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Förord 
Denna studie är genomförd hösten 2007 och framlagd vid Blekinge Tekniska Högskola i 
Ronneby. Uppsatsen behandlar ämnet sökmotorsannonsering i marknadsföringsmixen. 
Studiens fullföljande har till stor del möjliggjorts tack vare våra respondenter som har delat 
med sig av sina erfarenheter. Vi tar tillfälligheten i akt för att tacka dem. 
 
Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi har fått av våra handledare Marie Aurell och Marie 
Hemming. Deras värdefulla synpunkter har utvecklat och förbättrat vårt arbete. 
 
Vi är övertygade att dem som läser vår uppsats ska finna den både relevant och intressant. 
 
 
 
Ronneby, Februari 2008-02-05 
 

                     
 
                    Marcus Thell                    Jiottis Valsamidis 
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Sammanfattning 
 
Titel: Sökmotorsannonsering – Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen 
 
Författare: Marcus Thell, Jiottis Valsamidis 
 
Handledare: Marie Aurell, Mia Hemming 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng 
 
Syfte: Vårt syfte är att ur ett marknadsföringsstrategiskt perspektiv undersöka och förstå 
drivkrafterna till varför företag väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av 
marknadsföringskanaler. 
 
Metod: Vi har genom tre stycken kvalitativa intervjuer försökt identifiera varför företag 
väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin marknadsföring. Dessa intervjuer bestod 
av ett företag som använder sökmotorsannonsering, ett företag som använt sig av 
sökmotorsannonsering och ett expertföretag som dagligen arbetar med både 
sökmotorsannonsering och sökmotorsoptimering. 
 
Slutsatser: Sökmotorsannonseringen egenskaper är användbara och flexibla och kan anpassas 
för att kunna uppnå den tänkta strategiska målsättningen eller användas som ett komplement 
till företagens övriga marknadsföring. Vi har funnit ett samband mellan kanalens egenskaper 
och de bakomliggande drivkrafterna ett företag kan ha. Vi har analyserat utifrån ett 
marknadsföringsstrategiskt perspektiv och har förstått varför företagen väljer att implementera 
sökmotorsannonsering i sin marknadsföringsmix. Det framkommer i vår analys att 
sökmotorsannonseringens låga kostnad och kanalens användarvänlighet kan bidra till en 
effektiv marknadsföring. Vilken målsättning företaget än har påstår vi att kanalen kan 
anpassas och justeras efter de önskemål företagen har, och detta är ett resultat av 
sökmotorsannonseringen enkla användargränssnitt. Men vi har också sett att företagens 
kännedom och kunskap om kanalen är direkt kopplad till de resultat de når med 
sökmotorsannonseringen. 



Marcus Thell   Sökmotorsannonsering  
Jiottis Valsamidis                                                        Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen 

 

4 

Abstract 
 
Title: Search engine advertising – The incitements behind a company’s strategic choice of the 
channel.  
 
Authors: Marcus Thell, Jiottis Valsamidis 
 
Supervisor: Marie Aurell, Mia Hemming 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: Our purpose is out of a strategic marketing perspective to examine and understand 
the incitements why companies choose to implement sponsored links in to their marketing 
mix. 
 
Method: We have by using three qualitative interviews tried to identify why companies 
choose to implement sponsored links to their marketing. These companies consist of one 
company that use sponsored links, one company that hath used sponsored links and an expert 
company that works with sponsored links and search engine optimizing on daily bases. 
 
