data som samlades in från observationerna och den digitala enkäten analyserades av 
författarna och sammanställdes digitalt i diagram som presenteras under empiri-avsnittet.  
Efter att de tre semi-strukturerade intervjuerna hade genomförts kunde ytterligare kvalitativ data 
samlas in. De semi-strukturerade intervjuerna innehöll samma frågor och struktur vid alla 
intervjuerna. Detta för att SEO-experterna som intervjuades skulle kunna svara olika saker på 
samma fråga och då kunde författarna skildra svaren från tre olika perspektiv med flera 
infallsvinklar på samma fråga. Men även analyserades likartade svar mellan dessa tre SEO-
experter. Eftersom frågorna var öppna kunde även följdfrågor utifrån vad SEO-experterna svarat. 
Den data som samlades in via intervjuerna bidrog till resultatet och att slutsatser kunde därefter 
dras.  

2.8 Trovärdighet 

2.8.1 Intervju 
Efter en noggrann informationssökning togs beslutet tidigt att intervjuer skulle genomföras. För 
att öka trovärdigheten genomfördes tre semi-strukturerade intervjuer med två SEO-experter från 
samma företag och en SEO-expert från ett annat företag som arbetar inom området 
sökmotoroptimering. Ena SEO-experten från NOGA har jobbat nio år inom branschen och den 
andra har jobbat ett år. SEO-experten från Toxic har jobbat elva år inom branschen. Alla 
intervjuer var personliga möten, det vill säga att de ägde rum efter avtalad mötestid. Eftersom 
intervjuerna var personliga möten kunde då författarna registrera hela intervjun, det vill säga inte 
bara svaren utan också tonläge och kroppsspråk. Under intervjuerna togs anteckningar på både 
svaren och kroppsspråket. För att inte missa något viktigt som sades spelades också intervjun in 
så att möjligheten att gå tillbaka i intervjun fanns för att sedan kunna utvinna trovärdig data. 
Genom att genomföra en semi-strukturerad intervju istället för en hårt strukturerad intervju 
kunde mer öppna frågor ställas. Detta gav ett utrymme för följdfrågor och på det sättet kunde mer 
tankar och information samlas in. 

2.8.2 Observation och digital enkät      
Den andra kvalitativa metoden som genomfördes var en observation. Observationen kom att 
utföras på den valda målgruppen, alltså studenter på Jönköping University. Innan observationen 
utfördes fick ett antal testpersoner genomföra den för att ta reda på att den behandlar det som ska 
undersökas och på ett faktiskt vis behandlar frågeställningen. För att inte påverka deltagarna som 
utförde observationen undanhölls information om vad som undersöktes. Detta för att de som 
observerades skulle agera som de vanligtvis gör och inte för att de tror att de “väljer rätt” 
alternativ. För att öka trovärdigheten genomfördes också en kvantitativ datainsamling i 
anslutning till observationen i form av en digital enkät. För att öka validiteten i denna metod och 
rapporten gjordes ett representativt urval med hänsyn till fackhögskolorna. Detta för att 
undersökningen ska ge ett resultat som visar hur alla studenter på Jönköping University förhåller 
sig till annonser på Google och inte bara hur studenter från en viss fackhögskola.  

2.8.3 Sekundärdata 
Genom att använda tidigare data i form av kursböcker, litteratur och webbplatser gavs en bred 
grund när arbetet tog sin början. Samt har sekundärdata används till jämförelser med redan 
befintlig data och den data som utvunnits från intervjuerna och observationerna. För att stärka 
och öka trovärdigheten genom hela arbetet har referenser till sekundärdata gjorts. 

2.9 Metodteorier 
Genom att koppla de valda metoderna till kursböcker, litteratur och webbplatser ökar det 
tillförlitligheten genom arbetet. Det visar upp att de valda metoderna är relevanta för att besvara 
frågeställningen och att de är utförda på ett sätt som ökar validiteten. 
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2.9.1 Intervju 
Att förstrukturera en intervju eller inte är något som författarna måste bestämma sig för. Det 
brukar alltid uppstå någon form av omedveten förstrukturering. Genom att förstrukturera en 
intervju kan det läggas ett stort fokus på speciella aspekter under en intervju eller observation. En 
förstrukturerad intervju behöver alltså inte upplevas som sluten trots att den har en förarbetad 
struktur (Jacobsen, 2011). 
 
En intervju ska vara relativt öppen och inte vara allt för planerad och strukturerad. Men en viss 
plan för hur intervjun ska vara upplagd är bra för att det inte ska mynna ut i ett vanligt samtal. 
Det som kan ses som en negativ aspekt av att ha personliga intervjuer är något som kallas för 
intervjuareffekt. Intervjuareffekt är något som kan påverka den intervjuade. Påverkande faktorer 
kan vara hur intervjuaren agerar och talar, men stor hänsyn till detta har intervjuerna genomförts 
för att uppnå ett reliabelt resultat med hög validitet (Jacobsen, 2011). 
 
Vid ett samtal eller möte med en person är det mycket enklare att ställa följdfrågor. På det sättet 
är det lättare för den som intervjuar att känna av situationen och på det sättet vara kapabel till att 
förstå vad den intervjuade faktiskt vill berätta om. Genom att ha ett möte med en eller flera 
personer ger det en bättre utgångspunkt för att få reda på hur den intervjuade känner och tänker. 
En strukturerad intervju tenderar ofta att ta kortare tid att genomföra tillskillnad från en öppen 
intervju (Kylén, 2004). 

2.9.2 Observation och digital enkät 
När rådata ska sammanställas kan det vara bra att ta hjälp av ett formulär som fylls i vid varje 
observation. Likaså kan det vara viktigt för analysen att det förs annoteringar då det bidrar till att 
det blir enklare att hitta i rådatan (Jacobsen, 2011). 
 
Vid en observation krävs det att författarna kan vara närvarande för att kunna registrera vad som 
händer och sker. Om inte författarna kan befinna sig på plats måste det finnas annan teknisk 
utrustning som klarar av att registrera händelseförloppet. När en observation genomförs studeras 
det som sker exakt då i realtid. Benämningen observation är ett brett begrepp. För att enkelt 
klargöra vad som är en observation, går det att säga att allt som inte är en intervju, 
litteraturstudie eller enkät är en form av observation (Kylén, 2004). 
 
Det går precis som vid en intervju att ha strukturerade eller planerade observationer. Då är det 
sedan tidigare bestämt vad som ska observeras, samt på vilket sätt som författarna ska genomföra 
observationen (Kylén, 2004). 
 
Att genomföra en enkät innebär att samma frågor ställs till en stort antal personer där intervjuer 
hade tagit för lång tid. Med hjälp av svaren ska sedan väsentlig statistik vara möjlig att utvinna. 
Frågorna som ställs i en enkät behöver inte vara öppen eller bundna, det viktiga är att frågorna 
skapar en möjlighet att få reda på tankesätt och värderingar. (Kylén, 2004)  

2.9.3 Sekundärdata 
Det är viktigt är att granska källorna och ställa sig kritiskt till dessa, oavsett om de är kvalitativa 
eller kvantitativa. Detta är något som gäller all typ av sekundärdata som samlas in (Jacobsen, 
2011). 
 
En sekundärkälla är någon som tidigare sammanställt dokument utifrån vad andra har sagt. Det 
vill säga en andrahandskälla. Källor som kommer från en förstahandskälla, alltså primärkällor 
sägs vara mer trovärdiga med tanke på att andrahandskällor grundas i vad andra har sagt eller 
dokumenterat (Kylén, 2004). 
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3 Teoretiskt ramverk  
Detta avsnitt ska ge läsaren en teoretisk grund, kunskap och begreppsförklaring. Avsnittet 
behandlar teorier och begrepp som till exempel Google, sökmotoroptimering och annonsering på 
Internet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 

• Vad	påverkar	vilken	länk	Jönköping	University	studenter	väljer	att	klicka	på	i	Googles	sökresultat?	

