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Företaget Google är i dag ett av världens mest kända varumärke och deras sökmotor står för 

70 % av internetsökningarna i USA och 90 % i Europa. De har lyckats få en dominans på 

sökmotorsmarknaden framför sina konkurrenter som Yahoo, Ask och Bing. Människor över 

hela världen använder flera utav Googles tjänster varje dag och många av dem reflekterar 

inte över den makt som Google har. Kan den här monopolliknande positionen Google har 

vara så pass transparent att användarna inte ens reflekterat över det?  

Vår önskan med uppsatsen är att ge läsaren en inblick i Googles varumärkesstrategi och 

hur användarnas attityder är gentemot företaget. Vi vill ta reda på om användarnas attityder 

stämmer överens med vad Google vill kommunicera till sina användare och om användarna 

reflekterar över den maktposition och dominans Google har på internet. För att samla 

empiriska data, valde vi att göra en webbenkät som besvarades av medie- och 

kommunikationsstudenter på Högskolan i Jönköping.  

Utifrån resultatet kunde vi konstatera att en stor del av respondenterna är väl medvetna 

om den dominans och maktposition som Google har på marknaden. Trots denna 

medvetenhet har vi inte sett detta påverka respondenternas generella attityder om Google 

som företag. Däremot kunde vi urskilja viss skepticism hos respondenterna när det kom till 

en del av Googles funktioner.  
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varumärkesidentitet, top-of-mind-brand, monopolisering, search bias. 
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Google is today one of the world’s most known brand and their search engine stand for 70 

% of the internet searches i the U.S. and 90 % for those i Europe. That means that they 

have managed to reach monopoly on the search engine market prior to its competitors 

such as Yahoo, Ask and Bing. People all over the world use several of Google’s services 

each day and many of them doesn’t reflect over the power that Google has. Can this 

monopoly and their positions of power be that translucent that the users don’t reflect on 

it? 

Our desire with this thesis is to give the reader a deeper understanding about 

Google’s marketing strategy and about the user’s attitudes towards the company. We 

want to find out if the attitudes of the user’s correspond to what Google wants to 

communicate to its users. We also want to find out if the users reflect any on the 

monopoly and positions of power that Google has on the Internet. To be able to gain 

empirical data, we chose to design a web-based survey and had media and 

communications student at Jönköping University to answer it.  

From the results we found that a large proportion of the respondents is very much 

aware of the monopoly and positions of power that Google has on the market. However, 

despite this awareness we could not see that this affected the user’s general attitudes 

towards the company. On the other hand, we could notice some skepticism when it came 

to some of the functions of Google’s services.  
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1 Inledning  
Internet har förändrat världen. I dagens samhälle är information bara en sökning bort. Vi 

använder oss av sökmotorer överallt; i hemmet, på jobbet och på bussen till jobbet. Brewster 

Kahle (Battelle, 2006), entreprenör och grundare till Internet Archive påstår att biblioteket i 

Alexandria är första gången mänskligheten försökte samla all mänsklig kunskap på ett ställe. 

Vad är då vårt senaste försök? Enligt Kahle är det Google. I dag sker det i genomsnitt 40 000 

sökningar varje sekund, 3,5 miljarder sökningar per dag och 1.2 biljoner sökningar på Google 

per år runt om i världen (Internet live stats, 2015). Google har sedan det grundades 1998 växt 

till att bli den största sökmotorn i världen, men företaget är mer än ett stort internetfenomen. 

Förra året låg Google på andra plats på Interbrands lista över världens största varumärken 

(Interbrand, 2015). Företaget har ett inflytande runt om i världen som växer sig större för 

varje dag. Det är därför ytterst relevant att diskutera om det som Fuchs (2012) kallar för 

“googlization”, vilket är en ordlek på ordet globalisering och syftar på den starka ställningen 

Google har på internet i världen.  

Uggla (2002) hävdar att varumärke är en av de värdefullaste tillgångarna ett företag har. 

Varumärken har en väsentlig betydelse för företagets positionering, för att de ska hålla sig 

starka och ihågkomna på marknaden. Googles starka varumärkesstrategi har lett till att de 

har skapat ett psykologiskt monopol på marknaden där kunderna frivilligt ger sin lojalitet till 

företaget. I dag använder vi oss av företagets tjänster både på jobb och fritid. Företaget har 

lyckats bli en självklar del av vår vardag, utan någon vidare reflektion från någon sida. 

Googles informella slogan “Don't be evil” (Fuchs, 2012) handlar om förhållningssättet till 

söktjänstens användare. Företaget anser att de ger sina användare en opartisk tillgång till 

information. Kritiska röster menar dock att Google har en partisk sökfunktion, rankar sina 

tjänster och produkter längst upp på sökresultaten. Är det verkligen bra att ett företag 

kontrollerar majoriteten av vilken information som kommuniceras till samhället? Hur 

upplever användarna Google? Vilka attityder har de till Googles varumärke och deras starka 

position på marknaden?  

Den här studien kommer att undersöka Google, ett av världens största varumärken. Med 

hjälp av tidigare forskning kommer vi att utforma en enkät som kommer att besvaras av 

medie- och kommunikationsstudenter på Högskolan i Jönköping. Anledningen till att vi 

valde det här urvalet, var för att de har ett stort intresse för medier. Därför drar vi slutsatsen 

att de har större kunskap, erfarenhet och ett kritiskt förhållningssätt till medier, vilket gör 

dem väldigt lämpade för studien. Särskilt intressant blir det att se om deras kunskap bidragit 

till ett kritiskt tänk och negativa attityder mot Google. 
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1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion av uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar. 

Därefter går vi in på bakgrunden till Google och dess framgång som internetföretag samt den 

tidigare forskning som vi anser är relevant för ämnet. Här tar vi upp nyckelbegrepp vi 

använder oss av i vår uppsats för att underlätta läsningen. Vidare presenterar vi det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för vår analys och diskussion. Efter detta förklarar vi 

hur vi gått tillväga med vår metod för att kunna genomföra undersökningen med förklaringar 

till hur vi utformat vår enkät, motiveringar till urvalet samt hur undersökningen ska kunna 

svara på våra frågeställningar. Sedan kommer vi att presentera vår resultatredovisning, följt 

av en analys och diskussion av resultatet. Avslutningsvis sammanfattar vi vad vi kommit fram 

till och ger förslag till vidare forskning inom ämnet. Referenslista och bilagor finns bifogat 

sist i uppsatsen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Problemformulering 

Vi anser att Googles dominans på sökmotorsmarknaden är ett stort problem. Användare 

förlitar sig på internet för social kommunikation, utbildning, arbete, underhållning och 

nyheter. Sökmotorer kontrollerar konsumenternas tillgång till online information. Därför är 

det av samhällsintresse att undersöka Google. Företaget har en maktposition som gör att de 

kan neka tillgång till information som användare söker efter. Det är även viktigt att 

undersöka Google eftersom att de lagrar data om sina användare, information som kan 

missbrukas för kommersiella och vinstdrivande syften. Vi anser att det är viktigt att kritiskt 

granska Google och undersöka användarnas attityder gentemot företaget.  

2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka användares attityder till Google. Vi anser att det är av 

samhällsintresse att undersöka Google eftersom att de är ett av världens största varumärken. 

Det är viktigt att granska företag med den sortens maktdominans över kommunikation och 

information, eftersom människor har väldigt stor tillit till företaget och dess tjänster. 

Majoriteten av företag och privatpersoner använder Google på ett eller annat sätt dagligen, 

men få reflekterar över deras maktposition.  
Vi kommer att studera vilka varumärkesvärden Google vill kommunicera till sina 

användare och vilka attityder som användarna har gentemot företaget. Den största delen av 

tidigare forskning om varumärken fokuserar på den vinstdrivande faktorn, det vill säga hur 

man använder varumärket för att tjäna pengar. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning 

på varumärken ur en medie- och kommunikationsvetenskaplig vinkel. Därför önskar vi att 

med den här uppsatsen kunna fylla en lucka i forskningen, genom att fokusera på att 

undersöka varumärken relaterat till användning och attityder.  

2.3 Frågeställning 

För att genomföra studien har vi utgått från våra frågeställningar: 

• Vilka attityder har användarna kring sin användning av Googles tjänster? 

• Lyckas Google förmedla sitt varumärkesvärde till användarna? 

• Reflekterar användarna över Googles monopolliknande position på 

sökmotorsmarknaden och search bias? 
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3 Bakgrund 
Googles grundare Larry Page och Sergey Brin träffades 1995 när de studerade på Stanford 

University (Google, 2015). Ett år senare hade de byggt en sökmotor tillsammans. Från början 

kallade de sin sökmotor för BackRub men bytte senare namn till Google. Idén till namnet 

Google kommer från ordet googolplex, vilket är en matematisk term för ett ofattbart stort tal. 

Den kortare varianten på ordet, googol, står för ett tal som skrivs med en etta följd av 100 

nollor (Ekström, 2010). Grundarna var dock osäkra på hur ordet stavades. Google, som är ett 

av världens största varumärken, är alltså egentligen en felstavning (Ekström, 2010). Vilket är 

något som inte beskrivs på Googles hemsida där de förklarar att företagsnamnet är “en lek 

med ordet googol” (Google, 2015).  

Larry Page och Sergey Brin byggde upp sin verksamhet från ingenting. De lånade ett 

flertal datorer och seriekopplade dem i ett vanligt studentrum. De lånade pengar från sina 

föräldrar och vänner för att klara de första åren, då de inte gick med någon vinst. Genom 

deras professor David Cheriton kom de i kontakt med dataingenjören och grundaren till Sun 

Microsystems, Andy Bechtolsheim (Ekström, 2010). Bechtolsheim investerade 100 000 

dollar i företaget som dittills inte officiellt hade existerat. I och med investeringen 1998 var 

Google officiellt ett företag (Google, 2015).  

Sedan 2004 ligger Googles huvudkontor i Mountain View, Kalifornien. I dag har Google 

cirka 40 000 anställda och cirka 70 kontor i 40 olika länder. År 2014 hade Google 66 

miljarder dollar i intäkter, där majoriteten kommer från annonser, och ett resultat på 17 

miljarder dollar (Google, 2016).  

Deras målsättning är att organisera världens information och göra den tillgänglig och 

användbar för alla (Google 2015). Google används i de flesta länder runt om i världen och 

företaget växer sig allt större, det pågår just nu en så kallad googlization. Googlization är en 

ordlek på det engelska ordet för globalisering (globalization) och syftar på den starka 

ställningen Google har i världen (Fuchs, 2012).  

3.1 Relevanta begrepp 

3.1.1 Varumärke 

Begreppet syftar på ett lagligen skyddat namn på varor eller tjänster från ett visst företag. 

Varumärkeslagen beskriver varumärket som alla de tecken som kan återges grafiskt, ord, 

personnamn, figurer, bokstäver och siffror (Riksdagen, 2010). Varumärket är en bärare av 

företagets produkter och image. Det har en grundläggande betydelse för individualisering av 

ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. De spelar en viktig roll inom reklam 

som kommunicerar olika värden till konsumenterna. Bilmärken som Jaguar och Mustang vill 

att konsumenterna ska associera deras produkter med häftig och vild kraft. På samma sätt 
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vill Louis Vuitton och Gucci associeras med kvalitet, lyx och status. Varumärken är 

konkurrenskraftiga fenomen som används för att stärka företagets position på marknaden 

(Uggla, 2001). 

3.1.2 Sökmotor 
En sökmotor är ett program på internet som söker lagrad information i strukturerade 

databaser eller textbaser (Battelle, 2006). En sökmotor kopplar ord du skriver in till en 

databas den har skapat av hemsidor. Efter det producerar sökmotorn en lista av URLs, det 

vill säga adresser till hemsidor som den tror är mest relevant för din sökning. Det finns 

sökmotorer som använder sig av andra tillvägagångsätt, men majoriteten av sökmotorerna 

drivs av den textbaserade sökmetod som beskrivs ovan (Battelle, 2006). Larry Page, en av 

grundarna till Google sa att ”den perfekta sökmotorn förstår precis vad du menar och ger dig 

exakt vad du vill ha” (Google, 2015). Förutom Google finns även sökmotorerna Yahoo, Bing 

och Ask, som är de näst största på marknaden. 

3.1.3 Användare 
I den här uppsatsen definieras en användare som en person som använder en viss tjänst på 

internet, i vårt fall Google. När vi pratar om tidigare forskning och resultat kommer vi 

diskutera personer med begreppet användare, men de personer som kommer att vara med i 

vår undersökning och göra vår enkät, kommer istället benämnas som respondenter. Detta för 

att förtydliga att det är våra enheter vi pratar om.  

3.1.4 Monopol 
I den här uppsatsen tar vi upp den maktposition Google har i vårt samhälle. Med hjälp av en 

framgångsrik varumärkesstrategi har de skapat en monopolliknande situation. Begreppet 

varumärksmonopol syftar på att företaget i konkurrens med andra marknadsaktörer och 

andra varumärken skaffar sig ett slags psykologiskt monopol där kunderna frivilligt ger sin 

lojalitet till varumärket (Uggla, 2001). Det är den här sortens monopol vi kommer att 

fokusera på genom hela uppsatsen. 
I vår definition av monopol menar vi inte den vanliga definitionen som lyder; en marknad 

där en organisation eller företag behärskar utbudet av en vara eller en tjänst, som exempelvis 

Systembolaget, som genom lagstiftning har rättsligt monopol. Monopol i den definitionen vi 

tar upp har alternativ på marknaden, vilket ett naturligt monopol saknar (Uggla, 2001). Vi 

kan välja mellan andra söktjänster, men ändå är det Googles söktjänst som majoriteten av 

människor runt om i världen väljer.  

3.1.5 Search bias 
Sökmotorer som Google kan kontrollera vad som presenteras på sina hemsidor, och eftersom 

Google har en monopolliknande position på marknaden, kontrollerar de även 
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konsumenternas tillgång till online information. Det här kallas för search bias, eller partisk 

sökning och strider mot det som Mays (2015) kallar för neutraliserad sökning. När man söker 

efter något på Google, antar man att det man letar efter kommer att komma först i listan av 

resultat, men på grund av search bias är det inte alltid så. Sökalternativen som ligger längst 

upp är ofta Googles egna tjänster eller sponsrade länkar och är nödvändigtvis inte de mest 

relevanta alternativen. 
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4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Uses and gratification 

Uses and gratifications kan ses som ett psykologiskt kommunikationsperspektiv som 

fokuserar på hur användningen av massmedier och andra former av kommunikation, 

används för att uppfylla behov och önskemål hos användaren (Urista, Dong & Day, 2009). 

Detta psykologiska perspektiv utgjorde en övergång från det traditionella synsättet att 

enskilda mediekonsumenter är passiva. Tidigare uses and gratifications forskning av 

Kayahara och Wellman (Urista, Dong & Day, 2009) har delat upp gratifications i två 

kategorier: process och innehåll. Process gratifications uppstår från utförandet av 

verksamheten, som att surfa på internet eller skapa innehåll på en profil, medan innehåll 

gratifications sker från att skaffa information. Baran och Davis (Urista, Dong & Day, 2009) 

utvecklade konceptet att ”the person follows his or her interests, choosing media content 

according to his or her needs and synthesizes that content to satisfy those needs”. Kort sagt, 

är användningen av medier en målinriktad, ändamålsenlig och motiverad åtgärd.  