Results: The sponsored links features are useful and flexible and can be adjusted to be able to 
achieve the considered strategic target or to be used as a complement to the company’s other 
marketing actions. We have seen connection between the channels features and the 
incitements a company can have. We have been analyzing out of a strategic marketing 
perspective and have understood why companies choose to implement sponsored links to their 
marketing mix. It appears in our analysis that the sponsored links low cost and the channels 
user friendliness can conduce to an effective marketing. Irrespective of which target a 
company have we claim that the sponsored links can be adjusted after the company’s wishes, 
and this is a result of the sponsored links simple user interface. We have also seen that the 
company’s knowledge about the channel is directly connected to the result they will reach 
with the sponsored links.
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1. Bakgrund 
De flesta framstående forskarna inom marknadsföring påstår att det inte längre är effektivt att 
sända ut sitt budskap till alla. Detta är ett resultat av att världen har blivit mindre på grund av 
bland annat globaliseringen och detta leder till att nya mindre segment uppstår.1 Det går inte 
att attrahera alla typer av människor med samma produkt. Vilket medför att företagen måste 
tänka om och segmentera sina marknader för att på så sätt hitta sina specifika målgrupper.2 
När företagen har valt ut sina segment gäller det att hitta en eller flera 
marknadsföringskanaler. Det är med hjälp av dessa kanaler företagen kan sända ut sina 
budskap till sina specifika målgrupper.3 En ny marknadsföringskanal som haft en enorm 
tillväxt dem 10 senaste åren är Internet. Internet anses inte längre vara en ”fluga” som 
kommer att försvinna när folk tröttnat. Denna kanal är här för att stanna, detta kan styrkas av 
att tredje kvartalet år 2007 var andelen Internetreklam större än TV-reklamen i Sverige.4 
Exempel på olika marknadsföringskanal på Internet är banners, e-post och 
sökordsmarknadsföring. Den sistnämnda kanalen är en digital form av sökmedia som har fått 
ett uppsving tack vare Internet. Detta är en mediekanal där användaren aktivt söker efter 
information i tryckta kataloger, onlinekataloger, sökordsmedia/sökmotorer och mobila 
tjänster. Företag som verkar inom området för sökmedia är exempelvis Gula sidorna, 
Blocket.se, Lokaldelen och Google. Sökmedia som marknadsföringskanal differentierar sig 
från många andra marknadsföringskanaler som överöser budskap på en passiv publik som 
sannolikt inte är intresserad. Det intressanta med sökmedia är att en intresserad potentiell 
köpare aktivt söker efter en tjänst, företag eller produkt.    
 

1.1 Kort om sökmotorer  
En sökmotor är en tjänst som hjälper användaren att hitta indexerad information på Internet. 
Användaren söker efter information med hjälp av nyckelord. Dessa nyckelord använder sedan 
sökmotorn för att indexera relevant information till användaren. Sökmotorer tillhör kategorin 
sökmedia. Den största aktören i Sverige och världen inom sökmotorer är Google.5 Det finns 
ett flertal andra aktörer, däribland Yahoo, Live Search och flera stycken mindre nischade 
sökmotorer exempelvis Blocket.se eller Eniro.se. 
 
Ett problem som sökmotorer stötte på för ett par år sedan var hur de skulle kunna generera 
inkomster på den trafik de ledde till sin sida. Utifrån detta problem så föddes 
sökmotorsannonsering. Denna form av annonsering går ut på att en annonsör köper sig en 
placering bredvid eller ovanför de indexerade resultaten. Googles sökannonseringsprogram 
heter AdWords och står för huvuddelen av Googles intäkter. De första nio månaderna 2007 
hade Google intäkter på $ 11 767 307.6 Ett annat sätt att hamna högt upp på sökmotorernas 
listor är att anlita en specialistbyrå som har inriktat sig på sökmotorsoptimering, så kallad 
SEO (Search Engine Optimizer). Detta innebär att byrån genomför ett antal åtgärder på 

                                                 
1 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
2 ibid 
3 ibid 
4 Institutet för reklam- och mediestatistik (2007), Pressmeddelande om annonsstatistik för Q3 år 2007. 
5 Källa om besöksstatistik från Nielsens Netrating, 
http://www.nielsen.com/media/toptens_yearend_2007.html#internet 
6 Googles delårsrapport Q3 2007, http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/2007Q3_earnings_google.pdf 
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hemsidan för att öka sidans PageRank vilket ger högre placering bland Googles indexerade 
resultat.  
 
På grund av att sökmotorerna indirekt tjänar sina pengar beroende på hur många besökare de 
har på sina respektive sidor är det av högsta vikt att dessa aktivt jobbar med att leverera den 
bästa sökmotorn. Annars försvinner användarna till en annan sökmotor och då försvinner 
också annonsörerna och annonsintäkterna. Att leverera en gratistjänst för slutanvändaren och 
få sina intäkter ifrån annonsörer är en av dem vanligaste affärsmetoderna på Internet.7 
 