För att ge ett teoretiskt ramverk till frågeställningen beskrivs följande områden: Google, Google 
AdWords, Organiskt sökresultat, Googles sökmotor, Sökmotoroptimering (SEO), Sökordsanalys, 
On Page SEO, Länkstrategi, HTML-taggar och Annonsering på Internet.  Första delen av det 
teoretiska ramverk handlar om att förstå vad sökmotorn Google är, hur den sökmotorn fungerar 
och vad skillnaden är på en annons och det organiska sökresultatet. Detta ger en grundlig 
förståelse i ämnet och gör att läsare förstår bakgrunden till frågeställningen. Andra delen av det 
teoretiska ramverk beskriver vad sökmotoroptimering är och hur det fungerar. Det är med hjälp 
av sökmotoroptimering en länk kommer högt upp i det organiska sökresultatet. För att uppnå en 
lyckad sökmotoroptimering används olika typer av metoder och tekniker. Därför valdes det att 
beskriva några olika metoder som används för att sökmotoroptimera. Metoder och tekniker som 
beskrivs i andra delen är Sökordsanalys, On Page SEO, Länkstrategi och HTML-taggar. Kapitlet 
avslutas med att beskriva annonsering på Internet. Reklam finns överallt och alla utsätt för det 
dagligen. Genom att omringas av reklam konstant kan det gå så långt att den tillslut inte uppfattas 
eller blir helt osynlig. Det beskrivs även om två olika sätt att söka information på Internet. Det 
första sättet är att söka information utan något exakt mål och då används en sökmotor, det andra 
alternativet är att användaren har en tanke med sökningen och använder sig av sökfältet i 
webbläsaren istället. 

3.2 Google 
Google grundades 1996 av två studenter från Stanford University vid namn Larry Page och Sergey 
Brin. Till en början kallades sökmotorn BackRub där värdet av webbsidor bestämdes med hjälp av 
länkar. Namnet Google kommer från en lek med ordet “googol” vilket betyder ett tal som följs av 
100 nollor (Google Company, 2015). Det företaget som finns idag, Google Inc. grundades 1998 
och är ett multinationellt företag som är uppbyggt runt företagets sökmotor (Google, 2011). 

3.2.1 AdWords 
Enligt Investor Relations (2015) är Googles största inkomstkälla annonsering. Tjänsten Google 
AdWords går ut på att skapa textbaserade annonslänkar som visas beroende på  
sökord så kallad sökordsmarkandsföring. Till skillnad från många andra annonstjänster på  
Internet så är annonsen gratis att lägga upp och istället tar Google betalt för varje  
klick (Google, 2015). AdWords-annonserna hamnar inom det rödmarkerade området.  
(Se figur 1) 
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Figur 1. Sökresultatet på Google som visar dem köpta “annonserande” länkarna (rödmarkerade) 

3.2.2 Organiskt sökresultat 
Det organiska sökresultatet påverkas inte av annonser utan utgår ifrån hur relevant webbsidan är 
till sökorden (Google, 2015). För att klättra upp i det organiska sökfältet krävs det 
sökmotoroptimering (SEO). Förändringar kombinerat med andra optimeringar kan leda till 
bättre prestanda i det organiska sökresultatet (Google, 2015). Organiska sökresultatet hamnar 
inom det rödmarkerade området (Se figur 2) 
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Figur 2. Sökresultatet på Google som visar dem organiska “icke-köpta” länkarna (rödmarkerade) 

3.2.3 Googles sökmotor 
När man gör en sökning i Googles sökmotor kommer den att presentera lite olika typer av 
information, detta för att man inte valt att fokusera på en viss typ av information man söker efter. 
När en sökning är gjord kommer sökmotorn automatiskt att visa ett blandat resultat. Direkt 
under sökfältet finns möjlighet att byta till exempelvis enbart bilder, kartor, shopping eller 
nyheter. Därefter syns antalet resultat för den specifika sökningen tillsammans med information 
om hur lång tid det tog för Google att genomföra sökningen. Om sökningen innehåller en viss 
person, plats eller föremål kan en ruta dyka upp som innehåller snabb information om gällande 
det som söktes efter. Exempelvis visar en sökning på “Väder Jönköping” upp information om 
vädret i Jönköping framför alla andra resultat. (Se Figur 3) Beroende på vad man söker efter så 
kan det dyka upp ett område längst ned i sökresultat med rubriken “Djupgående artiklar”. Detta 
för att Google använder sig av algoritmer för att leta reda på högkvalitativt och djupgående 
innehåll gällande sökningen. Sist finns möjligheten att klicka vidare till andra sidan av 
sökresultatet (Burns & Sauers, 2014). 
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Figur 3. Sökresultatet på Google som visar den ruta som kan visa snabb information vid sökning på exempelvis “Väder 
Jönköping”(rödmarkerade) 

3.2.4 Statistik Googles sökresultat 
Enligt undersökningar gjorda av Chitika 2013 klickar 33 procent av trafiken på Google på första 
organiska sökresultatet. Andra sökresultatet får 18 procent av trafiken och därefter sjunker 
antalet klick snabbt. De tio första organiska länkarna på Google får 91,7 procent av trafiken vilket 
var ungefär samma resultat som i en liknande studie gjord av Chitika 2010. Att hamna högt upp i 
sökresultatet är viktigt för att ha ett övertag över sina konkurrenter. Betydelsen av SEO för online-
verksamheter är viktigt och det finns likhet med studien som genomfördes 2010, det är inte 
sannolikt att det kommer förändras avsevärt inom en snar framtid. Första sidan på Google står 
för 91,5 procent och trafiken sjunker ner till 4,8 procent redan på andra sidan. Sida 3-10 på 
Google står för 2,3 procent tillsammans (Lee, 2013). 

3.3 Sökmotoroptimering 
Sökmotoroptimering eller så kallad SEO går ut på att få en webbplats att interagera bättre med en 
sökmotor. SEO är ett sammanträde för olika tekniker och metoder som används för att öka 
antalet besökare till en webbsida genom en högre placering i sökresultaten på sökmotorer. 
Eftersom att rangordningen på sökmotorer sker automatiskt genom algoritmer kan webbsidor 
endast optimeras efter dem faktorer som algoritmerna tar hänsyn till. Hur exempelvis Google 
rankar sidor är en företagshemlighet men det finns dokumenterade rekommendationer (Google, 
2015) (MOZ, 2015). 
 

3.3.1 Sökordsanalys 
Sökordsanalys brukar kunna delas in i tre olika element vilket är sökvolym, relevans och 
konkurrens. Sökvolym går ut på att använda ett verktyg som kan visa hur många sökningar som 
görs på ett visst sökord eller på en viss term. Det bästa verktyget för detta är Googles egna 
sökordsverktyg. Nästa steg är relevans som går ut på att bedöma hur bra olika sökord är för just 
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din verksamhet. Här handlar det om att värdera sökord och bestämma sig för vilka sökord som är 
mest viktiga. Ju närmre sökordet är produkten eller tjänsten desto bättre konvertering (SEO, 
2009). 

3.3.2 On Page SEO 
Grunden för att lyckas med sökmotoroptimering är on page SEO men är också det som är svårast 
och tar längst tid. On page SEO går ut på att göra det så lätt som möjligt för sökmotorer att 
indexera vad varje enskild sida handlar om. För att hjälpa sökmotorernas algoritmer att förstå 
behöver exempelvis titel, meta-data, rubriker, länkstrukturen och brödtexter optimeras (SEO, 
2009) (On-page SEO, 2015). 