Urista, Dong och Days (2009) uses and gratifications forskning har oftast fokuserat på hur 

medier används för att tillfredsställa kognitiva och affektiva behov inklusive personliga behov 

och behov av underhållning. Detta inkluderar behovet av personlig identitet, flykt och 

självpresentation. Stafford och Gonier (Urista, Dong & Day, 2009) har identifierat flera 

gratifications från internetanvändning som motiverar användarnas beteenden. Dessa 

inkluderar webbsökning, förvärv av information, förmågan att engagera sig i interpersonell 

kommunikation och socialisation. Det är viktigt att notera att vissa av dessa gratifications 

förmedlar mediers versioner av interpersonell kommunikation. 

4.1.1 Användning av internet 
Enligt Urista, Dong & Day (2009) finns det tre underliggande motiv för användning av 

internet: information, interpersonell kommunikation och underhållning. Vissa människor är 

mer benägna att använda internet för underhållning och informationssökning, medan andra 

är mer benägna att använda det som en social kompensation, som att få erkännande och 

underhålla relationer. En studie av studenters internetanvändning år 1995 resulterade i sex 

motivationskategorier: ”entertainment, social interaction, passing the time, escape, 

information, and Web site preference” (Urista, Dong & Day, 2009).  

Som tidigare nämnts, är många individer motiverade till att använda internet genom sin 

önskan att umgås med andra människor. Urista, Dong & Day (2009) föreslog att internet kan 

tillgodose interpersonell kommunikation genom funktioner som e-post och chattrum. 

Individer använder hemsidor för att interagera med andra som delar deras intressen och för 

att skapa stödjande relationer. Även observationer av andra människors beteende kan ge 
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tillfredsställelse för tittarna. Kort sagt kommer en individ att vara motiverad till att använda 

internet om han eller hon tror att det kommer att bidra till att uppfylla sina behov att umgås 

med andra människor. 

Den underliggande principen för uses and gratificationsperspektivet är att folk kommer 

att välja medier och företag enligt deras förväntningar och deras strävan att uppnå en 

glädjande upplevelse. Perspektivet utgår från att människor är aktiva konsumenter av medier 

och att de gör val om var de ska gå och vad som ska uppmärksammas (Urista, Dong & Day, 

2009). 

4.2 Brand equity – varumärkesvärde 

På senare år har värdet av starka varumärken uppmärksammats alltmer i vida kretsar. Enligt 

Hamrefors & Melin (2007) beror denna ökning av intresse på den accelererande 

globaliseringen. De menar att utvecklingen inom varumärkesområdet är en effekt av 

företagens intresse från materiella till icke materiella tillgångar. Marknadsförare har alltid 

vetat att varumärkesnamn tillför ett värde hos en produkt, men det var inte förrän på 1980-

talet som detta sågs som en konkret tillgång inom företaget. Kapferer (refererad i Elliott & 

Percy, 2007) ansåg att denna förändring var en effekt efter en massiv våg av sammanslag-

ningar och förvärv bland de stora företagen med välkända varumärken på 1980-talet. Det var 

efter denna förändring som företagen började inse hur viktigt det var med ett starkt 

varumärke för att förstärka företagets långsiktiga finansiella framgång. Även om ett företag 

inte var finansiellt starkt, men hade ett starkt varumärke kunde det ändå vara attraktivt för 

sammanslagningar och förvärv. Som Kapferer (refererad i Elliott & Percy, 2007) sa: ”En 

balansräkning beror på dåliga beslut inom ledningen sedan tidigare, medan varumärket är en 

potentiell källa till framtida framgångar.”  

Utifrån detta föddes termen brand equity (Percy & Elliott, 2007). Eftersom vi inte riktigt 

kunnat hitta en lämplig översättning på svenska väljer vi att kalla det för varumärkesvärde i 

denna uppsats. Det finns lite olika definitioner av begreppet beroende på om man är 

marknadsförare eller akademiker. Enligt marknadsföraren Alexander Biel (Percy & Elliott, 

2007), är varumärkesvärdet det utökade ”cash flow” som blir uppnått genom att man 

associerar ett varumärke med den underliggande produkten eller tjänsten. Enligt 

akademikerna Aaker och Keller (Elliott & Percy, 2007) är varumärkesvärdet nettovärdet på 

ett varumärkes profil, som är specifika associationer med och övergripande attityder till ett 

varumärke. Vad akademikerna och marknadsförarna är ense om är att förståelsen om 

varumärkesvärde dock måste ske ur en konsuments perspektiv eftersom det är i slutändan 

därifrån varumärket påverkas. En konsuments ökade värde för ett varumärke leder till att 

konsumenten föredrar detta märke (Elliott & Percy, 2007). 
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Varumärken som har ett starkt varumärkesvärde är generellt sett varumärken med en 

lojal kärna av konsumenter, vilket resulterar i en hög marknadsandel. Med en hög grad av 

varumärkeslojalitet kan ett företag förvänta sig att försäljningen befinner sig i ett stabilt läge 

under en längre tid. Företag med hög varumärkeslojalitet kan även begära ett aningen högre 

pris för sina produkter och därmed uppnå högre marginaler än sina konkurrenter. Ett starkt 

varumärke kan även avskräcka nya konkurrenter att försöka etablera sig på marknaden 

(Elliott & Percy, 2007). 

Aaker (refererad i Elliott & Percy, 2007) beskriver varumärkesvärdet som en samling 

tillgångar och belastningar som han delar in i fyra kategorier: märkeskännedom, 

märkesassociation, upplevd kvalitet och varumärkeslojalitet. Även om dessa kategorier är 

olika, är idéerna i grund och botten lika. Vad de har gemensamt är att de alla baseras på att 

varumärkesvärdet föds ur konsumentens kännedom till märket, vilket utlöser associationer i 

minnet som är kopplat till märket. Är konsumenten en del av en lojal kärna ställer hen krav 

på att kvaliteten hos produkterna och företagen ska vara i enhetlighet till vad hen betalar. 

Positiva attityder till märket föder starka emotionella associationer som sträcker sig längre än 

till att bara ”gilla” märket. Människor bygger attityder mot ett visst märke som gör att de 

föredrar det märket och blir lojal mot detta märke. I slutändan resulterar det i ett starkt och 

positivt varumärkesvärde. Denna förkärlek till märket gör att de inte längre kan se på 

produkten ur ett objektivt perspektiv (Elliott & Percy, 2007). 

4.3 Top-of-mind awareness – varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom speglar i vilken utsträckning människor antingen kommer ihåg eller 

känner igen ett varumärke. Det är de varumärken folk kommer att tänka på först i en 

produktkategori som utgör toppen på varumärkeskännedomen, även kallad top-of-mind 

awareness. I den här uppsatsen använder vi översättningen varumärkeskännedom. Det är ett 

viktigt begrepp för varumärkets värde. Varumärkeskännedom speglar den relativa styrkan av 

igenkänningsfaktorer och medvetenhet för ett visst varumärke. Främst pratar man om 

varumärkeskännedom gentemot andra varumärken inom samma produktkategori och vilket 

varumärke som ligger i den så kallade ”toppen av konsumentens minne”. Man ställer sig 

alltså frågan: Vilket varumärke identifierar konsumenten starkast med denna 

produktkategori? Genom den här sortens frågor kan man ta reda på hur stor medvetenhet 

och igenkänningsfaktor ett visst varumärke har, och hur det ställer sig gentemot sina 

konkurrenter. Målet är att vara varumärket med starkast varumärkeskännedom eftersom det 

är de varumärken vi kommer att tänka på först och det är även oftast de varumärken som 

säljer mest och som har en stor grupp lojala konsumenter. Det är även de varumärken som 

har högst varumärkeskännedom som tenderar att ha högst varumärkesvärde (Elliott & Percy, 

2007). 
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Varumärkeskännedom är ett återkommande begrepp, och är ett vanligt sätt att undersöka 

varumärkets värde. För att mäta varumärkeskännedomen brukar man använda sig av en 

kontingenstabell. Där frågas ett representativt urval av varumärkets målgrupp, om alla 

märken som de kommer att tänka på i den valda produktkategorin, med stort fokus på i 

vilken ordning dessa märken nämns. Sedan analyseras dessa svar, där man tittar på antal 

första omnämnanden för respektive varumärke kontra det totala antalet omnämnanden. 

Efter detta monterar man ihop en exponentiell kurva till data. Vanligtvis faller de flesta 

märken längs kurvan, vilket indikerar förhållandet mellan total antal omnämningar och i 

vilken proportion varumärkeskännedomen av varumärket ligger i ”toppen”, gentemot 

konkurrenterna. 

En annan aspekt av varumärkes värde ger en inblick i varumärkeskapitalets förhållande 

mellan första varumärken som nämns och andra märken som nämns av samma person. Det 

första varumärket som nämns är en bra indikator på nuvarande användning (och i själva 

verket korrelerar starkt med varumärkesandel), och andra märken som nämns av samma 

person är ett potentiellt varumärke för växling, det vill säga det varumärket de 

köper/använder om de inte hittar sitt förstahandsval. Att jämföra denna relation mellan 

varumärken ger en användbar inblick i varumärkesvärdet. Detta kan göras med en enkel 

korstabulering av data, som beskrivet i föregående stycke (Elliot och Percy, 2007).   

4.4 Aakers identitetsteori 

Varumärkesidentiteten är de unika associationer som innehavaren av ett varumärke 

kommunicerar till konsumenterna eller användarna, för att skapa och upprätthålla en stark 

position på marknaden. Identitetsbegreppet är viktigt för ett företags positionering, det vill 

säga den del av identitet och löfte som kommuniceras till en målmarknad (Uggla, 2001). 

Möbelföretaget Ikea positionerar sig med prisvärda produkter med standardiserad kvalitet 

medan konkurrenten Mio positionerar sig som företaget med lite lyxigare och dyrare möbler 

med bättre kvalitet. 

David Aaker definierar ett varumärkes identitet på följande sätt (Uggla, 2001): ”Brand 

Identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or 

maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a promise to 

customers from the organizational members.” 

Synsättet menar att identiteten är det som företaget vill vara, men nödvändigtvis inte är. 

Vidare går det att diskutera varumärksidentitet utifrån tre centrala begrepp; 

kärnvarumärkesidentitet, utvidgad identitet och värdelöfte. Varumärken har ett antal 

kärnvärderingar eller unika kvaliteter som vanligtvis inte förändras (Uggla, 2001). Precis som 

individer har egna centrala värderingar som ligger till grund för deras beteende och 

verklighetsuppfattning har även företag det. Varumärkets värderingar utgör varumärkets 
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kärnidentitet. Utöver kärnan finns det en utvidgad identitet, element av identiteten som kan 

förändras eller modifieras på olika sorters marknader (Uggla, 2001). Den sista delen av 

varumärksidentiteten är värdelöftet, som har emotionella, funktionella och självuttryckande 

fördelar.  

Aaker (Uggla, 2001) utgår i sin identitetsbeskrivning från fyra perspektiv; produkt, 

symbol, organisation och person. Till perspektiven knyter han sedan tolv dimensioner som 

var och en bidrar till att bygga och kategorisera varumärkens identiteter. Det behöver inte 

nödvändigtsvis vara så att företagen själva väljer att forma sin varumärkesidentitet utifrån 

någon av dessa dimensioner utan att de bara råkar hamna inom en eller flera av dem efter 

tid. De fyra huvudperspektiven och de tolv dimensionerna finns återgivna i figur 4:1 

 

 
Figur 4:1 (Uggla 2001). Aakers identitetsbeskrivning; varumärke som produkt, 

organisation, person och symbol. 

Produktdimensionen kommunicerar produktens funktioner, kvalitet, utseende och 

ursprungsland. Det är dock riskabelt att försöka forma sitt varumärke efter denna dimension, 

eftersom produkter ofta utvecklas med tiden. Skulle exempelvis Samsung bygga sin 

varumärkesstrategi kring mobiltelefonernas funktioner skulle strategin ändra inriktning vid 

varje produktgeneration. Organisationsdimensionen är kategorisering för företag som bland 

annat kopplas till en viss livsstil, exempelvis Harley Davidsons och bikers-fenomenet. Det är 

oftast svårt att bygga upp strategier baserat på organisationen eftersom kopplingen mellan 

varumärket och livsstilen kanske inte känns uppenbar från början och kan misstolkas. Därför 

är organisationsdimensionen mer en bieffekt av hur konsumenterna implementerar 

varumärket i sin livsstil. Personlighetsdimensionen fokuserar på relationen mellan 

varumärket och kunderna genom att skapa och upprätthålla en personlighet. Exempelvis kan 

en energidrycks personlighet besjälas med mer färgstarka karaktärsdrag medan en bank mer 

förmedlar en personlighet som en lågmäld rådgivare. Det sista perspektivet, 
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symboldimensionen fungerar som ett ankare som associationer hängs upp på (Uggla, 2001). 

I det här perspektivet hör varumärken hemma som har så starka symboler att de tränger in i 

vår kultur. Coca-Colas och McDonald’s symboler har stor betydelse för konsumentens 

identifikation av varumärket och deras symboler är så inarbetade att de har fått 

institutionella och kulturella associationer bortom det kommersiella (Uggla, 2001).  

Övergripande är de olika perspektiven bra till olika sorters varumärken. 

Produktdimensionen är taktisk, där varumärket präglas av ett konkret materiellt uttryck. 

Tillsammans med pris, plats och påverkan utgör den marknadsmixen. Organisations-

dimensionen är främst strategisk men även lite taktisk. Den kopplar värderingar och fokus 

med utsagor om organisationen, exempelvis Läkare utan gränser som är en ideell global 

organisation. Personlighetsdimensionen ger uttryck för varumärkets själ, oftast genom 

marknadskommunikation i form av annonskampanjer och reklamfilmer. Där besjälas 

varumärkets produkter genom människorna i kampanjerna. I de främsta fall är 

personlighetsdimensionen taktisk men i sällsynta fall i form av ett företag med stark 

varumärkespersonlighet blir det då också en strategisk del i den identitetsskapande 

processen. Det sista perspektivet, symboldimensionen är mest strategisk eftersom den är 

laddad med en stor mängd varumärksassociationer (Uggla, 2001). Varumärket blir en så pass 

naturlig del av det vardagliga livet att konsumenten kanske inte ens reflekterar över att det 

finns där.  
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5 Tidigare forskning 

5.1 Google 

I det här avsnittet kommer vi att gå djupare in på Google, deras tjänster och 

varumärkesvärden. Vi kommer även att gå in på tidigare forskning om Google som bland 

annat diskuterar fördelarna och nackdelarna med företaget. 

5.1.1 Googles tjänster 
I och med Bechtolsheims investering 1998 sattes verksamheten igång på riktigt och företaget 

har växt kontinuerligt sedan dess. Med åren uppkom ett flertal olika tjänster och funktioner. 