1.2 Problemdiskussion 
Marknadsföringen har utvecklats mycket inom det ekonomiska området och det är en allmän 
uppfattning att företags framgångar beror på hur deras produkt eller tjänst marknadsförs och 
kommuniceras på marknaden.8 Marknadsföring innefattar många teorier, antagande och 
tolkningar om hur en marknadsförare bör tänka vid planeringen av en strategisk 
marknadsföring. De externa faktorerna innebär många problem och svårigheter vid 
marknadsföringens tillvägagångssätt med många olika faktorer, allt ifrån konsumentens 
köpbeteende till konkurrenternas produkter som företagen måste ta hänsyn till när de utformar 
sin marknadsföringsstrategi.9 De interna faktorerna kan vara bland annat mål där det gäller att 
kommunicera sin produkt eller tjänst i marknaden. Det kan vara finansiella mål, mål som 
syftar till att stärka företagets varumärke eller varumärkesattityd. Beroende på vilka mål ett 
företag har, anpassas marknadsföringsmixen så att den ligger parallellt med målsättningen.10 
 
"Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black." – Henry 
Ford 
 
Citatet ovan är sagt av Henry Ford och syftar till den gamla synen på hur en produkt skulle 
produceras. Genom att sälja sina produkter till allt och alla skulle företagen minimera sina 
tillverkningskostnader och maximera sin vinstmarginal. Men massmarknadsföringen håller 
sakta på att försvinna. Det är inte kostnadseffektivt att försöka tillfredställa hela marknaden 
med enbart en produkt. Detta är bland annat ett resultat av den globalisering som pågar i 
samhället. Det medför att företagen inte längre kan attrahera alla människor med samma 
produkt. Globaliseringen har medfört att utbudet av produkter och tjänster ökat och 
konsumenten behöver inte längre handla av det som erbjuds, utan kunden kan handla utifrån 
sina egna behov och värderingar.11  Därför är det viktigt för företagen att dela upp marknaden 
i mindre identifierbara subgrupper. Dessa grupper kan delas upp efter bland annat behov eller 
geografiska, demografiska och psykografiska variabler. Dessa subgrupper kallas också för 
segment. Anledningen till att företagen segmenterar marknaden är för att identifiera sin 
målgrupp och på så sätt kunna nå ut med sitt budskap på ett kostnadseffektivt sätt.12 
 

                                                 
7 Ström Pär (2000), IT-affärer som gör revulution, Liber Ekonomi, Malmö 
8 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
9 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik (2003), Optimal marknadskommunikation, Liber AB, Malmö  
10 ibid 
11 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
12 Fill, Chriss (1999), Marketing Communications – Contexts, contents and strategies – Second edition, Prentice 
Hall, Hertfordshire 
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Alla tillhör en målgrupp eftersom alla människor åtminstone har grundläggande behov i form 
av mat, sömn och tak över huvudet.13 En målgrupp består av kunder som identifieras av sina 
gemensamma intressen, behov eller karaktär. Dessa konsumenter svarar på företagets 
grundläggande frågor om vem som har nytta av deras produkt, och faktiskt skulle handla 
produkten.14 Vi undrar hur företagen matchar sitt medieval med målgrupp och budskap, och 
varför sökmotorsannonsering är med i denna mix. 
 
Ett grundläggande begrepp inom marknadsföring är marknadsföringsmixen eller 4P som den 
också kallas. Namnet 4P är ett resultat av att de fyra huvudkategorierna alla börjar på 
bokstaven P. Dessa är produkt, påverkan, pris och plats. Dessa fyra kategorier utgör enligt 
Kotler all den marknadsföring ett företag sänder ut. Denna teori är en av de mest vedertagna 
inom den moderna marknadsföringen.15   
 
Vi kommer närmare att belysa två av dessa kategorier, dessa är påverkan och plats. Under 
kategorin plats finns ett antal underkategorier, den underkategori vi kommer att fokusera på är 
kanalerna företagen väljer att med hjälp av sända ut sina budskap. Den andra kategorin vi 
kommer att belysa är påverkan. Detta för att vi har en undran om Internet och då främst 
sökmotorsannonsering som marknadsföringskanal även kan täcka in en del av 
underkategorierna i påverkan som andra distributionskanaler inte når. Exempelvis den 
promotion, personliga försäljning och publicitet företagen kan nå genom sina hemsidor via 
sökmotorsannonsering.  