3.3.3 Länkstrategi 
Länkar är en viktig yttre faktor inom SEO. Det handlar om att få länkar från så många relevanta 
och starka webbplatser som möjligt på ett naturligt sätt. För att bestämma en webbplats styrka 
mäts det med en algoritm kallat PageRank. Namnet PageRank kommer från en av Googles 
grundare Lawrence Page. Googles  algoritm “spindlar” igenom alla länkar på Internet och kollar 
vilka webbsidor som har flest länkningar till sin webbplats och hur stora webbplatserna som 
länkar är (SEO, 2009). 

3.3.4 HTML-taggar 

3.3.4.1 <TITLE> 
En av dem första sakerna en sökmotor letar efter är titeln och det är där algoritmen försöker läsa 
av vad hela webbplatsen handlar om. Därför är en välutformad titel viktigt för att spegla hela 
webbplatsens innehåll i en mening. När en sökning görs i en sökmotor är titeln som listas först i 
resultatet. Först och främst skall titeln innehålla webbplatsens namn för det är titeln som syns när 
en webbplats läggs till som favorit. Om namnet innehåller mindre än 64 tecken kan nyckelord 
läggas till efter namnet (Miller, 2009).  
 
Det finns vissa saker som bör undvikas i titeln på en webbplats: 

• Webbplatsens	URL	
• Intern	navigering	
• För	mycket	text	
• Upprepade	nyckelord	
• Ingen	text	alls	

(Miller, 2009). 

3.3.4.2 <META> 
En annan viktig del av HTML-taggar är META-taggar. De används för att underlätta indexering 
för sökmotorer. Det finns olika typer av META-taggar och kan därför förekomma flera gånger. 
Det två primära META-taggarna är description och keywords. Description använder sökmotorer 
som en kort förklaring av webbplatsen och bör därför användas som en kort säljande text. 
Keywords skall innehålla de viktigaste sökorden webbplatsen riktar sig mot. Dessa META-taggar 
är inte lika relevanta längre som det var för cirka sex år sedan. Personer inom SEO upptäckte att 
det gick att missbruka META-taggar och därför prioriteras exempelvis inte Google descriptions 
lika högt idag och har slutat indexera keywords helt och hållet (Miller, 2009). 
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Figur 4. Sökresultat på Google som visar 1. Title, 2. URL, 3. Description, 4. Keywords. 

3.4 Annonsering på Internet 
Alla utsätts och omringas konstant av reklam och ibland kan det komma till en gräns där 
reklamen nästintill blir osynlig för oss eller att alla tillslut blir för medvetna och ser förbi det. 
Reklam finns i olika former och allt från en simpel annons till väl utformade genomtänkta 
kampanjer. Men i grund och botten har all reklam ett och samma syfte, tjäna mer pengar i form 
av att sälja mer produkter, tjänster eller annat. För att lyckas med marknadsföring på Internet 
måste man förstå hur vanlig marknadsföring fungerar och där ingår två viktiga element. Vilka är 
kunderna? Och varför köper de produkten eller tjänsten? Om man inte vet det blir det svårt att 
utforma reklam som verkligen gör skillnad. För att få fram den informationen skall en 
målgruppsanalys genomförs för att få fram exempelvis ålder, inkomst, geografi och så vidare. 
Användare på Internet har praktiskt taget helt kontroll över vilka webbsidor de besöker och 
därför blir innehållet allt mer viktigt. En webbplats kan vara visuellt tilltalande men oftast vinner 
en webbsida med relevant innehåll över det visuella (Armstrong, 2001). 
       
När en användare vill hitta information på Internet finns det två olika sätt att använda sig av. Ett 
av tillvägagångsätten handlar om att sökningen som görs inte har något slutgiltigt mål, och det är 
då som en sökning från en sökmotor görs. Det andra tillvägagångsättet handlar om att 
användaren har en tanke med sin informationssökning och gör en målmedveten sökning med en 
direkt webbadress (Hsu & Walter, 2015). 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in med hjälp av dem valda metoderna. 
Metoderna som har genomförts är: Semi-strukturerade intervjuer, observationer och digitala 
enkäter. 

4.1 Intervju 
Här redovisas en sammanfattning av den empiri som har samlats in med hjälpa av dem tre 
genomförda intervjuerna. Datan som presenteras här bidrar till att besvara frågeställningen. 
Svaren på frågorna som ställdes kan uppfattas väldigt likartade då SEO-experterna som 
intervjuades hade väldigt lika svar. Frågorna ställdes till alla SEO-experter och utifrån vad de 
svarade ställdes följdfrågor som har vävts samman i sammanfattningen av huvudfrågan.  

4.1.1 Hur viktigt är det med sökmotoroptimering anser du?  
Både SEO-expert 1 och SEO-expert 2 från NOGA anser att det är viktigt med 
sökmotoroptimering. SEO-expert 2 säger dock att det inte är lika viktigt som det en gång har 
varit. För att citera SEO-expert 2, “det varken är eller kommer vara oviktigt med 
sökmotoroptimering”. SEO-Expert 2 berättar också att Alexander Bard stod på en scen för inte så 
länge sedan och talade om Volkswagens annonsering. Han sa då att de skulle strunta i 
sökmotoroptimering då det är gammalmodigt och uråldrigt att arbeta med det och att det inte 
kommer att leda till någonting. Men SEO-expert 2 säger också att det inte är något som han eller 
deras bransch håller med om. SEO-expert 1 säger också att det var mer viktigt förr, att det var den 
vägen som man skulle gå. Men idag är det en väg, en kanal, ett verktyg att använda. Du måste 
synas på flera olika sätt för att bryta igenom och nå fram till kunderna. Det räcker dock inte att 
synas med enbart smart sökmotoroptimering utan det krävs en genomtänkt onlinestrategi.  
 
SEO-experten från Toxic svarar att det mycket viktigt med sökmotoroptimering och det viktiga är 
att företagen tar reda på vad deras kunder söker på. Det krävs alltid en sökordsanalys och det är 
alltid den som man börjar med. Det är också viktigt att företagen erbjuder det som kunderna vill 
ha, det vill säga rätt innehåll och intressant innehåll.  

4.1.2 Hur tror du studenters förhållande är till länkar på Google? Vad tror du 
påverkar studenters förhållande till annonser på Google?  
SEO-expert 2 från NOGA förklarar att en teori kan vara att studenter som oftast tillhör den yngre 
generationen är mer benägna att klicka på annonser med tanke på att de är vana vid annonser. 
SEO-expert 1 ger ett liknande svar på denna frågan men lägger också till att en äldre person oftast 
är mer emot reklam. SEO-expert 1 förklarar också att det kanske har med just denna formen av 
reklam att göra. Alltså att denna typen av reklam identifieras som något användarna inte är vana 
vid och därför väljer de också bort den reklamen. Men detta är reklam som användarna blir vana 
att se. SEO-expert 1 drar paralleller till när Facebook började använda annonser i nyhetsflödet, att 
det då blev fullständigt ramaskri. Men nästan allt som användare protesterar emot i början 
brukar användaren också acceptera efter ett tag.  
 