Första tjänsten Google lanserade var AdWords år 2000, vilket gjorde det möjligt för företag 

att köpa annonsutrymme baserat på sökord. AdSense är ett dotterbolag till Google som 

kopplar reklam till resultat för sökmotorn (Dijck, 2009). AdSense gör varenda sida på 

Internet till en potentiell annonsplats. Alla som har en hemsida, oberoende storlek, kan 

kopiera och klistra in programkod och skapa ett eget annonsutrymme. Annonserna matas in 

automatiskt och matchar hemsidans innehåll (Ekström, 2010). AdSense står för cirka 31 

procent och AdWords står för cirka 66 procent av Googles intäkter. Totalt kommer 97 

procent av deras intäkter från de här två systemen, resterande 3 procent kommer från stora 

företagskunder som köper till extra lagringsutrymme hos Google eller licens för speciell 

mjukvara (Ekström, 2010). 

2004 börsnoterades Google på Wall Street, samma år lanserade Google även sin 

mejltjänst Gmail (Google, 2015). Gmail var först ut med obegränsat lagringsutrymme, som på 

den tiden framstod som orealistiskt, och fick trots sin banbrytande teknik en hel del kritik. 

Tjänsten var utöver en e-posttjänst även ett annonsfönster som visade annonser i anslutning 

till varje mejl. Annonserna på Gmail tillkom av automatisk skanning, det var inte någon som 

satt och läste mejlen och valde annonser efter det, men det var den känslan användarna fick. 

Vilket resulterade i kritik mot Google angående integritet och man ansåg att all form av 

elektronisk avläsning av mejl skulle förbjudas (Ekström, 2010). 

Många av deras tjänster kommer från uppköp av andra nya internetföretag. Grunden till 

Google Maps och Google Earth kom från uppköpet av företaget Keyhole år 2004 (Google, 

2015). Ett annat uppköp är Youtube, en av Googles mest populära tjänster. Hemsidan 

förvärvades 2006 och i dag laddas det upp cirka 60 timmar videoklipp varje minut (Google, 

2015). Innan uppköpet bestod Youtubes affärsmodell av att ha bannersannonser vid sidan av 

videos på hemsidan för att täcka kostnaderna för att hålla hemsidan i drift. Innan Google 

köpte Youtube, gick inte hemsidan med någon vinst (Van Dijck, 2009). Enligt Dijck (2009) 

köpte inte Google Youtube för dess teknologi. Google hade redan GoogleVideo vars teknologi 

var överlägsen Youtubes. Anledningen bakom uppköpet var att få dess användare och 
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“communities”, det vill säga grupper av användare med samma intressen. På mindre än ett år 

efter uppköpet förvandlades Youtube till ett oberoende kommersiellt dotterbolag till Google 

med ett skiftat kärnintresse, från fokus på innehåll till fokus för integration av sökmotorn till 

innehållet samt integration av andra sociala nätverk och reklam till innehållet (Dijck, 2009).   

Ett annat välkänt fenomen från Google är webbläsaren Google Chrome som lanserades 

2008. Året Chrome lanserades använde 3,6 % av människorna i världen sig av webbläsaren. I 

november 2015 hade siffran ökat till 67,4 % (W3schools, 2015), vilket gör Chrome till den 

mest använda webbläsaren i värden. Google står även bakom Android, vilket är en öppen 

plattform för mobila enheter och som bland annat används av telefontillverkarna Samsung 

och Sony. Android presenterades 2007 och telefonerna som har Android, har även Googles 

egna appbutik, Google Play. I juni 2011 presenterades Google+, där tanken var att överföra all 

kommunikation mellan människor till webben och göra det lättare för människor att delta 

(Google, 2015). 

5.1.2 Googles företagsvärden 
På sin hemsida presenterar de sina tio viktigaste företagsvärden som de strävar efter att 

genomsyra sina tjänster med och förmedla till sina kunder. De är en viktig del av deras 

varumärkesidentitet, vilket vi kommer att diskutera mer senare i uppsatsen.  

Den första av Googles företagsvärden är att “fokusera på användaren, så ordnar sig allt 

annat”. Enligt Google fokuserar de på en mängd saker för att förbättra användningen av sina 

tjänster. Eftersom världen blir alltmer mobil och människor vill ha tillgång till information 

utan att behöva sitta vid en dator, utvecklar Google nya tekniker och lösningar för 

användarens bekvämlighet. De menar att “du behöver inte sitta vid skrivbordet för att få ett 

svar” (Google, 2015).   

Ett annat företagsvärde som strävar efter lättare användning av Googles tjänster är att 

“det finns alltid mer information att hitta”. Deras ingenjörer försöker hela tiden leta efter nya 

sätt att överföra all världens information till användare som söker efter svar. Behovet av 

information känner inte till några gränser och Google vill att information ska vara tillgänglig 

för alla och på alla språk (Google, 2015). Google har kontor i mer än 70 länder och de 

erbjuder sökfunktionen på mer än 130 språk, vilket ger användarna en möjlighet att begränsa 

resultaten och bara se de hemsidor som är på deras eget språk. Google erbjuder även 

översättningsverktyg genom sin tjänst Google Translate, som ger användarna tillgång till 

innehåll från andra sidan jordklotet, oavsett vilket språk de talar (Google, 2015). 

Google menar att allt de gör är för användarens skull, inte för sina egna behov (Google, 

2015). Google anser själva att deras största fokus ligger på användarna. Fuchs (2012) menar 

att det är fel sorts fokus och att Google utnyttjar sina användare. Dijck (2009) anser att 

Googles Term of use (användningsvillkor) flyttar över makten över användarnas information 

till webbplatsens ägare. Dijck (2009) kritiserar Google för all data som de samlar in om sina 
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användare och att användare ses som “data-providers”. För att använda flera av Googles 

tjänster, krävs en registrering där användaren måste fylla i personlig information såsom 

namn, mejl, telefonnummer och adress. Dijick (2009) kallar det för den “medvetna 

informationsutlämningen”. Den “omedvetna informationsutlämningen” menar Dijck (2009) 

är den metadata användarna går med på att Google får se genom att acceptera deras 

användarvillkor. Google kan spåra användarnas användning och beteende på internet inte 

bara på sina egna sidor, utan även många andra hemsidor på webben (Dijck, 2009). Det här 

leder till flera frågor om hur etisk Googles behandling av användare egentligen är. Företaget 

sitter inne på en stor mängd data om sina användare, data som i flera fall både kan vara 

känslig och privat. 

5.1.3 Googles hantering av annonser 
Googles sjätte företagsvärde är att “du kan tjäna pengar utan att göra något ont” (Google, 

2015) vilket även är budskapet bakom deras informella slogan “Don’t be evil” (Fuchs, 2012). 

Google själva menar att annonser kan utgöra informationskällor och att det är därför de 

tillåter att annonser visas på vissa resultatsidor. De lovar att annonser som visas på 

resultatsidorna endast visas om de är relevanta för innehållet på sidan (Google, 2015). 

Googles intäkter kommer från de sökfunktioner de erbjuder företag samt från försäljning av 

annonser (Google, 2015). Runtom i världen är det hundratusentals annonsörer som använder 

sig av Adwords för att göra reklam för sina produkter och tjänster.  Det är även hundra-

tusentals utgivare som använder sig av AdSense för att visa annonser som är relevanta för 

deras hemsidas innehåll (Google, 2015). Google vill tillgodose alla sina användares behov, 

oavsett om de är annonsörer eller inte. Därför har de satt upp riktlinjer för annons-

programmens rutiner (Google, 2015). Bland deras riktlinjer tar de bland annat upp att de 

aldrig säljer placeringar i sökresultaten till någon, det vill säga att företag inte kan köpa sig en 

bättre plats på resultatlistan. De säger också att de inte accepterar några popup-annonser 

eftersom de anser att det går att marknadsföra sig på andra sätt som inte är skrikig och 

distraherande. Google markerar sina annonser som ”sponsrade länkar” för att de inte ska 

påverka inte integriteten för sökresultaten (Google 2015). Fuch (2012) kritiserar Google för 

sin annonsering och anser att användarna säljs som en handelsvara till annonsörer.  

Google menar att den tekniska information de samlar in, som cookies och IP-adresser är 

till för att förbättra kvaliteten och utformningen av deras hemsida (Google, 2015). Men det är 

den metadata som samlas in som används som underlag i deras försäljning av annonser 

(Dijck, 2009). Google övervakar och lagrar information om användardata och 

användaraktiviteter, i syfte att sälja vidare den informationen och gå med vinst (Fuchs, 

2012). Google betalar inte tillbaka något av de pengarna de tjänar på användarnas data. 

Användaren bidrar med data som gör att Google går med vinst och i utbyte får användarna 

gratis tjänster och reklam (Fuchs, 2012). En fråga man kan ställa sig då; är det för 
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användarnas bästa eller för Googles bästa? Dijck (2009) menar att metadatan är en resurs, 

som profilerar verkliga människor och intressen och som är väldigt värdefull för annonsörer. 

Användarna är maktlösa när det kommer till vilken information som spåras och används till 

kommersiella syften.  

5.1.4 Fördelar och nackdelar med Google 
Fuchs (2012) menar att Google är både det bästa och värsta som någonsin har hänt 

internet. Det bästa med Google är att de underlättar vardagen för sina användare, det värsta 

är att de utnyttjar data de samlar från sina användare för vinstdrivande syften. 

 Google själva ser sig som ett företag som gör bra saker i värden. Det är tydligt 

formulerat i deras företagsvärde där de menar att “det är bäst att göra en sak riktigt bra”. De 

har forskningsgrupper som hela tiden fokuserar på att lösa problem med sökningar. De 

hoppas på att kunna föra över söktjänstens styrka på hittills outforskade områden, för att 

användarna ska kunna hitta och använda ännu mer av den information som finns (Google, 

2015). Fuchs (2012) konstaterar att Google har en kraftig potential att främja kognition, 

kommunikation och samarbete mellan människor i samhället samt att deras tjänster 

förbättrar och hjälper människor i deras vardag (Fuchs, 2012). Google vet att tid är dyrbart 

och att användarna vill ha snabba svar när de söker på webben. Google bedömer hur relevant 

varje hemsida är och hur bra kvaliteten är med mer än 200 signaler och andra tekniker, 

bland annat genom PageRank-algoritmen. Denna algoritm analyserar vilka hemsidor som 

har ”utsetts” till de bästa informationskällorna av andra sidor på internet. Google anser sig 

vara det enda företaget i världen som har som mål att användarna ska lämna företagets 

hemsida så snabbt som möjligt med den informationen de letade efter (Google, 2015). De 

anser att deras “demokrati på webben” fungerar (Google, 2015). Fuchs (2012) menar att 

problemet inte ligger i den teknik som tillhandahålls av Google, utan i de kapitalistiska 

produktionsförhållandena där denna teknik är organiserad, det vill säga att de måste utnyttja 

användarna för att kunna tillgodose dem med sina tjänster.  

5.2 Search bias – partisk sökning 

Varumärkesmonopol är inte som ett riktigt monopol eftersom det finns alternativ på 

marknaden (Uggla, 2001). Varumärksmonopol byggs genom att företaget i konkurrens med 

andra marknadsaktörer skaffar sig ett psykologiskt monopol där kunderna utan att reflektera 

över det, ger sin lojalitet till varumärket (Uggla, 2001). Mays (2015) anser att Googles 

monopolliknande position på sökmotorsmarknaden är ett stort problem. Hon jämför internet 

som dagens motsvarighet till elektricitet eftersom konsumenter förlitar sig på internet för 

social kommunikation, utbildning, arbete, underhållning och nyheter. På grund av detta, på 

samma sätt som att konsumenter förtjänar tillgång till elektricitet, förtjänar de också tillgång 
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till information som finns på internet. Sökmotorer kontrollerar konsumenternas tillgång till 

online information och vissa sökmotorer, som Google kan neka tillgång till användbar 

information som konsumenterna söker efter. Detta beteende kallas för search bias (partisk 

sökning) och strider mot det som Mays (2015) kallar för neutraliserad sökning. Google står 

för ca 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % av internetsökningarna i Europa.  

 Enligt Mays (2015) anses ett företag ha monopol när marknadsandelen ligger på över 

40 %. Fastän Google redan anses ha en monopolliknande position på sökmotorsmarknaden 

hamnade de 2008 i blåsväder med den amerikanska myndigheten. Anledningen var att 

Google var på väg att skriva ett samarbetsavtal med konkurrenten Yahoo med syftet att skapa 

ett ännu starkare annonspaket, vilket stred mot konkurrenslagen som förbjuder monopol. 

Google lyckades undvika domstolen genom att avbryta avtalet (Ekström, 2010). 

 På grund av Googles dominans har företag inte direkt något val när det kommer till 

vilken sökmotor de ska presenteras på eller på vilket sätt. Google har riktlinjer som 

hemsidorna måste uppfylla för att de ska hamna på Googles sökresultat, vilket leder till en 

maktposition eftersom det är Google som bestämmer hur väl ett företag syns på internet. En 

hemsida som säljer djurartiklar förlorade 96 % av sin trafik på hemsidan när de blev 

borttagna från Googles sökresultat, på grund av att de inte hade följt dessa riktlinjer (Mays, 

2015). 

 När man söker efter något på Google förväntar man sig att det som är mest relevant till 

sökningen dyker upp på första sidan på resultatsidan. Det är dock inte alltid på detta sätt som 

Google presenterar sina resultat. Söksvaren längst upp visar oftast sidor som är kopplade till 

Googles egna tjänster/produkter och tar inte hänsyn till om det är mest relevant för 

användaren (Mays, 2015). Mays (2015) listar tre orsaker till varför en sökmotor har search 

bias. Den första är att partiskheten är ”medfödd” eftersom algoritmen måste söka igenom 

resultat och urskilja dem för att välja vilka som ska få synas. Google har uppemot 200 

kontextuella signaler för att särskilja hemsidor från varandra. Den andra orsaken är att det 

personifierar internetsökningen för konsumenten. Personifiering innebär att sökmotorer 

spårar tidigare sökningar och använder den informationen för att skräddarsy sökresultaten 

för den individuella användaren. Den tredje orsaken till search bias är att det är ett resultat 

av sökmotorn kodning, där den ignorerar algoritmen för bästa möjliga resultat och 

presenterar sitt egna material längst upp. Till skillnad från de första två orsakerna till search 

bias är partiskheten i det tredje fallet onödig, eftersom sökmotorn manipulerar resultaten 

enbart för att det gynnar deras egna produkter och höjer intäkterna utan att ta hänsyn till 

kvaliteten på resultaten.  