 
Figur 1: 4P (Omarbetad version via tillägg av färgade överstrykningar, Kotler 2005, s 98) 
 
I de traditionella annonserna sänder företagen ut ett budskap. Men de har begränsningar i ett 
första skede med interaktionen med den potentiella kunden. Vi undrar om företagen med hjälp 
av sökmotorsmarknadsföring kan leda den potentiella kunden till företagens hemsida för att 

                                                 
13 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
14 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
15 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
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där ha möjlighet till en interaktiv promotion och personlig försäljning av produkten. Och om 
detta är en av anledningarna till att företagen väljer att använda denna marknadsföringskanal. 
 
Teorin om Push & Pull handlar om hur företagen påverkar kunden med ett specifikt budskap. 
Pull-teorin handlar om att företaget sänder ut ett budskap till kunden, och att kunden tack vare 
detta efterfrågar produkten hos återförsäljaren som i sin tur efterfrågar produkten hos 
företaget. Den andra metoden är Push-teorin vilket innebär att företaget sätter press på 
återförsäljaren som i sin tur sätter press på kunden. Pull-teorin anses vara den teori som 
skapar mest trovärdighet hos kunden.16 När Internetanvändaren genomför en sökning på 
Internet efterfrågar denna ett specifikt svar, detta kan likställas med Pull-teorin. Detta har 
sökmotorerna tagit fasta på och säljer nu relevanta annonser i anslutning till resultaten.17 Om 
detta också är en anledning till att företag väljer denna marknadsföringskanal vill vi ta reda 
på. 
 
Innan företaget planerar i vilka media de ska annonsera i, måste de känna till mediekanalens 
karaktär och funktion för att avgöra vilken marknadsföringskanal som passar bäst för 
företagets marknadsföring. Det är med andra ord viktigt att företagen känner till de olika 
mediekanalernas särskiljande egenskaper, och kan med hjälp av metodisk analys leda 
medieplaneringen för en annonskampanj.18 Medieplaneringen innefattar många beståndsdelar, 
såsom marknadsföringsanalys, annonseringsanalys, media strategi och schemaplanering. 
Enligt Lane et al finns det ingen standardiserat formulär på hur medieplaneringen skall gå till, 
utan alla företag har sina specifika behov som måste tillgodoses.19 Detta är en av 
anledningarna till att vårt problem blir extra intressant. Detta eftersom vi söker efter de 
bakomliggande drivkrafterna till valet av sökmotorsannonsering även om alla företag har 
olika grundförutsättningar. Vi undrar om företagen har en klar bild över fördelarna och 
nackdelarna med sökmotorsannonsering eller om Internet och då främst 
sökmotorsmarknadsföring blivit en trend som företagen tror sig måste använda för att alla 
andra gör det.  
 
Enligt Kotler et al så kan företagen med hjälp av Internet uppnå en hög selektivitet, erhålla en 
direktrespons och möjlighet till interaktion till en låg kostnad. I de negativa aspekterna nämns 
skevheter i den demografiska spridningen och den relativt låga påverkan.20 Vi undrar om detta 
är generaliserbart på alla Internets marknadsföringskanaler, detta med tanke på den tekniska 
utveckling Internet och datorn haft de senaste åren. Den konvergens vi nu ser i både datorn 
och Internet har lett till att vi kan se på tv och film, lyssna på radio och läsa tidningen över 
Internet. Vi undrar om inte detta borde innebära att Kotler et al generalisering av Internets för- 
och nackdelar som marknadsföringskanal inte är lika aktuella längre. Numera kan det vara så 
att Internet som marknadsföringskanal kan använda andra mediekanalers fördelar också. 
Exempelvis de fördelarna TV:n har med både rölig bild och ljud som påverkar oss. Men 
oavsett om ett företag har en hemsida med både videosekvenser och Internetradio så spelar 
detta ingen roll om företaget inte lyckas generera trafik till sin hemsida. Här undrar vi om 
sökmotorsannonsering kan hjälpa företagen att på ett kostnadseffektivt sätt leda kunderna till 

                                                 
16 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
17 Young, Margaret Levine (2003),. Internet - Millenium Edition, McGraw-Hill Osborne, Emeryville, CA, USA 
18 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
19 ibid 
20 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex (Table 19.2) 
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deras hemsidor så de kan sälja sina produkter eller tjänster online, eller använda 
sökmotorsannonsering för att stärka sitt varumärke. Vi undrar också om det kan vara så att 
företagen bland annat ser på sökmotorsannonsering som en marknadsföringskanal vars syfte 
är att uppnå en respons hos målgruppen och därmed bygga vidare på relationen till kunden. 
 