SEO-experten från Toxic säger dock helt emot vad både SEO-expert 1 och SEO-expert 2 från 
NOGA svarade. SEO-experten från Toxic anser att studenter har mer teknisk vana och därmed är 
mindre benägna att klicka på annonser. SEO-experten tror att studenter har mer koll på att en 
länk är en annons och väljer då att inte klicka på den. En teori som han har är att om studenter 
klickar på annonser är det för att studenter inte har så hög inkomst och därför letar efter bra 
erbjudande.         
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4.1.3 Vi skall fokusera på sökning av produkter på Google, vad tror du påverkar 
studenters val av länkar vid produktsökning?  
SEO-expert 1 på NOGA svarar att detta inte är något som han direkt har i åtanke. Utan att det 
gäller att kolla hur köpmönstret ser ut för dem olika situationerna. Om du till exempel ska köpa 
en bil så handlar sökande till början mycket om research och informationssökning om produkten. 
Men när det gäller en billigare produkt som till exempel ett klädesplagg handlar det om en annan 
typ av sökning. SEO-expert 1 anser då att det är priset eller prisklassen på en produkt som avgör 
vilken länk användarna eller som i detta fallet studenter väljer att klicka på. SEO-expert 2 svarar 
också att det prisklassen på produkten som avgör vilken länk användaren klickar på. Han nämner 
också ur ett rent strategiskt synsätt att det gäller att skriva mer säljande i både annonsen och i det 
organiska sökresultatet beroende hur billig produkten är. Det kan locka till fler spontanköp.     
 
SEO-experten som jobbar på Toxic svarar att generella sökningar på produkter ofta handlar om 
att användaren inte vet vad de vill ha eller vad de söker efter. Då tror han att det kan vara så att 
användaren klickar på den första bästa länken. SEO-experten svarar också att användare som gör 
mer generella sökningar som inte är specifika tenderar att klicka på dem översta länkarna.    

4.1.4 Det finns ett talesätt som är ”The best place to hide a dead body is page 2 
of Google search results”. Vad tycker/känner du om detta? 
Både SEO-expert 1 och 2 från NOGA svarar att detta stämmer helt och hållet. SEO-expert 1 
förklarar att detta är ett dilemma, att det handlar om en resa. Om ett företag rankas dåligt, det vill 
säga om företaget inte syns alls eller hamnar på plats 100 i Googles sökresultat, så handlar det om 
att transporteras till sida ett och det är först när företaget når sida ett som de får valuta för 
investering som de gjort. SEO-expert 2 förklarar att ett företag ibland ligger på sida två på ett 
väldigt konkurrenskraftigt sökord och då gäller det att ta längre kombinationer av sökord i 
beaktning för att på det sättet generera klick.  
 
På denna fråga instämmer SEO-experten från Toxic med SEO-experterna från NOGA och 
förklarar att detta är något som stämmer. Han förklarar att om man kollar hur många procent 
som klickar på länkar som hamnar på sökresultatsplats 1-10 på första sidan så är det endast en 
procent som klickar sig vidare till nästa sida. Han menar då att på den sidan finns det inte många 
klick att hämta. I stort sätt är det enda som leder trafik till den andra sidan stora och breda 
sökord.   

4.1.5 Om ni får ett uppdrag från ett e-handelsföretag med målgruppen Student. 
Vad vet ni om den målgruppen? Hur skulle er strategi se ut för att hjälpa det 
företaget att synas på Google? 
SEO-expert 1 och 2 från företaget NOGA ger i stort sätt samma svar på denna frågan. De säger att 
till en början gäller det att hitta information hos företaget. Företaget besitter mängder av 
information som är nyttig för att kunna utforma en strategi, dock vet sällan företaget själva om att 
denna information är värdefull i detta sammanhang. SEO-expert 1 säger också att målet med en 
strategi är att hela tiden hjälpa företag att bli bättre på det de gör och att det alltid är helheten 
som förbättras. Både SEO-expert 1 och SEO-expert 2 förklarar hur de steg för steg hade gått till 
väga för att hjälpa ett företag. Det handlar om att ta fram en onlinestrategi för företaget efter att 
ha satt sig in i företagets situation. Efter ett tag görs mätningar som sedan analyseras och därefter 
kan beslut tas om de ska fortsätt på samma spår eller byta riktning. Båda SEO-experterna är 
överens om att det gäller att analysera och samla information kring vad målgruppen studenter 
söker på, göra konkurrentanalyser, sökordsplanering, granska på vilket sätt studenter söker på.   
 
SEO-experten från Toxic svarar här att det hänger på kunden och det är alltid kunden som han 
utgår från när han ska bygga en strategi. När det handlar om just en specifik målgrupp som i detta 
fallet så vet du inte om sökordet är riktat till studenter. Utan det enda du kan ta reda på är om 
produkten är riktad till studenter. Men annars anser han att det funkar som vanligt. Det vill säga 
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har du en bra annons och ligger tillräckligt högt i det organiska sökresultatet kommer det att 
generera klick.  
 

4.1.6 Vi har avgränsat oss till googlesökningar på mobila enheter. Finns det 
några skillnader när det kommer till desktop vs mobil? 
SEO-expert 2 från NOGA svarar bestämt att det klickas på fler annonser i en mobiltelefon än vad 
det gör på en desktop. Detta för att det inte ges lika många alternativ att klicka på i mobilen 
eftersom skärmen är mindre och inte kan visa lika många länkar i samma vy som på en desktop. 
SEO-expert 1 svarar i stora drag samma sak som SEO-expert 2 men nämner också att han inte har 
någon statistik på att det är så. SEO-expert 2 svarar också att ofta när användaren gör en 
googlesökning på mobilen så är användaren på språng och sökningarna handlar oftast om 
research. Alltså att användaren gör informationssökningar för att sedan genomföra ett köp på en 
desktop.  
 
När det kommer till googlesökningar i mobilen förklarar SEO-experten från Toxic att detta är 
något som han tar i beaktning. Han förklarar att googlesökningar på mobila enheter handlar i 
största mån om informationssökning. Det är sällan folk använder mobilen för att genomföra ett 
köp utan det sker informationssökning och sedan sätter användaren sig vid en desktop och 
genomför där sin beställning. Detta tror SEO-experten är något som kanske kommer att 
förändras i framtiden.  

4.2 Observation 
Urval 
För att resultatet skall vara reliabelt krävs ett representativt urval. I observationerna togs ålder, 
kön och fackhögskola i hänsyn. Likaså i den digitala enkäten som genomfördes i samband med 
observationerna.  
 
Ålder 
 

 
Figur 5. Resultatet från frågan “ålder” i observationerna. 

 
Det var ett slumpmässigt urval gällande ålder. 
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Kön 

 
Figur 6. Resultatet från frågan “kön” i observationerna. 

 
För att ge reliabilitet till observationerna togs kön i hänsyn. Det som togs i hänsyn var att 
försöka att ha ungefär lika många män och kvinnor som deltog. Detta blir ett kvoturval 
och är generaliserbart.  
 
Fackhögskola 

 
Figur 7. Resultatet från frågan “fackhögskola” i observationerna. 

 
Alla observationer genomfördes på studenter som studerar på Jönköping University. Jönköping 
University är uppdelat i fyra fackhögskolor och sammanlagt gick 6550 programstudenter 2016. 
De fyra fackhögskolorna är Tekniska Högskolan (JTH), Jönköping International Business School 
(JIBS), Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Hälsohögskolan (HHJ). Fördelningen 
på fackhögskolorna är: 
 
JTH: 1913, (29%) 
HLK: 1567, (24%) 
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JIBS: 1393, (21%) 
HHJ: 1677, (26%) 
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Googlesökning 1  

 
Figur 8. Resultatet från frågan “Vad klickade försökspersonen på vid Googlesökningen Skor?” 