 Det finns vissa forskare som påstår att det inte är någon särskild fara med att 

sökmotorns presenterar sina egna produkter så länge det finns mer relevanta alternativ 

längre ned på sidan. Det är dock inte ett hållbart argument eftersom att studier visar att 
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ordningen i listan på sökresultaten är den viktigaste faktorn till vilka länkar användaren 

väljer. Därför anses sökmotorns manipulation av sökresultaten påverka användarna, då de 

inte har möjlighet att bedöma vilka resultat som är det mest relevanta och inte heller får 

någon information om detta. Andra forskare menar att så länge sökmotorns egna sökresultat 

är märkta som sina egna produkter är det tilllåtet att använda sig av kodningstekniken. Och 

vissa anser också att Google inte strider mot några neutraliseringssökningar eftersom att 

sökmotorer borde få marknadsföra sina egna produkter och tjänster på deras hemsida på 

samma sätt som tidningsmagasin gör. Dock håller inte det argumentet eftersom att Google 

presenterar sina produkter före andra och vilseleder användaren, som inte kan särskilja vad 

som är vad (Mays, 2015). 

 The U.S. Federal Trade Commision, EU-kommissionen och deras generaldirektorat för 

konkurrens genomförde en utredning på Google för sin dominans på sökmotorsmarknaden 

och för hur sökresultaten blir rangordnade på ett partiskt sätt. Vad man ville ta reda på med 

utredningen var huruvida Googles använder sin maktposition på marknaden i syftet att 

marknadsföra sina egna tjänster, vilket är ett brott mot antitrustlagarna 

(konkurrenslagarna). 2012 stängdes utredningen ned i samband med att Googles juridiska 

chef lovade att Google skulle sluta kopiera innehåll från andra hemsidor utan deras tillåtelse 

och ändra om deras marknadsföringsplattform för att göra den kompatibel för andra då den 

hindrar konkurrens. Trots att FTC och EU-kommissionen genomförde denna utredning 

kvarstår problemet med Googles search bias och enligt Mays (2015) kommer dessa brott mot 

antitrustlagarna att fortsätta att bli förbisedda och därmed påverka konsumenter världen 

över om inte en agentur som jobbar med just antitrust tar tag i fallet på ett annorlunda och 

mer aggressivt sätt (Mays, 2015).  
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6 Metod och material 

6.1 Övergripande metod 

I första hand har vi utgått från en hypotetisk-deduktiv metod, som utgår på att man har en 

hypotes som man försöker bevisa med sina empiriska data. Vi som medie- och 

kommunikationsstudenter tror oss veta vad respondenterna kommer att svara på våra frågor, 

eftersom vi delar samma intresse för och utbildning inom media. Vi valde en kvantitativ 

analys vilket innebär att man analyserar material som låter sig hanteras i form av siffror eller 

som kan räknas. Målet är att hitta samband och strukturer i materialet eller att testa 

hypoteser som satts upp i förväg (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2013). För att enklast 

kunna utföra detta valde vi en strukturerad enkät som analysverktyg. En enkät passar vårt 

uppsatsämne eftersom att vi vill testa Googles företagsidentitet och se om användarnas 

uppfattningar stämmer överens med det företaget påstår sig stå för. Vi kommer att göra en 

generalisering om respondenterna baserat på den empiriska datan. Eftersom vårt urval är en 

population med väldigt mycket gemensamt, som exempelvis intresse för och utbildning inom 

media, kommer vi att kunna dra generella slutsatser om denna population. 

Med den kvantitativa metoden kommer vi att kunna analysera en stor mängd data, vilket 

vi inte hade haft möjlighet att göra med kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper. Kvalitativa 

metoder passar bäst till undersökningar där målet är att få mer ingående svar och åsikter, 

vilket inte är syftet med vår undersökning. Med vårt metodval vill vi komma fram till en 

generalisering av användarens attityder om Google. Vi kommer att undersöka Googles 

varumärkesvärde, identitet, monopolisering och search bias för att sedan jämföra med våra 

respondenters svar.  

Vårt syfte är att ge en övergripande bild över medie- och kommunikationsstudenters 

attityder gentemot Google, användningen av dess tjänster, attityder gentemot varumärkets 

värde och attityderna för Googles maktposition på sökmotorsmarknaden. Vi har konstruerat 

en enkät där frågorna är baserade på tidigare forskning. Den tidigare forskningen har gett oss 

en ram för analys och vi kommer att ta upp våra mest centrala teorier och begrepp och 

diskutera resultaten från vår undersökning genom dem. Vi kommer att gå in lite mer i detalj 

på hur varje enkätfråga kan kopplas till vår tidigare forskning och våra frågeställningar. 

Enkäten kommer att undersöka olika aspekter i användarnas attityder mot Google, sedan 

analyserar vi datan vi får med hjälp av det teoretiska ramverk vi har, som exempelvis search 

bias, Aakers identitetsteori och varumärkesvärde med mera. 

 

Enkäten 

Vår enkät avsåg att undersöka användares attityder gentemot internetföretaget Google. 

Enkäten bestod av 15 påståenden och besvarades av ett slumpmässigt urval av medie- och 
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kommunikationsstudenter i Jönköping. I enkäten kunde respondenterna välja till vilken grad 

de tyckte att påståendena stämde in på deras uppfattningar om Google och dess tjänster. I 

beskrivningen till enkäten skrev vi inte ut att det var Google som undersökningen handlade 

om. Vi konstruerade enkäten på det sättet att det skulle se ut som om de valde Google på det 

första påståendet, fick de endast påståenden om Google. Eller motsvarande att om de valt 

Yahoo på första frågan, skulle de endast få påståenden om Yahoo. Vi ville att 

respondenternas första intryck skulle vara att det handlade generellt om sökmotorer för att få 

de bästa möjliga svaren. Men eftersom vår uppsats fokuserar på företaget Google och inte 

sökmotorer generellt, modifierade vi inte enkäten utifrån att de skulle ha valt ett annat 

märke. Vi hade också en övertygelse att majoriteten skulle välja Google på frågan “Vilket 

varumärke associerar du starkast med ordet sökmotor?”. Av samma anledning valde vi även 

att slumpa i vilken ordning variablerna skulle stå på den frågan för att respondenterna inte 

skulle välja det varumärket som stod först i listan. I enkäten på nätet kunde man bara se de 

tre första frågorna på första sidan (kön, ålder och ordet sökmotor) för att respondenterna 

inte skulle förstå att enkäten bara handlade om Google.  

6.1.1 Operationalisering 
För att man ska kunna använda sig av sina empiriska data för att besvara 

frågeställningarna är det viktigt att man gör en operationalisering. Det innebär att 

övergången från de teoretiska begreppen till de begrepp man använder på sina empiriska 

data är korrekt utförd. För oss var det relativt enkelt att använda sig av de olika begreppen 

som forskare använt i den tidigare forskningen, eftersom det är rätt så vardagliga begrepp. 

Det viktigaste är att man förstår sig på skillnaden mellan dem. Det är till exempel ganska lätt 

att blanda ihop varumärkesvärde och varumärkesidentitet.  

Här följer en operationalisering av enkäten och även på vilket sätt våra frågor går att 

koppla till våra teorier och frågeställningar. Hela enkäten och ett kodschema finns som bilaga 

1 och 2.  
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Faktor/variabel Fråga Mäter/teori 

Ordet sökmotor 3 Märkesassociation (varumärkesidentitet) och 

symboldimension 

Användning av Google 4 Märkeslojalitet (varumärkesidentitet) 

Använda Google varsomhelst 5 Googles varumärkesidentitet och brand equity 

Användarvänlighet 6 Googles varumärkesidentitet och brand equity 

Relevant material 7 Search bias och upplevd kvalitet (varumärkesidentitet) 

Relevant material längst upp 8 Search bias 

Föredrar Google 9 Varumärkeslojalitet (varumärkesidentitet) 

Google mest använda 

sökmotorn 
10 Monopol 

Google står för kommunikation 11 Monopol 

Vänder mig till en annan 

sökmotor 
12 Upplevd kvalitet (varumärkesidentitet), top-of-mind 

Tydligt vad som är annonser 13 Search bias och varumärkesidentitet 

Annonser är relevanta 14 Search bias och varumärkesidentitet 

Generell inställning 15 Varumärkesvärde och varumärkeslojalitet 

 

Inledningsvis fick respondenterna välja kön och ålder, vilket endast skulle ge oss en 

generell identitetsbild av respondenterna men som inte nödvändigtvis skulle ha någon 

betydelse i resultatet. Efter det ställde vi frågan “Vilket varumärke associerar du starkast med 

ordet sökmotor?”, för att ta reda på graden av märkesassociation, det vill säga till vilken grad 

Google är ett “top-of-mind-brand”. Med denna fråga kan vi även utreda ifall Google har en 

symboldimension enligt Aakers identitetsteori (Uggla, 2001). Det fjärde påståendet handlar 

om hur ofta respondenten använder sig av Googles tjänster. Påståendet ska ta reda på 

respondenternas varumärkeslojalitet, vilket är relevant för studien eftersom att varumärken 

med ett starkt varumärksvärde oftast också har en lojal kärna av konsumenter (Elliot & 

Percy, 2007).  
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Det femte påståendet “Jag upplever att jag kan använda Googles tjänster var jag än är (via 

mobil, surfplatta eller dylikt)”, svarar på Googles tillgänglighet, vilket är ett av Googles 

företagsvärden och är därmed en viktig del i deras varumärkesidentitet. 

Varumärkesidentiteten är baserat på de unika associationer som innehavaren av ett 

varumärke kommunicerar till konsumenterna eller användarna, för att skapa och 

upprätthålla en stark position på marknaden (Uggla, 2002). Påståendet besvarar även en del 

av vår andra frågeställning, om Google lyckas förmedla sitt varumärkevärde till användarna.  

Det sjätte påståendet liknar det fjärde påståendet. I det här fallet besvarar respondenterna 

på om de tycker att Google är användarvänlig, i det stora hela. Även här kommer Googles 

företagsvärden in i bilden, eftersom de strävar efter att vara så användarvänliga som möjligt. 

Därför hoppas vi på att det här påståendet svarar på om respondenternas attityder stämmer 

överens med Googles identitet. 

Syftet med det sjunde påståendet “Jag upplever att Google presenterar material som är 

relevant för min sökning, dvs. att Google hittar det jag letar efter”, är framförallt att ta reda 

på om respondenterna upplever en så kallad search bias. Påståendet tar även reda på om 

användaren anser att den får den upplevda kvaliteten som hen förväntar sig av Google, vilket, 

enligt Aaker (Elliott & Percy, 2007), är en viktig del i varumärkesidentiteten. När man söker 

efter något på Google förväntar man sig att det som kommer upp på förstasidan är det som är 

mest relevant för det man söker efter. Mays (2015) menar dock att det inte alltid är på det 

sättet som Google presenterar sina resultat. Söksvaren längst upp visar oftast sidor som är 

kopplade till Googles egna tjänster eller annonser och tar inte hänsyn till om det är mest 

relevant för användaren.  

Det åttonde påståendet “Jag upplever att det som är mest relevant för min sökning 

kommer längst upp i resultatlistan” vill precis som det sjunde påståendet, ta reda på om 

respondenten upplever någon search bias från Google. Skillnaden är att den här frågan 

fokuserar på de “topp-resultat” man får från sökningar på Google. Vissa forskare påstår att 

det inte är någon särskild fara med att sökmotorn presenterar sina egna produkter så länge 

det finns mer relevanta alternativ längre ned på sidan. Studier visar dock att ordningen i 

listan är en viktig faktor till vad användarna väljer för länkar på sökresultaten och eftersom 

Google strävar efter att användarna ska få informationen de söker efter så fort som möjligt är 

det är viktigt att ordningen i resultatlistorna inte påverkar användarnas val av information. 

Därför anses sökmotorns manipulation av sökresultaten påverka användarna, då de inte har 

möjlighet att bedöma vilka resultat som är det mest relevanta och får inte heller någon 

information om detta (Mays, 2015). Kort sagt är den underliggande meningen med det 

sjunde och åttonde påståendet i enkäten att ta reda på om respondenterna är medvetna om 

Googles search bias. Frågorna hör ihop med vår tredje frågeställning, eftersom de diskuterar 
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konsekvenserna med att ett företag har dominans på en marknad och på vilket sätt de kan 

utnyttja den starka varumärkeslojaliteten de har.  

Det nionde påståendet fokuserar på att ta reda på hur stark varumärkeslojaliteten är hos 

Googles användare. Det främsta syftet bakom det här påståendet är att se om respondenten 

föredrar Google framför andra varumärken. I vår tidigare forskning har vi redovisat att 

Google har ett varumärkesmonopol, det vill säga att företaget i konkurrens med andra 

varumärken har skaffat sig ett slags psykologiskt monopol där kunderna omedvetet ger sin 

lojalitet till varumärket.  

Syftet med det tionde påståendet “Jag upplever att Google är den mest använda 

sökmotorn på marknaden”, är att undersöka om respondenterna upplever att Google är 

dominanta på marknaden eller om de inte har reflekterat över detta. Det är relevant eftersom 

undersökningar pekar på att Google står för ca 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % 

av internetsökningarna i Europa. I både de amerikanska och europeiska domstolarna anser 

man att ett företag har monopol när marknadsandelen ligger på över 40 % (Mays, 2015). Vi 

vill se om respondenterna upplever att det är Google som är den mest använda sökmotorn 

som undersökningarna visar. 

Det elfte påståendet “Jag anser att Google står för stor del av informationen och 

kommunikationen som cirkulerar på internet (genom exempelvis sökmotorn, Youtube och 

Gmail)”, är väldigt relevant för vår tredje frågeställning. Eftersom Google har en 

monopolliknande position har företag inte mycket att välja på när det kommer till vilken 

sökmotor de ska presenteras på. Sökmotorer kontrollerar även konsumenternas tillgång till 

online information och vissa sökmotorer, som Google kan neka tillgång till användbar 

information som konsumenterna söker efter. Men det här påståendet vill vi alltså se 

respondenternas attityder kring den maktposition som Google har. 

Det tolfte påståendet “Om jag inte kan hitta det jag söker efter på Google, vänder jag mig 

till en annan sökmotor”, tar reda på vilken sökmotor respondenterna använder om de inte 

hittar vad de söker på Google. Frågan är precis som tredje frågan, relevant för teorierna kring 

”top-of-mind-brand” och vår andra frågeställning om huruvida Google lyckas förmedla sitt 

varumärkesvärde till sina användare. Vår förväntning är att en stor del av respondenterna 

inte vänder sig till någon annan sökmotor eftersom vi själva antar att om det vi letar efter inte 

finns på Google, finns det förmodligen ingen annanstans heller.  

Det trettonde och fjortonde påståendet svarar på användarvänlighet. Det är en del i 

Googles egna värdesättning och därmed även en viktig del i deras varumärkesidentitet att det 

ska vara tydligt vad som är annonser och inte. De två påståendena “Jag upplever att det är 

tydligt på Google vad som är annonser och vad som inte är annonser.” och “Jag upplever att 

Google bara visar annonser relevanta till min sökning.”, är även relevant ur search bias 

aspekterna, eftersom Mays (2015) anser att Google prioriterar annonser för deras egna 
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tjänster. Det är därför av stort intresse att se respondenternas attityder, när det kommer till 

annonserna som syns på Googles hemsida.  