I slutändan handlar det om att välja rätt marknadsföringskanaler för att kommunicera ett 
budskap till kunden som är i linje med företagets målsättning.21 Därför tycker vi att det är 
intressant att försöka ta reda på och förstå de bakomliggande drivkrafterna till varför företag 
väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av marknadsföringskanaler. 
 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att ur ett marknadsföringsstrategiskt perspektiv undersöka och förstå 
drivkrafterna till varför företag väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av 
marknadsföringskanaler.  
 

1.5 Avgränsningar 
Vid studier av nya företeelser är gränsdragningen av dess omfattning svår. Dessutom så 
medför tidsbegränsning att vi måste avgränsa oss i vår studie. 
 
Vi har valt att studera denna marknadsföringskanal ur ett företagsperspektiv, därför kommer 
vi inte att behandla konsumentens syn på sökmotorer som marknadsföringskanal. Vi kommer 
också att avgränsa oss genom att bara titta på svenska företag som använder eller har använt 
sig av sökmotorer i sin marknadsföring.  
 
 

                                                 
21 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik (2003), Optimal marknadskommunikation, Liber AB, Malmö  
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2. Metod 
Detta kapitel kommer att redogöra för de tillvägagångssätt vi använt oss av. Vi kommer i 
korthet beskriva de val som låg till grund för denna uppsats, och vi kommer bland annat 
beskriva de respondenter och expertföretag som intervjuats i denna uppsats. Valet av 
sökmotorsannonsering som studieområde berodde på att denna marknadsföringskanal är 
relativt ny, och det finns därför inte speciellt mycket skrivet om detta på akademisk nivå. Vi 
ville med hjälp av vårt syfte ta reda på vilka grunder företag väljer att implementera 
sökmotorsannonseringen. För att besvara vårt syfte har vi använt oss av ett kvalitativt 
angreppssätt. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
När vi inledde arbetet med denna uppsats var vår tanke att skriva en uppsats om ett spännande 
och aktuellt ämne. Vi bestämde oss för att titta närmare på sökmotorsannonsering som vi 
ansåg vara en ny och spännande marknadsföringskanal. För att hitta problemområdet skrevs 
problemdiskussionen och detta resulterade i att vi smalnade av till vad som skulle bli vårt 
syfte. När vi hittat vårt syfte var vår problemdiskussion osammanhängande och innehåll 
delvis irrelevanta diskussioner. Därför skrevs problemdiskussionen om igen för att denna 
skulle matcha vårt syfte och inte innehålla delar som senare skulle kunna missuppfattas av 
läsaren. Detta styrks av Andersen som säger att processen inte är en linjär process. Det är en 
ständig rörelse fram och tillbaka mellan uppsatsens olika delar.22 
 
Vi har angripit vårt syfte ur ett företagsperspektiv med hjälp av kvalitativ ansats. Anledningen 
till att vi använde en kvalitativ ansats var för att vi ville förstå varför företag implementerade 
sökmotorsannonsering. Som Andersen säger är den kvalitativa metoden bättre lämpad om 
någon vill förstå hur något fungerar och den kvantitativa metoden bättre om någon vill 
förklara hur något fungerar.23 Genom hela uppsatsen använde vi oss av ett hermeneutiskt 
synsätt. Ordet hermeneutik härstammar från det grekiskan och verbet hermeneuo som betyder 
”jag tolkar”.24 Anledningen till att vi valde detta synsätt var för att hermeneutiken säger att 
personliga erfarenheter ofta är nödvändiga förutsättningar för att uppnå vetenskaplig 
kunskap.25 Vi tror på vår analytiska förmåga och värdesatte våra personliga erfarenheter som 
viktiga för att nå vårt resultat. Eftersom vi var två författare som skrev denna uppsats blev 
allting granskat av två personer, därmed försökte vi minimera varandras åsikter som varit 
grundade på felaktiga data. 
 
För att vi skulle kunna besvara vårt syfte krävdes primärdata som kunde analyseras. Enligt 
Andersen innebär analysen en förenkling av verkligheten.26 När vi hade samlat in våra 
primärdata strukturerades denna och all irrelevant data sorterades bort. Detta styrks av Kvale 

                                                 
22 Andersen, Ib (1998), Den uppenbara verkligheten –Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 
Lund. 
23 ibid 
24 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik 
25 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
26 Andersen, Ib (1998), Den uppenbara verkligheten –Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 
Lund. 
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som säger att all irrelevant data ska sorteras bort för att syftet ska kunna besvaras.27 Under 
arbetet med analysen uppkom nya insikter som gav oss nya perspektiv på problemet.  
 