 
Diagrammet visar att 24 personer (21%) klickade på en “annons” och att 90 personer (79%) 
klickade på en vanlig länk.  Majoriteten, 79 procent av dem observerade personerna klickade på 
en vanlig länk istället för en annons. 
 
Varför klickade försökspersonen på just den länken vid Googlesökningen efter 
Skor? 
Vid googlesökningen efter sökordet skor klickade 79 procent av studenterna på en länk i det 
organiska sökresultatet och 21 procent valde att klicka på en annons. De studenter som valde att 
klicka på en länk i det organiska sökresultatet hade den genomgående motiveringen att 
igenkänningsfaktor var betydande. Det vill säga att studenterna var noga med att kolla vilket 
företag de klickade på. Valen var ofta baserade på tidigare erfarenheter av företaget och/eller vad 
de hört om företaget. Det fanns även studenter som slumpvist valde företag från det organiska 
sökresultatet och detta för att de inte litar på annonser. De tycker att annonser är skräp och detta 
med motiveringen att de vet att företagen har betalat för att hamna högst upp i sökresultatet. 
Studenterna som däremot valde att klicka på annonser motiverade sina val med att beskrivningen 
(description) var bra, de har hört talas om företagen och/eller att de vanligtvis inte handlar skor 
på internet.  
 
 
 
Googlesökning 2 
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Figur 9. Resultatet från frågan “Vad klickade försökspersonen på vid Googlesökningen Dator?” 

 
Diagrammet visar att 10 personer (9%) klickade på en annons och att 104 personer (91%) klickade 
på en vanlig länk.  Majoriteten, 91 procent av dem observerade personerna klickade på en vanlig 
länk istället för en “annons”. 
 
Varför klickade försökspersonen på just den länken vid Googlesökningen efter 
Dator? 
Googlesökningen efter sökordet dator resulterade i att 91 procent av studenterna valde att klicka 
på en länk i det organiska sökresultatet och 9 procent valde att klicka på en annons. Studenterna 
som valde att klicka på en annons hade den genomgående förklaringen att de i stort sätt alltid 
väljer någon av dem första länkarna om de känner till företaget. Studenterna som valde att klicka 
på en länk i det organiska sökresultatet förklarade att de valde en länk där de kände igen 
företaget. Att tidigare erfarenheter av företaget spelade stor roll i valet av vilken länk som de valde 
att klicka på. Det var även många studenter som förklarade att de hade valt att kolla in flera 
företag och jämföra utbud och priser, det vill säga att de hade valt att göra en form av 
informationssökning. Att de hade valt att göra en informationssökning handlade mycket om att 
en dator kostar lite mer än till exempel skor och då gäller det att “välja rätt” dator.    
 
Googlesökning 3 

 
Figur 10. Resultatet från frågan “Vad klickade försökspersonen på vid Googlesökningen Elcykel?” 
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Diagrammet visar att 62 personer (55%) klickade på en annons och att 50 personer (45%) 
klickade på en vanlig länk.  Majoriteten, 55 procent av dem observerade personerna klickade på 
en annons istället för en vanlig länk. 
 
Varför klickade försökspersonen på just den länken vid Googlesökningen efter 
Elcykel? 
När det kom till googelsökningen efter sökordet elcykel valde 55 procent av studenterna att klicka 
på en annons och 45 procent valde att klicka på en länk i det organiska sökresultatet. Studenterna 
som valde att klicka på en annons förklarade att de valde annonslänkarna för att de kände igen 
företaget och för att de inte vet så mycket om elcyklar. Studenterna som valde att klicka på en länk 
i det organiska sökresultatet motiverade sina val med att de inte kan så mycket om elcyklar och 
vill därför ta reda på mer information. Men även här valdes länkar efter igenkänningen av 
företaget och tidigare erfarenheter. Det är även många studenter som förklarar att de i stort sätt 
alltid undviker annonser av olika anledningar.      
 
Varför klickade försökspersonen på annonser/inte på annonser vid 
Googlesökningarna? 
Det var många studenter som valde länkar medvetet och nästan lika många som valde länkar 
omedvetet. Många studenter förklarar att de aldrig klickar på annonser för att de anser att 
annonser är skräp, virus eller reklam. Dessa studenter väljer då medvetet bort annonserna och 
fokuserar enbart på det organiska sökresultatet. Studenterna som klickar på annonserna menar 
att de inte riktigt vet varför de klickar på en annons och vissa vet inte ens om att det är en annons 
utan de väljer första bästa länken och funderar inte mer över det. Dessa studenter väljer då länkar 
omedvetet utefter om de känner igen företaget. 
 
 
Sammanställning av googlesökningarna 1, 2 och 3 

 
 

Figur 11. Resultatet av vad studenterna klickade på i googlesökningarna 1, 2 och 3. 

 
Diagrammet visar att 245 klick (72%) av alla googlesökningar var på en vanlig länk och att 97 
klick (28%) var på en annons. Majoriteten klickade på en vanlig länk istället för en annons. 
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4.3 Digital enkät 
Den digitala enkätundersökningen genomfördes i samband med observationerna och det var 114 
personer som deltog. Urvalet var ett representativt urval från Jönköping University. Enkäten 
omfattande sju stycken frågor, där de tre första frågorna var med alternativen ja/nej, därefter 
följde tre frågor med påståenden och en gradering mellan 1-6. Enkäten avslutades med en fråga 
där motivering krävdes. Endast ett alternativ gick att kryssa i samtliga frågor.  
 
Ser du skillnaden på en annonslänk och en vanlig länk i sökresultatet? 

 
Figur 12. Resultatet från frågan “Ser du skillnad på en annonslänk och en vanlig länk i sökresultatet? 

 
Diagrammet visar att 100 personer (88%) svarade JA och att 14 personer (12%) svarade 
NEJ.  Majoriteten, 88 procent av dem tillfrågade personerna svarade JA och anser sig se skillnad 
på en annonslänk (Google AdWords) och en vanlig länk (organisk länk) i sökresultatet. 
 
 
Vet du varför en länk i sökresultatet är en annons? 

 
 

Figur 13. Resultatet från frågan “Vet du varför en länk i sökresultatet är en annons? 
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Diagrammet visar att 44 personer (39%) svarade JA och 70 personer (61%) svarade NEJ. När det 
kommer till vetskapen om varföre en länk är en annons i sökfältet svarade majoriteten NEJ.  
 
Annonser på Google är en form av reklam, känns det som reklam? 

 
 

Figur 14. Resultatet från frågan “Annonser på Google är en form av reklam, känns det som reklam?” 

 
Diagrammet visar att 46 personer (40%) svarade JA och att 68 personer (60%) svarade 
NEJ.  Majoriteten, 60 procent av dem tillfrågade personerna tycker att annonserna på Google inte 
känns som reklam. 
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Vad tycker du om annonser på Google? 

 
 

Figur 15. Resultatet från frågan “Vad tycker du om annonser på Google?” 

 
Diagrammet visar att 88 personer (74%) tycker att annonserna på Google inte stör (svar 1-3) och 
30 personer (26%) tycker att annonserna på Google upplevs irriterande (svar 4-6).  Fördelningen 
av svaren inom “stör mig inte (1-3)” visar en jämnare fördelning medan fördelningen inom den 
“irriterande (4-6)” sidan är mer ojämn. 
 
 

Klickar du dig vidare till sida 2 efter en produktsökning på Google? 

 
 

Figur 16. Resultatet från frågan “Klickar du dig vidare till sida 2 efter en produktsökning på Google?” 
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Diagrammet visar att 86 personer (75%) aldrig/sällan klickar vidare till sida 2 efter en 
produktsökning på Google (svar 1-3) och att 36 personer (32%) (svar 1) aldrig klickar vidare till 
andra sidan. Gällande om man klickar ofta/alltid vidare var det 28 personer (25%) (svar 4-6) 
medan 2 personer (2%) alltid klickar vidare till sida 2 (svar 6) . 
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Hur ofta klickar du på annonser på Google? 