Det sista påståendet “Generellt sett, hur ställer du dig till Google och dess tjänster?”, tar 

reda på respondenternas generella attityder kring Google. Den är framförallt relevant för vår 

första frågeställning; Vilka attityder har användarna till Google och dess varumärke? Positiv 

attityd till märken föder starka emotionella associationer som sträcker sig längre än till att 

bara ”gilla” märket. Människor bygger attityder mot ett visst märke som gör att man föredrar 

och blir lojal mot det märket. I slutändan resulterar det i ett starkt och positivt varumärkes-

värde. Denna förkärlek till märket gör att man inte längre kan se på produkten ur ett 

objektivt perspektiv (Elliott & Percy, 2007). Detta påstående är baserat på teorier om 

varumärkesvärde och varumärkeslojalitet.  

6.2 Attitydfrågor 

Vi har gjort en enkät med attitydfrågor, där frågorna är påståenden om Google och 

respondenten får välja i vilken grad hen håller med i påståendet. Enheterna är personer, 

variablerna är påståenden om Google och variabelvärdena kommer att vara en gradering av 

hur mycket de håller med i påståendet.  

På beteendefrågor och kunskapsfrågor finns det objektivt sett korrekta svar, men 

attitydfrågor som vi har valt finns det inga rätta eller fel svar. Det finns ingen gemensam 

måttstock för attitydernas styrka. Därför kan det vara en aning utmanande att få valida och 

tillförlitliga svar (Østbye et al., 2013). För att attitydfrågor ska bli valida är det i viktigt att de 

är välformulerade. Det ska alltså inte gå att tolka frågorna fel. 

Attitydfrågor kan vara antingen stabila eller temporära. De stabila attitydfrågorna bygger 

på antaganden att det redan finns attityder hos respondenten och att de är stabila, det vill 

säga att de inte är särskilt lätta att ändra på. Ett exempel på en stabil attitydfråga i vår enkät, 

är den som berör ordet sökmotor. Här antar vi att respondenterna kommer att svara Google, 

eftersom att vi antar att de har attityden att företaget är starkt förankrat med ordet sökmotor. 

De temporära attitydfrågorna önskar att få respondenten att skapa en åsikt vid 

frågeställningen. Exempel på en temporär attitydfråga i vår enkät är när användaren inte 

hittar det hen letar efter på Google. Vi antar att respondenterna kommer att fundera över 

detta och även inse att de inte letar vidare på någon annan sökmotor. Saker som är viktiga att 

tänka på vid attitydfrågor är att man ska vara försiktig med att fråga om ämnen som folk inte 

är intresserade av, vara försiktig med att dra slutsatser utifrån svaren på enstaka frågor och 

inte ha ja/nej-frågor (Scheffer, 2013). 
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6.3 Slutna frågor 

Eftersom tanken med enkäten är att få en översiktlig insyn i hur användare ser på Google 

har vi valt att formulera slutna frågor. Slutna frågor är effektiva när syftet är att ställa upp 

resultatet i en tabell och få en generell syn på det man studerar. 

Nackdelen med slutna frågor är att det inte ger en insyn i respondentens egna funderingar 

och åsikter kring frågan. Funderingar som hade varit relevanta och intressanta för vår studie 

går vi miste om. Fördelen med slutna frågor är att det är en mindre risk att respondenterna 

missförstår frågan än om vi hade valt öppna frågor. Dessutom är det lättare att dra generella 

slutsatser i attityder om Google med slutna frågor. 

Vid attitydfrågor är det en stor risk att respondenten svarar på frågor hen egentligen inte 

har en åsikt om. För att minska risken för att få svar på en fråga respondenten egentligen 

borde svara ”vet ej” på, har vi valt att inleda vårt frågeformulär med påståendet ”Jag 

använder någon form utav Googles tjänster dagligen”. På så sätt tar vi direkt reda på om 

respondenten är relevant för vår studie, en respondent som inte använder Google till vardags 

eller jobb är inte av intresse för den här studien. Eftersom den fokuserar på attityderna kring 

dem som använder Google (Østbye et al., 2003). 

I enkäten har vi ett svarsalternativ som lyder ”Har ingen uppfattning/ej relevant”. Vid 

vanliga undersökningar kan ett sådant svar kallas för ”missing data”, men i vårt fall har även 

detta svarsalternativ ett värde eftersom om man inte har någon uppfattning om frågan har 

Google lyckats med sitt varumärke och produkter så pass bra att man inte reflekterar över 

det. 

6.4 Reliabilitet och Validitet 

För att en undersökning ska vara korrekt utförd behöver den ha validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att datan och analysen är relevant till problemformuleringen, med andra 

ord “man mäter det man vill mäta” (Østbye et al., 2003). Man talar även om en 

definitionsmässig validitet, vilket innebär att man lyckas fånga sina teoretiska begrepp i sin 

insamling och analys av data. Sedan är det viktigt att övergången från de teoretiska 

begreppen till de begrepp man använder på sina empiriska data är förståelig, vilket kallas 

operationalisering. Reliabiliteten gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analysen av 

datan och det är viktigt att vara uppmärksam så att det inte blir något fel. Det är viktigt att 

man inte använder fel mätinstrument eller fokuserar på ett problemområde som inte kan 

besvaras med datan. 

Vi anser att vår validitet och reliabilitet är hög eftersom vi har sett till att vår 

operationalisering fungerar i vår undersökning, det vill säga att våra teoretiska kunskaper 

kan användas på våra empiriska data. Vi har även sett till att vårt fokus på 
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problemformuleringen är väl anknuten till våra data och vi har varit tydliga med hur våra 

enkätfrågor ska kunna kopplas till teori och svara på våra frågeställningar.  

6.5 Metodkritik 

I det stora hela har vår undersökning gått väldigt bra. Nu i efterhand finns det lite saker vi 

önskar att vi hade gjort annorlunda. Bland annat hade det varit intressant att även undersöka 

ett annat program på Jönköping University. Hade vi till exempel både undersökt medie-och 

kommunikationsstudenter och ekonomer, hade vi kunnat jämföra hur de svarar och se om 

vår hypotes om att MKV-studenter har mer kritiskt tänk stämmer. 
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6.6 Urval 

6.6.1 Motivering till urval 
Enligt Esaiasson et al. (2012) ska man först välja en population dvs. den grupp som 

fenomenet berör. Av praktiska skäl har vi valt att undersöka medie- och 

kommunikationsstudenters (MKV) attityder mot Google, eftersom de dels är smidiga att få 

tag på för att genomföra undersökningen, och dels för att vi smidigt kan föra en diskussion 

kring svaren genom våra egna erfarenheter som medie- och kommunikationsstudenter. Det 

är även en intressant grupp att studera svaren på eftersom studierna av medier och 

kommunikation kan ha gett studenten ett kritiskt tankesätt till internet och Google till 

skillnad från någon som inte är utbildad inom detta ämne. Vi ville undersöka svenska 

ungdomars uppfattningar men eftersom urvalet blev för stort för att kunna dra några 

generella slutsatser fick vi fokusera på en lite mindre grupp studenter. 

För att kunna genomföra undersökningen om attityder mot Google behöver vi ett urval 

som är noggrant genomtänkt. MKV-studenter är en population som är extra intressant att 

studera eftersom de har ett stort intresse för media och dessutom är utbildade inom medie- 

och kommunikation. Det innebär att vi drar slutsatsen att de har större kunskap, erfarenhet 

och ett lite mer kritiskt tänk om medier, vilket gör dem lämpade för vår studie. Genom att 

undersöka MKV-studenter i Jönköpings attityder, kan vi även dra generella slutsatser om 

andra MKV-studenter runt om i landets attityder gentemot Google, eftersom det är stor 

sannolikhet att de resonerar likadant, på grund av faktorer som samma ålder, intresse och 

utbildning. Eftersom vi själva är en del av denna population kommer vi att kunna diskutera 

resultaten med våra egna erfarenheter som grund.  

Det kommer att bli intressant att se resultatet på den här undersökningen. Särskilt om 

våra antaganden angående vårt urval stämmer; att MKV-studenternas attityder visar att de 

har ett kritiskt tankesätt till Google, dess identitet och varumärkesmonopol.  

Vi kräver att respondenterna ska vara nuvarande eller examinerade studenter från medie- 

och kommunikationsvetenskapliga programmet. Eftersom ett stort antal att våra vänner på 

Facebook är just detta kan vi nå dem där. För att vara säker på att de kan delta i 

undersökningen kommer vi även dela enkäten i grupper på Facebook där just medie- och 

kommunikationsstudenter är medlemmar. I vårt fall handlar det om ungdomar som 

använder Facebook och i stor mån även använder Google. Eftersom vi inte skulle kunna 

utföra en rikstäckande undersökning, begränsade vi det till MKV-studenter i Jönköping. Vi 

räknar med att få åtminstone 100 korrekt utförda enkäter från nuvarande studenter och 

examinerade studenter på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet för att 

kunna dra generella slutsatser om denna population.  
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Vi räknar med att kunna dra generella slutsatser om alla medie- och 

kommunikationsstudenter i Sverige, eftersom våra respondenter från Jönköping University 

har samma utbildning och intresse för media som alla andra MKV-studenter i Sverige. Skulle 

vi inte få ihop tillräckligt med respondenter via länken på Facebook, tänker vi gå ut till 

klasserna med pappersenkäter och försöka få fler svar där. En person som ser en 

enkätundersökning kan lätt glömma bort den och då är det lättare att få fler svar om man 

träffar personerna ansikte-mot-ansikte istället (Esaiasson et al., 2012). Vi behöver ha minst 

100 helt genomfyllda enkäter för att kunna genomföra undersökningen. 

6.6.2 Utmaningar i undersökningsarbetet 
Enkäten publicerades först på internet genom en hemsida som heter WebbEnkäter. 

Anledningen till att vi valde den hemsidan var för att några kurskamrater rekommenderade 

den till oss. Det fanns även möjlighet till att ladda ner resultatet från undersökningen i form 

av en Excel-fil, vilket var ett krav för att vi skulle kunna föra in våra data i SPSS. Enkäten 

delade vi i olika grupper på Facebook skapade för medie- och kommunikationsstudenter, 

eftersom vår urvalsgrupp är lättillgängliga i dessa grupper. Vi hade svårt att få ihop 

tillräckligt med svar och i slutändan hade vi fått ihop 68 svar via klassgrupperna och en 

MKV-bokhandelsgrupp. Målet var att få minst 100, men eftersom vi bara lyckades få fram 68 

svar lämnade vi även ut enkäten i pappersform till fler medie- och kommunikationsstudenter 

på Jönköping University. Vi kontaktade MKV-studenter genom att gå till ett flertal lektioner 

och be dem fylla i enkäten. Efter detta fick vi ihop 100 svar och hade därmed vårt 

minimumkrav för att kunna undersöka resultatet. 

  



 

 
 
 
 

34 

7 Resultatredovisning 
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat baserat på svaren från vår enkät. I det stora hela 

kan vi dra vissa generella slutsatser när skillnaden i procentenheterna på svaren är relativt 

stor. Det är viktigt att vi inte försöker dra några slutsatser baserat på procentenheter som inte 

utmärker sig särskilt mycket i frågan. De slutsatser som vi drar utifrån resultatet ska ge en 

generell överblick av användarnas attityder gentemot Google.  

7.1 Resultat kopplat till frågeställning 1  

“Vilka attityder har användarna kring sin användning av Google och dess tjänster?”  

Variabel: Användning av Googles tjänster (4), Använda Google varsomhelst (5), 

Användarvänlighet (6), Tydligt vad som är annonser (13), Relevanta annonser (14). 

 

Respondenterna i enkäten använder Google och dess tjänster flitigt i sin vardag. På 

påståendet där vi efterfrågar hur ofta de använder sig av Googles tjänster, är det 81 % som 

använder det dagligen och 16 % som använder det flera gånger i veckan (se diagram 7:1:1 

nedan). Ingen av respondenterna har sagt att de aldrig eller väldigt sällan (mer sällan än 

någon gång i veckan) använder sig av Googles tjänster. Det innebär att majoriteten av de som 

svarar på enkäten är flitiga användare av Googles tjänster och att vi kan förlita oss på att 

respondenterna svar är baserat på deras egna erfarenheter. 

 
Diagram 7:1:1 På påståendet ”Jag använder någon utav Googles tjänster (sökfunktionen, 
Gmail, Youtube, Chrome, Translate, Android, Maps osv.)” 

Googles företagsvärden presenterar sin strävan efter att vara lättillgängliga och 

användarvänliga för sina användare och vi kan se i vår enkät att dessa företagsvärden har 

förmedlats på ett bra sätt till användarna. På påståendet om respondenterna anser att de kan 



 

 
 
 
 

35 

använda Googles tjänster var de än är, har 73 % sagt att de instämmer helt och 26 % sagt att 

de instämmer i stort sett (se diagram 5 i bilagan). På påståendet om Googles tjänster i det 

stora hela är användarvänliga har 64 % sagt att de instämmer helt och 32 % sagt att de 

instämmer i stort sett. Detta innebär alltså att nästan alla respondenter (96 %) på något sätt 

tycker att Google har användarvänliga funktioner (se diagram 6 i bilagan). 

Användningen av Googles tjänster influeras hela tiden av annonserna på hemsidan. Det är 

därför av stor relevans att undersöka huruvida respondenterna tycker att det är tydligt vilket 

innehåll som är annonser och inte på Google. Av respondenterna var det 23 % som 

instämmer helt, 44 % instämmer i stort sett och 27 % i viss mån. Detta innebär att en stor del 

av användarna (67 %) tycker att det är relativt lätt att särskilja nödvändigt material från 

annonser (se diagram 7:1:2 nedan). Förutom att det är viktigt för användarna att kunna 

särskilja annonser från nödvändigt material, är detta även något som Google strävar efter i 

sina företagsvärden. Däremot, eftersom det inte är en klar majoritet som instämmer helt eller 

i stort sett, har Google inte helt lyckats med denna funktion på sina sidor. 

 
Diagram 7:1:2. Påstående ” Jag upplever att det är tydligt på Google vad som är 

annonser och vad som inte är annonser.” 

 

Vi kan även se bristande funktioner och en brist i ett av Googles företagsvärden på 

påstående nr 14, där respondenterna får svara på om de anser att Google bara visar annonser 

som är relevanta till sökningen. Här är det bara 9 % som instämmer helt, medan 40 % 

instämmer i stort sett, 32 % i viss mån och 10 % inte alls (se diagram 14 i bilagan). Eftersom 

en av Googles företagsvärden uttryckligen säger att de inte tillåter annonser på resultatsidor 

om de inte är relaterade till innehållet, kan vi dra slutsatsen att respondenterna inte riktigt 

anser att Google lyckats med detta företagsvärde. Även om det är 40 % som anser att de gör 
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det i stort sett, anser vi inte att det är tillräckligt för att dra en generell slutsats att de tycker 

att annonserna är relevanta.  

7.2 Resultat kopplat till frågeställning 2 

“Lyckas Google förmedla sitt varumärkesvärde till användarna?”  