 
 

Figur 17. Resultatet från frågan “Hur ofta klickar du på annonser på Google?” 

 
Diagrammet visar att 96 personer (84%) aldrig/sällan klickar på annonser på Google (svar 1-3) 
och att 24 personer (21%) (svar 1) aldrig klickar på annonser. 18 personer (26%) klickar ofta/alltid 
på annonser (svar 4-6) medan 0 personer klickar alltid på annonser (svar 6). 
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5 Analys 
Frågeställningen handlar om vad som påverkar studenter vid deras val av vilken länk de väljer 
klicka på. Detta avsnitt kommer att redogöra och analysera insamlad empiri och teoretiskt 
ramverk för att besvara frågeställningen.  

5.1 Vad påverkar vilken länk Jönköping University studenter väljer 
att klicka på i Googles sökresultat? 
I det teoretiska ramverket framgår det tydligt hur viktigt det är att hamna högt upp på Googles 
sökresultat. För att hamna högt upp på sökresultatets första sida finns det två tillvägagångssätt. 
Det ena tillvägagångsättet är strategisk sökmotoroptimering som gör att du hamnar högt upp i det 
organiska sökresultatet (figur 2). Det andra tillvägagångssättet är Google AdWords. Google 
AdWords är länkar som företag betalar för och gör att de hamnar högst upp i sökresultatet, 
ovanför det organiska sökresultatet (figur 1).  
 
När observationen genomfördes fick studenter på Jönköping University genomföra tre olika 
googlesökningar. Sökorden var skor, dator och elcykel. Vid googlesökningen efter skor fanns det 
ett tydligt mönster. Mönstret som uppstod var  att nästan alla studenter valde att scrolla förbi 
annonserna. Detta visar våra noteringar (figur 8) efter att ha observerat alla 114 studenter som 
sökte efter skor. Förklaringen till vad som påverkade studenterna vid valet var att 
igenkänningsfaktorn var det mest avgörande. Det var viktigt för studenterna att de hade tidigare 
erfarenheter av företaget eller att de hört något bra om företaget (se avsnitt 4.2). Enligt Google 
(2015) krävs det strategisk sökmotoroptimering för att avancera uppåt i det organiska 
sökresultatet. Just sökordet skor är ett mycket brett sökord och det kan därför vara mycket svårt 
att få ett företag att synas på första sidan på Google med just det sökordet. Detta är något som 
intervjuerna påvisade då alla tre SEO-experter förklarade vikten av hur viktigt det är med 
sökmotoroptimering (se avsnitt 4.1.1). I det teoretiska ramverket presenterar Lee (2013) en 
undersökning gjord av Chitika 2013 att 91,7 procent av all trafik klickar på någon av dem tio 
första länkar i det organiska sökresultatet på Google. Detta är också något som observationen 
visade efter googlesökningen på skor (figur 8). SEO-experterna från företaget NOGA ansåg att 
studenter var mer benägna att klicka på annonser men detta motbevisade vår observation efter 
sökordet skor. Dock ansåg SEO-experten från Toxic att studenter har en hög teknik vana och att 
de därför inte alls är lika benägna att klicka på annonser (se avsnitt 4.1.2).  
 
Vid observationen av sökordet dator går det att tydligt avläsa att studenterna på Jönköping 
University väljer att klicka på länkarna i det organiska sökresultatet på Google (figur 9). I en 
undersökning av Chitika 2013 redovisar Lee (2013) att 91,7 procent av all trafik klickar på någon 
av dem tio första länkarna i det organiska sökresultatet. Vid observationen uppkom resultatet att 
av 114 studenter klickar 91 procent på någon av de tio första länkar i det organiska sökresultatet 
(figur 9). Vad det var som påverkade studenterna vid valet av vilken länk som de klickade på var 
återigen igenkänningsfaktor. Det spelade ingen roll om studenten klickade på en annons eller en 
organisk länk för oavsett vad de klickade på var det viktigt att de kände till företaget. Men valet av 
att klicka på en annons eller en organisk länk skiljer sig markant. Många studenter struntar i vart 
de klickar samtidigt som många studenter alltid medvetet väljer bort annonser. SEO-experterna 
från NOGA förklarade att det som kan påverka studenters val av länkar vid en produktsökning 
kan vara priset eller prisklassen på produkten (se avsnitt 4.1.3). Vid observationen framkom det 
att eftersom en dator oftast hamnar i en dyrare produktkategori än till exempel skor var det 
viktigt för studenter att göra en informationssökning. Det vill säga att studenterna gärna klickar 
på olika länkar för att jämföra både utbud och priser (se avsnitt 4.2).  
 
Observationen av sökordet elcykel gav en jämnare fördelning vid valet av vilken länk som 
studenterna på Jönköping University valde att klicka på (figur 10). Det var till och med fler 
studenter som valde att klicka på en annons än studenter som valde att klicka på en länk i det 
organiska sökresultatet. Observationen av sökordet elcykel var den observation som skiljde sig 
markant från dem övriga två sökorden, skor och dator. Men det som skiljde sig var att 
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studenterna valde att klicka på fler annonser än organiska länkar. Det som påverkade valet 
förändrades inte utan det som påverkade valet var återigen igenkänningsfaktorn, det var viktigt 
för studenterna att de kände igen företaget (se avsnitt 4.2). Men varför valde studenterna att 
klicka på annonser vid denna googlesökning? De förklarade att de inte hade någon kunskap om 
elcyklar och valde därför en annons där de kände igen företaget. Studenterna som valde att klicka 
på en länk  i det organiska sökresultatet motiverade sina val med att de ville göra 
informationssökningar med tanke på den bristande kunskapen om elcyklar. I det teoretiska 
ramverket förklarar Hsu och Walter (2015) att det finns det två olika tillvägagångssätt för 
användaren att göra en googlesökning. Det ena är målinriktad informationssökning och den 
andra är ej målinriktad informationssökningen. Vid observationen fick studenterna göra en ej 
målinriktad googlesökning efter elcyklar, det vill säga att de inte visste vad de exakt letade efter 
för märke eller företag. SEO-experten från Toxic förklarade att generella googlesökningar efter 
produkter ofta handlar om att användaren inte vet vad de är ute efter. Detta tror han resulterar i 
att användaren eller i detta fallet studenten väljer att klicka på första bästa länken (se avsnitt 
4.1.3).     
 
I intervjuerna tillfrågades SEO-experterna om talesättet “The best place to hide a dead body is 2 
page on Google search results”. Detta är något som de intervjuade SEO-experterna instämmer 
helt och håller med om (se avsnitt 4.1.4). En liknande fråga ställdes i den digitala enkäten och i 
svaret (figur 16) syns det att majoriteten av studenterna på Jönköping University aldrig/sällan 
klickar sig vidare till andra sidan vid en produktsökning. I teoretiskt ramverk skriver Lee (2013) 
att det är viktigt att komma högt upp i sökresultatet på Google men också vikten av att finnas på 
första sida av sökresultatet. Enligt en undersökning gjord av Chitika hamnar 91,5 procent av all 
trafik på första sidan vilket betyder att endast 8,5 procent klickar sig vidare till andra sidan eller 
längre. SEO-experten från Toxic utvecklade svaret på frågan och förklarade att om man kollar på 
hur många som klickar på dem fösta tio träffarna på Google så är det endast 1 procent som klickar 
vidare till andra sidan. Han menade att som strateg finns det inte många klick att hämta på andra 
sidor än första sidan. En liknande siffra skriver Lee (2013) kan ses i undersökningen som  gjordes 
av Chitika 2013 där 8.3 procent av klicken hamnar på länkarna efter dem första tio organiska 
träffarna. Med tanke på att annonser inte togs i hänsyn i undersökningen från Chitika och SEO-
experten syftade till alla typer av länkar kan en liknelse ses. Trots att 25 procent anser att de 
klickar ofta/alltid vidare till andra sidan vid en produktsökning på Google var det ingen av dem 
114 observerade personerna som gjorde det vid någon av dem 342 googlesökningarna som 
gjordes. Detta tror författarna beror på att personerna som svarade på den digitala enkäten 
syftade på alla googlesökningar det vill säga både produktsökning och informationssökning.  
 
I det teoretiska ramverket skriver Miller (2009) att det första sökmotorer letar efter är titeln på 
webbplatsen och det är även det som presenteras först för länkarna vid en googlesökning (figur 
4). Titel (Title) är en typ av HTML-tagg, en annan del av HTML-taggar är META-taggar. Meta-
taggar kan förekomma flera gånger i en länk på en sökmotor. META-taggen (description) är 
speciellt viktigt för det är en kort text som beskriver webbplatsen och bör därför vara säljande. I 
observationerna var det några studenter som förklarade att de kollade på hur länken såg ut, det 
vill säga hur HTML-taggarna såg ut och därefter valde om de skulle klicka eller inte. De 
studenterna tog inte hänsyn till om det var en annons eller vanlig länk utan kollade på HTML-
taggarna och framförallt META-taggen description hur trovärdigt företaget framstod sig vara (se 
avsnitt 4.2).  
 
Armstrong (2001) skriver att reklam finns i alla olika former, allt från enkla textbaserade 
annonser till välutformade kampanjer. Han förklarar även att alla konstant utsätts för reklam och 
att det kan gå så långt att användarna blir för medvetna att annonserna tillslut blir osynliga. Detta 
låter oroväckande för enligt Investor Relations (2015) är Googles största inkomstkälla 
annonsering via tjänsten Google AdWords. Men i enkätundersökningen svarade 60 procent av 
studenterna att reklamen på Google inte känns som reklam (figur 14) och att 74 procent tycker 
inte att annonserna på Google stör. I observationerna (se avsnitt 4.2) framgick det att många 
studenter medvetet väljer att inte klicka på annonser för det känns som “skräp, virus eller 
reklam”. I intervjuerna (se avsnitt 4.1.2) styrker SEO-experten från Toxic detta. Han anser att 
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studenter är mer teknikvana, har vetskap om att annonser är reklam och är därför mindre 
benägna att klicka på annonser. På samma fråga svarade båda  SEO-experterna från NOGA helt 
emot vad observationen kom fram till och vad SEO-experten på Toxic anser. De har en teori om 
att studenter är mer benägna att klicka på annonser för att de tillhör den yngre generationen och 
är därmed vana vid reklam. Att studenter är medvetna om hur ofta de klickar på annonser eller 
vanliga länkar går att se i datan från observationen (figur 11). Där visade resultatet att endast 28 
procent klickade på en annons och 72 procent klickade på en vanliga länk av dem 342 
googlesökningarna som genomfördes. Nästintill samma resultat framkommer i 
enkätundersökningen (figur 16) där samma studenter svarade att 26 procent brukar klicka på 
annonser och resterande 74 procent inte brukar göra det. 
 
Enkätundersökningens resultat (figur 12) visar  att 88 procent, majoriteten av studenterna på 
Jönköping University anser sig se skillnad på en annons och en vanlig länk i sökresultatet. När 
frågan om de visste varför en länk i sökresultatet var en annons ställdes var svaret lite jämnare. 
Där ansågs sig 61 procent, majoriteten inte veta varför en länk är en annons (figur 13). Alltså är 
det 88 procent som anser sig se skillnad på annonser och vanliga länkar men endast 39 procent 
vet varför en länk är en annons. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer ett sammanfattande resultat av studien att presenteras. Avsnittet 
behandlar även implikationer och begränsningar, samt vilka slutsatser som går att dras av denna 
studien. Avslutningsvis beskrivs rekommendationer för liknande studier och förslag på vidare 
forskning.  

6.1 Resultat 
Resultatet av intervjuerna visar att alla tre SEO-experterna anser att sökmotoroptimering är 
mycket viktigt. Att det är viktigt med sökmotoroptimering är något som också framkom i vår 
digitala enkätundersökning och under observationerna, där 72 procent av testpersonerna valde 
att klicka i det organiska sökresultatet istället för i det betalda sökresultatet. SEO-experterna var 
alla överens om hur viktigt det är att hamna på första sidan på Googles sökresultat. Under våra 
observationer kom det fram att inte en enda student valde att klicka sig vidare till den andra sidan 
på Googles sökresultat trots att 25 procent uppgav i enkätundersökningen att de ibland/ofta 
klickar vidare. Resultatet vi kommer fram till är att om du inte syns på första sidan finns du inte.  
 
Resultatet av 342 googlesökningar som genomfördes av alla 114 studenter som  observerades 
valde  72 procent av alla studenter att klicka på en länk i det organiska sökresultatet. Detta 
resultat har sin grund i två olika sätt som studenterna valde att agera efter. Det ena sättet 
studenterna valde att agera efter var att medvetet välja bort annonser av olika anledningar och 
sedan klicka på en länk i det organiska sökresultatet där igenkänningsfaktor spelade en stor roll. 
Det andra sättet var att agera efter enbart igenkänning och där med klicka på den första bästa 
länken, oavsett om det var en annons eller en organisk länk. Det vill säga att studenter väljer en 
länk i det organiska sökresultatet där de känner igen företaget.  
 
Efter dem 114 observationerna som genomfördes fanns en stor gemensam variabel, 
igenkänningsfaktorn. När googlesökningarna gjordes på dyrare produkter övergick det från 
produktsökning till informationssökning. Den sökningen som avvek från dem andra två 
sökningarna var efter den dyraste produktkategorin elcykel. Där valde testpersonerna att göra 
informationssökning och igenkänningsfaktorn hade även här en betydande roll. Men eftersom det 
saknades kunskap om produkten valde de att klicka på den länken de kände igen även om det var 
en annons.  
 
Resultatet av vad som påverkar vilken länk studenter väljer att klicka på är igenkänningsfaktor. 
Under observationerna som genomfördes var den vanligaste förklaring att igenkänningsfaktor var 
det som spelade in vid valet av vilken länk som studenter valde att klicka på. Detta gällde oavsett 
om de valde att klicka på en annons eller länk i det organiska sökresultatet. Båda SEO-experterna 
från NOGA ansåg att studenter inte är vana vid den typen av reklam som förekommer på Google 
och därför valde de bort annonserna. Men SEO-experten från Toxic menar att studenter är mer 
benägna att klicka på annonser för att studenter idag tillhör den yngre generationen som har hög 
teknikvana. Resultatet av intervjun visade att SEO-experterna från NOGA hade rätt, att studenter 
väljer bort annonser för att de inte är vana vid den typen av reklam. Men något som inte någon av 
SEO-experterna nämnde var att studenter agerar och väljer vilken länk de klickar på utefter 
igenkänning vilket var det resultatet vi kom fram till efter att ha genomfört våra observationer.  