Variabel: Ordet sökmotor (3), Användning av Googles tjänster (4), Presenterar relevant 

material (7), Föredrar Google (9) , Vänder mig någon annanstans (12). 

 

För att ta reda på om Google lyckats förmedla sitt varumärkesvärde till användarna använde 

vi oss av resultatet från flera av våra enkätfrågor. Resultatet på frågan “Vilket varumärke 

associerar du med ordet sökmotor?” är ett tydligt exempel (se diagram 3 i bilagan). Då 

svarade alla respondenter Google, vilket tyder på att Google har en hög grad av 

märkesassociation. Som vi tidigare presenterat i resultatet använder 81 % av respondenterna 

någon av Googles tjänster dagligen (se diagram 4 i bilagan). Vid påståendet om respondenten 

föredrar Google framför andra söktjänster instämmer 93 % helt (se diagram 9 i bilaga). Dessa 

frågor svarar positivt på frågan om respondenterna har en hög grad av märkeslojalitet till 

Google.  

Vid påståendet om Google presenterar material som är relevant för sökningen är det 34 % 

som instämmer helt och 53 % som instämmer i stort sett (se diagram 7:2:1 nedan). Detta 

innebär att användarna upplever att de oftast får relevant material presenterat för sig, men 

att det är en stor andel av respondenterna som upplever att det inte alltid är så. Trots detta är 

det hela 82 % som väljer att inte vända sig till någon annan sökmotor för att försöka hitta det 

de söker efter (se diagram 12 i bilagan). Även denna attityd hos användarna tyder på 

märkeslojalitet och att de anser att om det inte finns på Google finns det inte på någon annan 

sökmotor heller, vilket innebär att de anser att Google presenterar de bästa resultaten som 

finns.  
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Diagram 7:2:1 Påstående ” Jag upplever att Google presenterar material som är relevant 

för min sökning, dvs. att Google hittar det jag letar efter.” 

7.3 Resultat kopplat till frågeställning 3  

“Reflekterar användarna över Googles monopolliknande position på sökmotorsmarknaden 

och search bias?”  

Variabel: Google mest använda (10), Google står för kommunikation (11), Relevant material 

kommer först (8), Generellt inställd till Google (15).  

 

93 % av respondenterna instämmer helt, att Google är den mest använda sökmotorn på 

marknaden (se diagram 10 i bilagan). Detta innebär att en stor majoritet är medvetna om att 

Google har en dominans på sökmotorsmarknaden. I påståendet om Google står för en stor 

del av informationen och kommunikationen som cirkulerar på internet är det 45 % som 

instämmer helt och 48 % som instämmer i stort sett (se diagram 7:3:1 nedan). Användarna är 

alltså medvetna om den maktposition Google har som företag på internet.  

 
Diagram 7:3:1 Påstående ” Jag anser att Google står för stor del av informationen och 

kommunikationen som cirkulerar på internet (genom exempelvis sökmotorn, Youtube och 
Gmail).” 

 

Det är av stort intresse att veta om användarna reflekterat över det som kallas search bias, 

det vill säga att sökresultaten på Google ibland inte presenteras i en opartisk ordning. Många 

gånger kan de första länkarna i resultatlistorna vara annonser eller Googles egna tjänster. På 

påståendet om det mest relevanta materialet kommer först bland sökresultaten, är det 18 % 

som instämmer helt, 58 % instämmer i stort sett och 23 % instämmer i viss mån (se diagram 

7:3:2). Detta innebär att det finns en viss reflektion hos användaren att det mest relevanta 

kanske inte kommer allra längst upp men att det gör det i en många av fallen.  
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Diagram 7:3:2 Påstående ”Jag upplever att det som är mest relevant för min sökning 

kommer längst upp i resultatlistan.” 

 

Utöver frågorna som berör monopol och search bias ville vi ta reda på om Googles 

användare har någon negativ syn på företaget. När respondenterna fick frågan om hur de ser 

på Google i det stora hela var det 58 % som är positivt inställda och 34 % som är relativt 

positivt inställda till Google (se diagram 7:3:3 nedan).  

 
Diagram 7:3:3 Påstående ”Generellt sett, hur ställer du dig till Google och dess tjänster?”  
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8 Diskussion 

8.1 Första frågeställningen: användarnas attityder 

Vi har redan tagit upp Googles företagsvärden, det vill säga den identitet de vill 

kommunicera till sina användare. Vi har även presenterat resultatet för undersökningen av 

användarnas attityder. I det här avsnittet kommer vi att analysera resultatet från vår enkät 

utifrån vår första frågeställning: “Vilka attityder har användarna kring sin användning av 

Googles tjänster?” 
För att förstå våra respondenters attityder kring sin användning av Googles tjänster 

behövde vi först ta reda på hur ofta respondenterna använder Googles tjänster. Resultatet vi 

fick från vår enkät visade att det var 81 procent som använder någon av Googles tjänster 

dagligen, vilket är en stor majoritet av våra respondenter. Ännu mer intressant är att det inte 

är någon respondent som har valt alternativen; aldrig, någon gång det senaste året, någon 

gång det senaste halvåret eller någon gång i månaden. Av de tillfrågade var det endast 3 

procent som angav att de använde Googles tjänster någon gång i veckan, vilket ändå är 

relativt aktivt. Genom detta kan vi dra slutsatsen att 100 procent av våra respondenter 

använder Google, vilket tyder på väldigt stor grad av varumärkeslojalitet. Statistiken i vår 

tidigare forskning visar att 90 procent använder Google som sökmotor i Europa. Våra 

resultat visar att det är 100 procent av våra respondenter som använder Googles tjänster, 

vilket innebär att det är 10 procentenheter fler än från de resultat tidigare forskning visat. Att 

respondenterna använder Google i större utsträckning än statistiken visar, tror vi kan bero på 

att de är medie- och kommunikationsstudenter. En population vars sysselsättning är att 

studera, vilket innebär att de är i stort behov av att söka fram information och forskning. Vi 

kan i och med detta dra slutsatsen att även andra studenter som inte pluggar medie- och 

kommunikation har lika hög grad på användning av Googles tjänster, eftersom andra 

studenter har ett i princip lika stort behov som vår population att hitta information. Det 

innebär att vi genom vår undersökning kan visa att Google har ett ännu större 

varumärkesmonopol än vi visste på sökmotorsmarknaden. Det innebär även att det är av 

stort samhällsintresse att fortsätta bedriva forskning som kritiskt granskar Google, deras 

maktposition och dominans. 
Redan utifrån första resultatet från vår undersökning kan vi se en varumärkeslojalitet, 

som tyder på att respondenterna har positiva attityder till Google. Vidare är det intressant att 

se om det finns en koppling om Googles företagsvärden stämmer överens med användarnas 

attityder till Googles tjänster. Googles första företagsvärde är att “fokusera på användaren, så 

ordnar sig allt annat” (Google, 2015). Användarvänlighet är en stor del av företagets 

varumärkesidentitet och en av deras mest centrala värderingar. Google menar att de har ett 

stort fokus på att förbättra användningen av deras tjänster. Från vår enkät kan vi utläsa att 
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64 procent av respondenterna instämmer helt och 32 procent instämmer i stort sett i 

påståendet att Googles tjänster är användarvänliga. Detta innebär att nästan alla 

respondenter (96 procent) tycker att Google har användarvänliga funktioner. Genom det här 

resultatet kan vi se att Google har ett starkt varumärkesvärde. Det är företagets mål att det 

som de kommunicerar ut till sina användare också stämmer överens med vad användarna 

själva upplever. Detta tyder på en bra och tydlig kommunikation från Googles sida. Det tyder 

även på att de håller vad de lovar i sina företagsvärden, vilket i sin tur leder till att företaget 

får högre trovärdighet.  
Som en del i deras löfte om att vara användarvänliga beskriver Google de sina 

arbetsområden för att hålla det löftet. Google anser att man ska kunna få tillgång till 

information utan att behöva sitta vid en dator, att världen blir alltmer mobil och att det är 

viktigt att hänga med i den utvecklingen (Google, 2015). I vår undersökning är det 73 procent 

av respondenterna som instämmer helt och 26 procent som instämmer i stort sett i 

påståendet att de kan använda Googles tjänster vart de än är (via mobil, surfplatta eller 

dylikt). Det innebär att respondenterna håller med i Googles företagsvärde att “du behöver 

inte sitta vid skrivbordet för att få ett svar” (Google, 2015). Att kunna använda Googles 

tjänster vart man än är ökar deras användarvänlighet och stärker även deras identitet som ett 

företag med fokus på användaren.   
Vi har redan konstaterat att varumärkesidentiteten är viktig för att behålla och stärka sin 

position på marknaden. På resultatet om användning av Googles tjänster kan vi se att de har 

en stark position på marknaden. Alla våra respondenter använder Google, till viss del olika 

ofta. När det kommer till attityderna som respondenterna har gentemot Google, kan vi förstå 

varför Google har en så pass stark position på marknaden. Företagets identitet är att de är en 

användarvänlig verksamhet och de har högt varumärkesvärde, eftersom de förmedlar den 

identiteten på ett lyckat sätt till sina användare. Eftersom att majoriteten är i behov till 

Googles tjänster, fortsätter de använda tjänsterna och bidrar till Googles starka position.  
Respondenterna håller i stor utsträckning med i påståendena om användarvänlighet och 

att man kan använda sig av Googles tjänster vart man vill. När det kommer till 

användarvänlighet anser Google att tid är en annan väldigt viktig aspekt, och att användarna 

vill ha snabba svar när de söker på webben. De säger sig vara “det enda företaget i världen 

som har som mål att användarna ska lämna företagets hemsida så snabbt som möjligt med 

den informationen de behövde” (Google, 2015).  
Att respondenterna är positiva till Googles tjänster kan också förklaras med uses and 

gratifications. Som vi tidigare visat talar man om att det finns tre underliggande motiv för 

användning av internet: information, interpersonell kommunikation och underhållning. 

Google har flera olika tjänster som passar in på dessa underliggande motiv. Sökmotorn 

tillfredsställer behovet av information och kunskap, mejltjänsten Gmail tillfredsställer den 
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interpersonella kommunikationen och Youtube tillfredsställer behovet av underhållning. Det 

går även att se alla tre underliggande motiv i flera av Googles tjänster. Exempelvis är inte 

Youtube endast en kanal för underhållning, utan det går även att få information från Youtube 

genom nyhets- eller faktakanaler samt att det går att kommunicera med andra människor via 

kommentarsfunktionen. Attityderna kring Googles tjänster kan förklaras med att individer 

använder medier för att de uppfyller deras olika behov (Urista, Dong & Day, 2009). Och att 

valet just faller på Google går att motivera utifrån vår undersökning, som visar att 64 procent 

av våra respondenter instämmer helt och 32 procent instämmer delvis i att Googles tjänster 

är användarvänliga. Vår undersökning visar alltså att respondenterna tycker att Googles 

tjänster är lämpliga verktyg för att uppfylla de här behoven. 
När respondenterna blev tillfrågade om det är tydligt vad som är annonser och vad som 

inte är annonser, svarade 23 procent att de instämmer helt, 44 procent att de instämmer i 

stort sett och 27 procent att de instämmer i viss mån att det är tydligt vad som är annonser 

och inte. Detta innebär att det är lite delade åsikter om till vilken grad respondenterna tycker 

att det är lätt att se skillnad på reklam och nödvändig information. I sina företagsvärden 

säger Google uttryckligen att annonserna är tydligt märkta som sponsrade länkar för att de 

inte ska påverka integriteten på sökresultaten. Google säger sig också sträva efter att inte ha 

skrikig reklam som tar över. Vi kan utifrån vårt resultat se att respondenterna inte tycker det 

är helt tydligt att de sponsrade länkarna är reklam. Google vill inte ha skrikig reklam, men 

den metoden de har nu anser vi är lite för diskret. Det här är ett ämne som vi tror att man 

skulle kunna forska vidare på, det vill säga vilket som är det bästa sättet att presentera 

annonser utan att det blir några missförstånd. Bäst hade det varit med ett mellanläge mellan 

störande och diskret reklam som är tillräcklig tydlig utan att störa användningen av tjänsten. 
På påståendet om Google bara visar annonser som är relevanta till sökningen är det 9 

procent som instämmer helt, 40 procent instämmer i stort sett, 32 procent i viss mån och 10 

procent inte alls. Detta tyder på lite delade uppfattningar om påståendet och vi kan inte dra 

några generella slutsatser från denna fråga. Vad vi kan säga är att eftersom Google i sina 

företagsvärden poängterar att de strävar efter att bara visa annonser som är relevanta och att 

det ska vara tydligt för användaren vilka resultat som är reklam, kan vi konstatera att de inte 

helt lyckats med detta. Det betyder att Google inte lyckas nå upp till sitt eget företagsvärde. 

Det visar på en svag skepticism hos våra respondenter, något vi inte har kunnat utläsa av våra 

tidigare resultat. Vi vet inte anledningen till att det finns delade meningar angående Googles 

annonser men vi antar att det beror på att våra respondenter är medie- och 

kommunikationsstudenter. Vi hade förväntat oss ett lite mer kritiskt förhållningssätt från 

våra respondenter. Särskilt eftersom om inte ens medie- och kommunikationsstudenter, som 

är utbildade inom media är kritiska, finns det en stor chans att människor utan medie- och 

kommunikationsutbildning är ännu mindre kritiska.   



 

 
 
 
 

42 

Eftersom respondenterna i övrigt är väldigt positiva till Google, kan det vara förklaringen 

till varför attityderna i den här frågan inte är mer negativa och kritiska. Det går att förklara 

genom teorierna om varumärkesvärde och den emotionella koppling som kan uppstå när en 

person är väldigt lojal mot ett varumärke. Den emotionella kopplingen kan leda till att 

personen eller personerna i fråga inte kan se ett varumärke objektivt, och därmed tappar sin 

förmåga till att kritiskt utvärdera varumärket.   
Respondenterna borde vara mer kritiska mot reklamen eftersom det är annonserna som 

står för 97 procent av Googles intäkter (Ekström, 2010). Vi frågade om annonserna var 

relevanta för sökresultaten, men den verkliga frågan är egentligen: borde annonserna vara 

där överhuvudtaget? Google anser att annonser kan utgöra informationskällor och att det är 

därför som de tillåter att vissa annonser visas på resultatsidor, eftersom de är relevanta för 

innehållet på sidan. Dijck (2009) kritiserar Google för all data de samlar in om sina 

användare. Vi håller med Dijck och tycker heller inte att det är rätt att företaget använder 

människor som ”data-providers”, och att de säljer vidare information som de samlar om 

användare när de använder Googles tjänster. Det kan dock vara så att respondenterna är 

medvetna om att annonshantering på Google är partisk, men tycker att fördelarna med 

Google väger upp nackdelarna.  

8.2 Andra frågeställningen: Googles varumärkesvärde och 
varumärkesidentitet 

I föregående avsnitt diskuterade vi vilka attityder användarna har kring sin användning av 

Googles tjänster, samt de faktorer som kan ligga bakom den höga användningen av deras 

tjänster. Det mest centrala vi tog upp var att användarvänlighet är en stor del av deras 

varumärkesidentitet och att de förmedlar sina förtagsvärden på ett väldigt bra sätt. I det här 

avsnittet kommer vi att fokusera lite mer på varumärket. Här kommer vi att diskutera 

resultaten från vår andra frågeställning: ”Lyckas Google förmedla sitt varumärkesvärde till 

användarna?” 
När respondenterna fick frågan vilket varumärke de associerar med ordet sökmotor 

svarade alla respondenter Google, vilket tyder på att Google har en hög grad av 

märkesassociation. Resultatet var enligt oss inte särskilt oväntat, eftersom Google under 

2014 låg på en andra plats på Interbrands lista över världens största varumärken 

(Interbrand, 2015). Det här innebär att Google är respondenternas top-of-mind brand, det 

vill säga det första varumärke de kommer att tänka på i sökmotorsmarknaden. Oftast är det 

varumärke med starkast varumärkeskännedom som har störst grupp lojala 

konsumenter/användare. Det här kan vi bekräfta med vår undersökning eftersom alla våra 

respondenter associerar Google med ordet sökmotor och alla våra respondenter använder 
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Googles tjänster. Vi kan alltså bevisa att det finns ett samband mellan varumärkeskännedom 

och varumärkeslojalitet.  
Google har som vi redan konstaterat en stor skara lojala användare. I undersökningen blev 

det ännu mer tydligt när det visade sig att 93 procent av de tillfrågade respondenterna angav 

att de föredrar Google framför andra sökmotorer. Vilket i sig inte är överraskande eftersom vi 

i vår undersökning kunde konstatera att 81 procent använder sig av Googles tjänster 

dagligen, det resultatet i sig, visar att respondenterna föredrar Google. Att 93 procent av våra 

respondenter föredrar Google framför andra söktjänster stärker vårt påstående om att 

Google har en stark varumärkeslojalitet. Genom att ha en hög lojalitet blir företag 

konkurrenskraftiga på ett sätt som kan skrämma andra företag att försöka ta sig in på den 

aktuella marknaden. I nuläget skulle det vara svårt för en ny sökmotor att etablera sig, 

särskilt eftersom att ordet sökmotor har kommit att bli så pass starkt förankrat med Google. 

Och att istället för att söka information, säger människor att de googlar information. Det här 

betyder att i vårt samhälle kommer Google vara en stark aktör länge, såvitt det ser ut i vår 

undersökning, lär inte Google förlora sin monopolliknande position på sökmotorsmarknaden 

i första taget. 
Ett intressant resultat som stärker vårt föregående påstående är att vår undersökning visar 

att; om inte respondenterna får de svaren de letar efter på Google, är det 82 procent som inte 

vänder sig till en annan sökmotor. Det är extra intressant eftersom det finns många andra 

sökmotorer på marknaden, varför använder sig inte respondenterna sig av dem om de inte 

får svar av Google? Som medie- och kommunikationsstudenter tror vi att det beror på att 

respondenterna anser att det som inte finns på Google finns inte heller på Bing, Yahoo eller 

Ask. Eftersom det finns miljontals med hemsidor, finns det förmodligen en hemsida 

någonstans på internet som har det vi eftersöker. På grund av den maktposition Google har 

med sina algoritmsystem, kommer kanske inte den hemsidan upp på sökresultatet för att den 

inte uppfyller kraven. Teorierna om varumärkesvärde förklarar att det är en form av positiv 

attityd till ett varumärke som lyckats skapa starka emotionella associationer som sträcker sig 

längre än till att bara ”gilla” märket. Det vill säga att människor har byggt upp attityder mot 

ett visst märke som gör att de föredrar det märket och blir lojal mot detta märke. I slutändan 

resulterar det i ett starkt och positivt varumärkesvärde och, i Googles fall, 

varumärkesmonopol. Elliot och Percy (2007) menar att denna förkärlek till varumärket gör 

att konsumenten inte längre kan se på produkten/tjänsten ur ett objektivt perspektiv. Vi kan 

utifrån vår enkät dra slutsatsen att medie- och kommunikationsstudenter är väldigt lojala 

mot Google.  
Vanligen syns stora varumärken mycket, genom bland annat reklam och genom att 

sponsra evenemang. Till skillnad från många andra företag lägger inte Google ut annonser i 

tidningar och de dyker inte heller upp i reklampausen på tv:n. Google har istället skapat en 
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kultur runt sitt företag, där filmer, böcker och nya ord om Google dyker upp med jämna 

mellanrum.  
Ett företags identitet kan beskrivas utifrån fyra perspektiv; produkt, symbol, organisation 

och person. Av de fyra perspektiven hör Google hemma i symboldimensionen, vilket syftar på 

företag som har så stor igenkänningsfaktor att de därmed blir en symbol i sin 

produktkategori (Uggla, 2001). I vår tidigare forskning diskuterar vi Coca-Cola och 

McDonald’s som företag som blivit symboler. Dessa företag har stark varumärkesidentitet, 

med symboler så inarbetade att de har fått institutionella och kulturella associationer bortom 

det kommersiella. Google är ännu ett tydligt exempel på symboldimensionen, precis som 

konsumenter associerar McDonald’s med skräpmat, associerar internetanvändare sökmotor 

väldigt starkt med Google. Google har blivit en mellanhand på internet, en plats användare 

kan vända sig till när de vill hitta information, kolla sin mejl, när de behöver hitta till ett 

ställe eller när de vill hitta underhållning. Det finns få konkurrenter som kan erbjuda alla 

dessa tjänster på samma sätt. Google har tjänster för de flesta behov som användare runt om 

världen använder dagligen. Därför är det viktigt att undersöka “the googlization” som pågår, 

begreppet syftar på den globala påverkan som Google har. Vi har redan i vår 

problemformulering diskuterat att det är av samhällsintresse att undersöka Googles 

dominans och maktposition. Det kommer vi att göra i nästa avsnitt.  

8.3 Tredje frågeställningen: monopol och search bias 

Ett av Googles tydligaste varumärkesvärde tar form i ett av deras informella motto ”Don’t 

be evil” (Fuchs, 2012) och ”du kan tjäna pengar utan att göra något ont”. Google vill framstå 

som ett företag som gör bra saker i världen och som alltid fokuserar på användarna.  
I det föregående avsnittet tog vi upp om Google lyckas förmedla sitt varumärkesvärde till 

respondenterna. Vilket ledde oss till slutsatsen att våra respondenter är väldigt lojala mot 

Google. Vad vi kunnat konstatera utifrån de två första frågeställningar är att respondenterna 

i stort sett har en positiv syn på Google och att varumärket har implementerats i deras vardag 

på ett sätt att de inte reflekterar över att de använder Googles tjänster dagligen. I vår tredje 

frågeställning ”Reflekterar användarna över Googles monopolliknande position på 

sökmotorsmarknaden och search bias?”, kommer vi att analysera om användarna är 

medvetna om den dominans- och monopolsituation Google har på sökmotorsmarknaden. Vi 

kommer även att ta upp begreppet search bias och diskutera Googles sätt att ranka olika 

hemsidor.  
Ett företag har monopol på sin marknad om de har en marknadsandel som ligger över 40 

procent, enligt både amerikanska och europeiska domstolar. I Mays (2015) undersökning 

står Google för ca 70 procent av internetsökningarna i USA och 90 procent av 

internetsökningarna i Europa. Vi har redan konstaterat att alla våra respondenter använder 
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Google, varav 81 procent av dem använder Googles tjänster dagligen. I vår undersökning 

framgår det även att 45 procent håller med helt och att 48 procent håller med i stort sett i 

påståendet att Google står för en stor del av informationen och kommunikationen som 

cirkulerar på internet. Det innebär att respondenterna håller med den starka ställningen 

Google har på internet. Vi tolkar det som att respondenterna är medvetna om den 

maktposition Google har. Trots denna medvetenhet om maktposition är det 58 procent som 

är positivt inställda och 34 procent som är relativt positivt inställda till Google. I hela vår 

undersökning har vi märkt att respondenterna är positiva till både deras tjänster och 

varumärket i sig. Google har i konkurrens med andra marknadsaktörer, genom en lyckad 

varumärkesstrategi skaffat sig ett slags psykologiskt monopol där användarna omedvetet ger 

sin lojalitet. Respondenterna kan välja mellan andra söktjänster, men att det ändå är Googles 

tjänster majoriteten väljer. Men även om användarna frivilligt förser Google med den här 

dominansen, gör det inte saken bättre. Människor lägger stor tillit till företaget och använder 

det dagligen, både privat och till sitt jobb. 
Från vår enkät kan vi utläsa att vid påståendet om Google endast presenterar material som 

är relevant för sökningen är det 34 procent som instämmer helt och 53 procent som 

instämmer i stort sett. Detta innebär att användarna upplever att de oftast får relevant 

material presenterat för sig, men att det finns fall där de inte riktigt får den information de 

söker efter. Vi finner det väldigt intressant eftersom att respondenterna är medie- och 

kommunikationsstudenter, som vet hur lätt man kan luras eller influeras av dolda budskap 

och reklam. Trots det är de relativt sätt rätt positiva till det material som presenteras vid en 

sökning på Google. Utifrån detta är det också väldigt intressant att det är 82 procent som inte 

letar på någon annan sökmotor om de inte hittar det de söker efter på Google. Ur ett 

samhällsperspektiv är det inte bra att folk ger upp om de inte hittar vad de söker på Google, 

utan att ens prova ett annat alternativ. Men de tänker inte på hur mycket information du kan 

gå miste om bara för att de inte provar en annan sökmotor, när den första inte ger svar. 
Det är av stort intresse att veta om användarna reflekterat över det som kallas search bias, 

det vill säga att sökresultaten på Google ibland inte presenteras i en opartisk ordning. Många 

gånger kan de första länkarna i resultatlistorna vara annonser eller Googles egna tjänster. På 

påståendet om det mest relevanta materialet kommer först bland sökresultaten, är det 18 

procent som instämmer helt, 58 procent instämmer i stort sett och 23 procent instämmer i 

viss mån. Detta innebär att det finns en viss reflektion hos användaren att det som är mest 

relevant kanske inte kommer längst upp i listan, men att det gör det i många av fallen. Det 

visar att det finns delade meningar bland respondenterna. Dock trodde vi att vi skulle få 

negativare attityder på det här påståendet. Kanske uppfattade respondenterna att 

annonserna inte räknas som ett resultat. Eller så håller de med Google om att annonser kan 
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vara en viktig informationskälla. Vi själva har någon gång råkat trycka på en annons som låg 

längst upp bland sökresultaten, i tron om att det var den bästa länken. 
Google vill framstå som ett företag som gör bra saker för världen med sina nya innovativa 

lösningar och vill göra sitt bästa för användaren. Hur bra det än låter, är Google fortfarande 

ett vinstdrivande företag och annonserna står för 97 procent av intäkterna som får företaget 

att gå runt. Ett av sätten är att lägga in annonser bland sökresultaten och markera dem som 

”sponsrade länkar”. Dessa länkar hamnar ofta längst upp i resultatlistan på sökmotorn och 

missuppfattas därmed som ett av resultaten i listan. Detta är något som Mays (2015) och 

även vi anser är fel eftersom Google med sina metoder lurar användarna att de har hittat rätt 

information, för att sedan visa sig vara reklam, vilket definieras som search bias. Vi har själva 

varit med om situationer där man har sökt på exempelvis ett klädmärke och råkat trycka på 

alternativet först i listan. Då har vi inte kommit till klädmärkets hemsida utan istället en 

återförsäljare till märket. Och genom att vi tryckte fel, fick Google betalt för den klickningen. 

Enligt oss borde den riktiga hemsidan komma först och inte tvärtom.  
Utifrån vår undersökning och tidigare forskning kan vi dra slutsatsen att denna starka 

positiva syn på Google - trots dominansen - med stor sannolikhet beror på den 

implementering som Google har i samhället. Med den starka position de har på marknaden 

har de också skaffat sig ett psykologiskt monopol där kunderna omedvetet ger sin lojalitet till 

varumärket. Googles tjänster är så hårt förankrade i västvärldens kultur och samhälle att 

man inte ens tänker på att man använder det hela tiden. De har blivit en symbol, och har 

starka associationer som leder till att Google, numera är synonymt för sökmotor. Vi tror även 

att många inte är medvetna om att vissa tjänster ägs av Google, som att vissa kanske inte 

känner till att Youtube är en del av Google Inc.   
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9 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka användares attityder till Google. Vi anser att det är 

viktigt att undersöka företaget Google eftersom det är ett av världens största varumärken och 

eftersom de har en stark maktposition över kommunikation och information på internet.  

I uppsatsen har vi utgått från tre frågeställningar; “Vilka attityder har användarna kring 

sin användning av Google och dess tjänster?”, “Lyckas Google förmedla sitt varumärkesvärde 

till användarna?” och “Reflekterar användarna över Googles monopolliknande position på 

sökmotorsmarknaden och search bias?”. För att besvara våra frågeställningar utgick vi från 

en kvantitativ metod, i form av en webbenkät med attitydfrågor. Enkäten besvarades 

av medie- och kommunikationsstudenter i Jönköping. Motiveringen bakom vårt urval är att 

medie- och kommunikationsstudenter har erfarenhet, kunskap och utbildning om medier, 

vilket gör att dem extra intressanta att studera. Vårt metodval har fungerat väl för att uppnå 

uppsatsens syfte. Studien kunde genomföras på ett effektivt sätt, enda problematiken var att 

vi behövde dela ut pappersenkäter för att få tillräckligt med analysenheter.  

Generellt sett är vi nöjda med vår undersökning och de insikter vi har fått av dem. Vår 

undersökning visar att våra respondenter är positiva till Google och användningen av deras 

tjänster. Googles egna företagsvärde och största mål är att vara användarvänliga. Vår 

undersökning visar att majoriteten av respondenterna håller med i att Googles tjänster är 

användarvänliga och att de kan använda dessa tjänster överallt. Våra resultat visar att 

företaget har lyckas uppnå sina mål om användarvänlighet.  

Vid användning av Googles tjänster stöter respondenterna på annonser, som finansierar 

Googles tjänster eftersom de inte tar ut någon avgift för att registrera sig eller använda deras 

tjänster. I påståendet om Googles annonser är relevanta till respondenternas sökningar, ser 

vi inte samma tydliga positiva attityder. Angående annonserna har respondenterna olika 

attityder och det går inte att dra en klar slutsats av resultatet. Våra egna tankar är att 

respondenterna är rätt neutrala till Googles annonser.  

I vår andra frågeställning ville vi ta reda på om Google lyckats förmedla sitt varumärkes-

värde till konsumenterna. Genom vår undersökning kan vi dra slutsatsen att Google är “top-

of-mind brand” eftersom alla respondenter svarade Google på påståendet om vilken 

sökmotor de associerar med ordet sökmotor. Resultatet visar att företaget har en stark 

positionering och en så pass hög grad av märkesassociation att de är en symbol för sin egen 

produktkategori. Det innebär alltså att det faktum att Google är det första alla våra 

respondenter kommer att tänka på när de hör ordet sökmotor, bevisar att företaget har en 

stark symboldimension. Det visar även att Google har ett starkt och positivt varumärkes-

värde och den mest konkurrenskraftiga av alla sökmotorer.  