6.2 Implikationer 
Eftersom att observationer och digitala enkäter endast genomfördes på studenter från Jönköping 
University kommer det uppnådda resultatet endast att visa hur studenter i Jönköping klickar på 
länkar i Googles sökresultat. Alltså skulle samma observationer och digitala enkäter behöva 
genomföras på olika högskolor/universitet i Sverige för att kunna generaliseras i en större 
omfattning.  
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När arbetet startade var vårt syfte att undersöka vad som är bäst för e-handelsföretag att satsa på, 
sökmotoroptimering eller Google AdWords. Men redan efter första intervjun med SEO-
experterna berättade de att ett e-handelsföretag inte bara kan satsa på det ena eller det andra. De 
förklarade att det i stort sett alltid är en kombination av båda, att det är helheten som räknas. 
Därför fick vi rikta om syftet till att undersöka vad det är som påverkar studenters val av länkar 
istället. 

6.3 Begränsningar 
En avgörande faktor som påverkade arbetets omfång och resultat är tiden. Vi valde att lägga störst 
fokus och även mest tid på observationerna vilket resulterade i ett mindre antal genomförda 
intervjuer. Hade vi haft mer tid hade fler och mer omfattande intervjuer kunnat genomföras och 
jämföras för att få ett mer reliabelt resultat. Vi hade även kunnat undersöka hur studenter klickar 
på Google jämfört med andra sökmotorer och om sökningar på desktop skiljer sig från sökningar 
på mobila enheter. 
 
Efter att ha studerat sekundärdatan insåg vi hur stor del av alla sökningar på internet som görs 
med hjälp av sökmotorn Google. Slutsatsen av detta är att vårt resultat kan bli oanvändbart om 
Google, som är den överlägset ledande sökmotorn, ändrar på något kan det resultera i stora 
förändringar.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen som dras efter denna studie, och som besvarar frågeställningen “Vad påverkar vilken 
länk Jönköping University studenter väljer att klicka på i Googles sökresultat?”  är att studenterna 
först och främst i alla lägen väljer länk efter igenkänningsfaktor. En annan slutsats är att när 
prisklassen på den sökta produkten ökar vill användare göra mer informationssökning av 
produkten.  
 
Oavsett om ett e-handelsföretag lägger mest fokus på sökmotoroptimering eller AdWords är det 
avgörande att finnas på första sidan på Google för att få klick av studenter från Jönköping 
University. Om e-handelsföretag vill sälja produkter på Google genom generella 
produktsökningar bör företaget fokusera mest på en onlinestrategi med vikt på 
sökmotoroptimering. Detta för att majoriteten av studenter på Jönköping University klickar på 
organiska länkar vid generella produktsökningar. 
 
Vi rekommenderar personer som genomför en liknande studie att utgå från en tidsplan och vara 
noga med förstudierna. Samt om personer ska göra en liknande studie är det bra att använda 
både kvalitativa och kvantitativa metoder då det ger mycket data som är jämförbart. Är tanken att 
observationer ska genomföras är det viktigt att tänka på att det är krävande och det tar lång tid att 
genomföra. Sökmotoroptimering, Google AdWords och Google är tekniskt svåra ämnen och är 
relativt nya områden, därför kan utlåtanden från experter inom branschen styrka det som ni 
kommer fram till.  

6.5 Vidare forskning 
Detta arbetet berör områden kring sökmotoroptimering, Google AdWords och annonsering på 
Internet. Det resultat som presenteras är applicerbart på studenter från Jönköping University och 
det vi kom fram till är vad som påverkar studenternas val av länkar på sökmotorn Google. 
 
Vidare fördjupning inom detta område kan vara att undersöka vad som skiljer sig på olika 
sökmotorer jämfört med Google. Trots att det sker fler googlesökningar på mobila enheter än på 
desktop skulle en vidare studie kunna genomföras på både mobila enheter och desktop för att 
kunna se liknelser och/eller jämföra resultat. Detta för att vi fick fram en teori från SEO-
experterna att personer som söker efter produkter på Google i mobila enheter ofta är i rörelse och 
därmed gör ofta en informationssökning för att senare slutföra köpet på en desktop. En annan 
fördjupning är att kolla hur många som klickar på en länk i sökresultatet på Google som sedan går 
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hela vägen till ett köp på e-handelswebbplatser. Vi fokuserade arbetet till att göra generella 
sökningar på produkter. En utveckling av detta skulle kunna vara att kolla efter specifika 
sökningar exempelvis “Nike Air”, “Visora Maxi Dress Vila” eller “MacBook Pro”. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Bilaga 2 – Observation 
Bilaga 3 – Digital enkät 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Yrkestitel och år inom branschen? 
 
Hur viktigt är det med sökmotoroptimering anser du? 
 
Hur tror du studenters förhållande är till länkar på Google? Vad tror du påverkar studenters 
förhållande till annonser på Google? 
 
Vi skall fokusera på sökning av produkter på Google, vad tror du påverkar studenters val av 
länkar vid produktsökning? 
Det finns ett talsätt som är The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. 
Vad tycker/känner du om detta? 
 
Om ni får ett uppdrag från ett e-handelsföretag med målgruppen Student. Vad vet ni om den 
målgruppen? Hur skulle er strategi se ut för att hjälpa det företaget att synas på Google? 
 
Vi har avgränsat oss till googlesökningar på mobila enheter. Finns det några skillnader när det 
kommer till dektop vs mobil? 
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Bilaga 2 Observation 
 
Ålder: 
18-21 
22-25 
26-29 
30+ 
 
Kön: 
Man 
Kvinna 
 
Fackhögskola: 
JTH 
HLK 
JIBS 
HHJ 
 
Vad klickade försökspersonen på vid googlesökningen skor? 
Annons 
Vanlig 
 
Varför klickade försökspersonen på just den länken vid googlesökningen efter skor? 
 
Vad klickade försökspersonen på vid googlesökningen dator? 
Annons 
Vanlig 
 
Varför klickade försökspersonen på just den länken vid googlesökningen efter 
dator? 
 
Vad klickade försökspersonen på vid googlesökningen elcykel? 
Annons 
Vanlig 
 
Varför klickade försökspersonen på just den länken vid googlesökningen efter 
elcykel? 
 
Varför klickade du på annonser/inte på annonser när du gjorde de olika 
googlesökningarna? 
 

 	



 

40 

Bilaga 3 Digital enkät 
 
Sökresultat på Google 
Denna enkätundersökning är en del av vårt examensarbete inom utbildningen Informatik. 
Enkäten är helt anonym. (Använder du någon annan sökmotor än Google så ber vi dig att inte 
svara) Tack på förhand för att du svarar på enkäten. Det kommer vara till stor hjälp för oss under 
vårt examensarbete.  
 
Ser du skillnaden på en annonslänk och en vanlig länk i sökresultatet? (Do you see 
the difference between an ad link and a regular link in the search results?) 
Ja (yes) 
Nej (no) 
 
Vet du varför en länk i sökresultatet är en annons? (do you know why a link in the 
search result is an ad?) 
Ja (yes) 
Nej (no) 
 
Annonser på Google är en form av reklam, känns det som reklam? (Google ads are a 
form of advertising, does it feel like advertising?) 
Ja (yes) 
Nej (no) 
 
Påståenden, gradera 1-5 (statements, grade 1-6) 
Vad tycker du om annonser på Google? (what do you think about ads on Google?) 

 
 
Hur ofta klickar du på annonser på Google? (how often do you click on ads on 
Google?) 

 
 
Klickar du dig vidare till sida 2 efter en produktsökning på Google? (do you click 
further to the second page when you search for a product on Google?) 

 
 
Vad påverkar dig i valet av vilken länk du väljer att klicka på vid produktsökning i 
sökresultatet på Google? (what affects you in choosing which link you decide to click 
on in the search results on Google?) 