I vår undersökning kan vi se att respondenterna är relativt positiva till resultaten de får 

när de söker på Google, ännu mer intressant är att en stark majoritet inte vänder sig till en 
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annan sökmotor om de inte hittar det de letar efter på Google, vilket är ett starkt tecken på att 

företaget har väldigt lojala användare. Ett annat tecken på att Google har en stark 

varumärkeslojalitet är att en stor majoritet av respondenterna föredrar Google framför andra 

söktjänster.  

Utöver våra slutsatser om användarnas attityder och Googles varumärkesvärde kan vi 

även dra slutsatsen att respondenterna är medvetna om Googles dominans på sökmotors-

marknaden. Det är en stark majoritet som håller med i påståendet om att Google är den mest 

använda sökmotorn. Det är även en majoritet av respondenterna som anser att Google står 

för en stor del av den information och kommunikation som cirkulerar på internet. Vi drar 

slutsatsen att respondenterna är medvetna om att Google har stort inflytande på internet och 

en stark maktposition, men att det inte verkar påverka deras attityder gentemot företaget 

som är övergripande positiva. Trots en medvetenhet om deras dominans använder 

majoriteten av respondenterna Google dagligen, dessutom svarade en stor majoritet av 

respondenterna att de är generellt sett är antingen positiva eller relativt positiva till Google.  

Vi kan inte dra slutsatser om användarna är medvetna om search bias på grund av de olika 

attityder vi fick från undersökningen. Det vi kan se utifrån påståendet att Google presenterar 

det mest relevanta för deras sökresultat först, är att många av respondenterna är neutrala. 

Att attityderna var så varierande tolkar vi som att det finns en viss reflektion över Googles 

sätt att presentera sökresultat.  

9.1 Slutsats 

Undersökningen vi har gjort har gett oss flera resultat som vi inte var särskilt förvånade över. 

Det var dels på grund av våra kunskaper från tidigare forskning, dels från våra egna 

reflektioner och erfarenheter. Vår slutsats utifrån undersökningen är att användare har 

positiva attityder gentemot Google och dess tjänster. Vi anser att Google lyckas förmedla sitt 

varumärkesvärde väldigt väl till sina användare. Vi har kunnat konstatera att användarna är 

medvetna om Googles dominans, men att de trots detta är positivt inställda till Google och 

använder deras tjänster dagligen. Respondenternas attityder påverkas alltså inte av 

företagets maktposition och anledningen anser vi är för att Google och dess tjänster är en 

naturlig del av vår vardag och vårt samhälle. 

Google har en hög grad av varumärkeslojalitet och vi anser att detta kan bidra till en 

brist på kritiskt tänkande om företaget, eftersom det leder till svårigheter för användare att 

vara objektiva, vilket i sin tur stärker företagets monopolliknande position på 

sökmotorsmarknaden.  

Den här uppsatsen har gett oss många nya viktiga insikter. Vi själva använder Google 

dagligen, men har utvecklat ett kritiskt tänkande som inte fanns tidigare. Vi håller med Fuchs 

(2012) om att Google har stor potential att främja kognition, kommunikation och samarbete 
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mellan människor i samhället samt att deras tjänster hjälper och underlättar för människor i 

deras vardag. Vi tycker dock att det inte går att bortse från att Google kontrollerar och säljer 

vidare information om sina användare för att gå med vinst. Vi tycker heller inte att det går att 

bortse från att Google har makt över en stor mängd information som både kan vara känslig 

och privat. Google har en stor maktposition på internet och vi tycker att Google bör utveckla 

fler företagsvärden och interna regler för hur de använder och säljer vidare information om 

sina användare.   

9.2 Förslag till vidare forskning 

Som vi har redovisat har våra respondenter en generell positiv inställning till Google och 

särskilt till deras tjänster. Men en av de attityder som vi lade märke till berörde 

annonseringen på Googles hemsida. Eftersom det var lite delade uppfattningar hos 

respondenterna om de tyckte att annonserna är tydligt märkta som annonser eller inte, 

kunde vi inte dra någon slutsats på vad våra respondenter tyckte om detta. Däremot, kunde 

vi dra slutsatsen att Google inte lyckats särskilja annonser från nödvändigt material 

tillräckligt starkt. De anser att reklam inte ska ses som ett skrikigt medel för att sälja något 

utan att de anser att annonserna är lika mycket nödvändigt information som det man söker 

efter. Detta tycker vi är väldigt intressant för det kan man definitivt forska vidare på. Är det 

bättre att ha reklam som är skrikig och att det syns att det är reklam, eller ska man låta 

reklam vara så pass transparent att man inte ser skillnad på reklam och nödvändig 

information? Vi anser att det är ett ämne som är väldigt aktuellt idag, eftersom att vi är så 

uppslukade av medievärlden och internet. I och med det ständiga flöde av information 

kanske reklam inte längre ses som ett medel för att sälja något utan bara som transparenta 

meddelanden. I dag kan det vara väldigt svårt att se vad som är reklam, inte bara i Googles 

fall, utan på sociala medier som exempelvis Instagram. Där kan ett inlägg vara sponsrat av ett 

företag utan att det är tydligt för användaren. 

I vår diskussion gick vi in på hur stark dominans Google har på sökmotorsmarknaden. Vi 

kan se tydliga attityder från respondenterna att de håller med om att Google är den starkaste 

sökmotorn och trots detta har de generellt sett positiva attityder till företaget och 

användningen av tjänsterna. Vad vi skulle vilja veta är då om denna dominans är något dåligt 

eller om det är något som kan bidra med något bra till vårt samhälle. Mays (2015) pratar en 

del om att Google missbrukar sin monopolliknande position på marknaden men hon 

diskuterar främst hur det påverkar konkurrenterna och inte ur ett samhällsperspektiv. Fuchs 

(2012) och Dijck (2009) talar om Google sätt att utnyttja användarnas data för att sälja 

vidare till annonsörerna. Fuchs (2012) menar att Google är både det bästa och värsta som har 

hänt internet. Men det är ingen av dessa forskare som diskuterar konsekvenserna Googles 

dominans eventuellt skapar på samhället och vad vi skulle kunna göra för att stoppa det. 
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Vi kan med hjälp av vår tidigare forskning dra slutsatsen att den starka positiva syn på 

Google - trots den monopollikande positionen de har - måste bero på den implementering 

som Google har i samhället. Med den starka dominans de har på marknaden har de skaffat 

sig ett psykologiskt monopol där kunderna omedvetet ger sin lojalitet till varumärket. 

Googles tjänster är så hårt förankrade i västvärldens kultur och samhälle att man inte ens 

tänker på att man använder det hela tiden. Vissa tjänster kanske man inte ens vet att det ägs 

av Google, som exempelvis Youtube, eftersom de inte visar tydligt att det är inom samma 

företag.  

I vår undersökning fokuserar vi främst på Googles sökmotor, som är deras största tjänst. 

Det är främst sökmotorn som vi anser Google har en monopolliknande situation på. Ett annat 

förslag på tidigare forskning är att undersöka Googles andra tjänster. Har de en lika stor 

dominans på sina kart- och mejltjänster? Det hade varit intressant att exempelvis se om 

Gmail har lika stark positionering som Googles sökmotor, eftersom att det finns andra starka 

aktörer som Hotmail och Outlook, som vi tror bidrar till en större konkurrens än vad det 

finns på sökmotorsmarknaden. 

Som vi tidigare har sagt är Google nog både det bästa och värsta som har hänt internet 

(Fuchs, 2012). Dock, har vi ingen aning om hur vårt samhälle och vi som användare påverkas 

av att få information och kommunikation från ett och samma företag. Vi hoppas att vår 

uppsats kommer att leda till vidare forskning om Google eftersom deras monopolliknande 

situation är en viktig samhällsfråga. Vi hoppas även att Google själva tar större ansvar över 

sin starka maktposition, ser över sina rutiner över hur de behandlar sina användare och lyder 

sin egen informella slogan ”Don’t be evil”. 
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11 Bilagor 
 

Här kan ni se våra bilagor vilka består av: 

• Vår enkät (som den såg ut i pappersform),  

• en kodbok där vi presenterar våra variabler och variabelvärden som vi använt i SPSS 

och 

• diagram över svarsfrekvensen på våra frågor från enkäten.   
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Enkät 

Den här enkäten avser att undersöka användares attityder gentemot sökmotorer på internet. 

Enkäten består av 15 frågor och tar cirka fem minuter att svara på. Du får gärna gå in och 
titta på hemsidorna eller söka på internet om du är tveksam på dina svar. 

 
1.       Kön. 

a)     Kvinna 

b)     Man 

 
2.      Födelseår 

(scroll-lista på årtal, som respondenten får välja mellan) 

 
3.      Vilket varumärke associerar du starkast med ordet sökmotor? 

a)     Ask 

b)     Google 

c)      Bing 

d)     Yahoo 

 
4.      Jag använder någon utav Googles tjänster (sökfunktionen, Gmail, Youtube, Chrome, 

Translate, Android, Maps osv.) 

a)     Aldrig 

b)     Någon gång de senaste 12 månaderna 

c)      Någon gång i halvåret 

d)     Någon gång i månaden 

e)     Någon gång i veckan 

f)       Flera gånger i veckan 
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g)     Dagligen 

 

5.      Jag upplever att jag kan använda Googles tjänster vart jag än är (via mobil, surfplatta 
eller dylikt). 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 
6.      Jag tycker att Googles tjänster är användarvänliga, i det stora hela. 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 

7.      Jag upplever att Google presenterar material som är relevant för min sökning, dvs. att 
Google hittar det jag letar efter. 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 

8.      Jag upplever att det som är mest relevant för min sökning kommer längst upp i 
resultatlistan. 
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a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 
9.      Jag föredrar Google framför andra söktjänster. 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 
10.   Jag upplever att Google är den mest använda sökmotorn på marknaden. 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 

11.    Jag anser att Google står för stor del av informationen och kommunikationen som 

cirkulerar på internet (genom exempelvis sökmotorn, Youtube och Gmail). 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sätt 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 
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e)     Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 

12.   Om jag inte kan hitta det jag söker efter på Google, vänder jag mig till en annan 
sökmotor. 

a)     Ask 

b)     Yahoo 

c)      Bing 

d)     Annan sökmotor 

e)     Vänder mig inte till en annan sökmotor 

 

13.   Jag upplever att det är tydligt på Google vad som är annonser och vad som inte är 
annonser. 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 
14.   Jag upplever att Google bara visar annonser relevanta till min sökning. 

a)     Instämmer helt 

b)     Instämmer i stort sett 

c)      Instämmer i viss mån 

d)     Instämmer inte alls 

e)     Har ingen uppfattning/ej relevant 

 
15.   Generellt sett, hur ställer du dig till Google och dess tjänster? 

a)     Positivt inställd 
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b)     Relativt positivt inställd 

c)      Neutral 

d)     Relativt negativ inställd 

e)     Negativt inställd 

f)       Har ingen uppfattning/ej relevant 

  



 

 
 
 
 

59 

Kodbok 

Övergripande rubrik för undersökningen: Attitydundersökning av Google 

Frågeområde A (1-2): Information om respondenterna 

Variabel 1: Kön 

Variabelvärde=1, Kvinna 

Variabelvärde=2, Man 

 
Variabel 2: Ålder 

Variabelvärde= 1980- 1998 

 
Frågeområde B (3-15): Attitydundersökning av Google 

Variabel 3: Märkesassociation 

Variabelvärde = 1, Google 

Variabelvärde = 2, Ask 

Variabelvärde = 3, Bing 

Variabelvärde= 4, Yahoo 

 
Variabel 4: Användning av Googles tjänster 

Variabelvärde = 0, Aldrig 

Variabelvärde = 1, Någon gång de senaste 12 månaderna 

Variabelvärde = 2, Någon gång i halvåret 

Variabelvärde = 3, Någon gång i månaden 

Variabelvärde = 4, Någon gång i veckan 

Variabelvärde = 5, Flera gånger i veckan 

Variabelvärde = 6, Dagligen 

 
Variabel 5: Använda Google överallt 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 
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Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 6: Användarvänliga 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 7: Presenterar relevant material 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 8: Relevant material kommer först 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 9: Föredrar Google 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 
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Variabel 10: Google mest använda sökmotorn 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 11: Google står för kommunikation på internet 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 12: Vänder mig till annan sökmotor 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 13: Tydligt vad som är annonser 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

62 

Variabel 14: Relevanta annonser 

Variabelvärde = 1, Instämmer helt 

Variabelvärde = 2, Instämmer i stort sätt 

Variabelvärde = 3, Instämmer i viss mån 

Variabelvärde = 4, Instämmer inte alls 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning/ ej relevant 

 
Variabel 15: Generell attityd gentemot Google 

Variabelvärde = 1, Positivt inställd 

Variabelvärde = 2, Relativt positivt inställd 

Variabelvärde = 3, Neutral 

Variabelvärde = 4, Relativt negativt inställd 

Variabelvärde = 5, Negativt inställd 

Variabelvärde = 0, Har ingen uppfattning, ej relevant 
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Diagram 

Diagram 1. Kön 

 

Diagram 2. Ålder 
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Diagram 3. Påstående: Vilket varumärke associerar du med ordet sökmotor? 

 

Diagram 4. Påstående: Jag använder någon utav Googles tjänster (sökfunktionen, Gmail, 
Youtube, Chrome, Translate, Android, Maps osv.)  
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Diagram 5. Påstående: Jag upplever att jag kan använda Googles tjänster vart jag än är (via 
mobil, surfplatta eller dylikt).  

 

 
Diagram 6. Påstående: Jag tycker att Googles tjänster är användarvänliga, i det stora hela.  
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Diagram 7. Påstående: Jag upplever att Google presenterar material som är relevant för min 
sökning, dvs. att Google hittar det jag letar efter.  

 

Diagram 8. Påstående: Jag upplever att det som är mest relevant för min sökning kommer 
längst upp i resultatlistan.  
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Diagram 9. Påstående: Jag föredrar Google framför andra söktjänster.  

 

Diagram 10. Påstående: Jag upplever att Google är den mest använda sökmotorn på 
marknaden.  
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Diagram 11. Påstående: Jag anser att Google står för stor del av informationen och 

kommunikationen som cirkulerar på internet (genom exempelvis sökmotorn, Youtube och 
Gmail).  

 

Diagram 12. Påstående: Om jag inte kan hitta det jag söker efter på Google, vänder jag mig till 
en annan sökmotor. 

 

  



 

 
 
 
 

69 

Diagram 13. Påstående: Jag upplever att det är tydligt på Google vad som är annonser och 
vad som inte är annonser.  

 

Diagram 14. Påstående: Jag upplever att Google bara visar annonser relevanta till min 
sökning.  
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Diagram 15. Påstående: Generellt sett, hur ställer du dig till Google och dess tjänster?  

 

 

 

 

 