2.1.1 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata är enligt Lundahl & Skärvad material och data som inte är insamlat och 
sammanställt primärt för det egna syftet. De menar att det är viktigt att säkerställa sina 
sekundärdatas precision, validitet, reliabilitet och relevans i förhållande till uppsatsens syfte.28 
I uppsatsen använde vi oss av sekundärdata för att på ett effektivt sätt skaffa oss en 
uppfattning om vårt forskningsområde. De sekundärdata vi använde oss av var 
årsredovisningar och branschorganisationers hemsidor.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sekundärdata, 
eftersom källorna kan vara partiska, bestå av lögner eller att de inte är relevanta längre.29 Vi 
har kritiskt granskat all våra sekundärdata, och sett till att denna varit opartisk, korrekt och 
hjälpt oss att besvara vårt syfte.  
 

2.1.2 Insamling av primärdata 
Vi bestämde oss för att använda intervjuer för att samla in våra primärdata, det vill säga den 
typ av data som utredaren själv samlar in med det primära syftet att svara på uppsatsens 
frågeställningar.30 Dessa intervjuer var av semistandardiserad form, vilket var ett medvetet val 
för att låta våra respondenter få en möjlighet att kunna utveckla sina svar och att kunna 
anpassa intervjun efter den rådande situationen.31 För att kunna svara på vårt syfte 
kontrollerade vi kontinuerligt att vårt frågeformulär stämde överens och täckte in alla de 
frågeställningar vi hade i problemdiskussionen. För att respondenterna verkligen skulle förstå 
och svara på de frågor vi ville ha svar på använde vi oss av underfrågor till varje huvudfråga. 
Ett vidare syfte var att detta också skulle ge respondenterna utrymme till att utveckla sina 
svar. 
 
För att besvara våra frågeformulär behövdes respondenter, dessa skulle vara företag som 
använder eller har använt sökmotorsannonsering, företag med säte i Sverige och att de har en 
hemsida. Vi använde oss också av ett expertföretag som dagligen arbetar med 
sökmotorsannonsering åt andra företag. Anledningen till att vi använde företag som både 
använder och har använt sökmotorsannonsering var för att få en nyanserad bild av 
marknadsföringskanalen. Att enbart använda företag som var nöjda med 
markandsföringskanalen ansåg vi inte skulle ge en korrekt bild av kanalen. Hemsidan var det 
viktigaste kriteriet för att kunna medverka som respondent, för utan hemsida går det inte att 
använda sökmotorsannonsering. De respondenter som slutligen valdes ut var en webbyrå som 
använt sökmotorsannonsering och ett hotell med restaurang som nyligen hade börjat 
marknadsföra sig via sökmotorsannonsering. Vi använde oss dessutom av ett expertföretag för 
att få deras syn på marknadsföringskanalen. Enligt Kvale är vissa intervjupersoner bättre än 

                                                 
27 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
28 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
29 ibid 
30 ibid 
31 Andersen, Ib (1998), Den uppenbara verkligheten –Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 
Lund. 
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andra, det som särskiljer de åt är deras samarbetsvilja, konsekvens, motivation och kunskap.32 
Därför intervjuades personer som alla hade en sån ställning och insyn i företagen som gjorde 
att de kunde besvara de frågor vi ställde. 
 
För att komma i kontakt med relevanta företag för vår uppsats valde vi att söka efter företag 
via Googles annonseringstjänst AdWords. Anledningen till detta val är Googles storlek och 
höga marknadsandel inom området för sökmotorer. Enligt Andersen bör författarna i ett första 
skede ta kontakt och skapa ett förtroende hos respondenten och berätta vem de är, vad de vill 
och vad respondenten kan tillföra.33 Vi hade detta i åtanke när vi kontaktade våra 
respondenter. Vi inledde med att skicka e-post med en kort beskrivning av oss, uppsatsen 
syfte och vad företagen kunde hjälpa till med. Därefter kontaktades de som svarat på e-posten 
via telefon och intervjun bokades. Innan intervjun ägde rum skickade vi frågeformuläret till 
respondenten så att de kunde förbereda sig och på så sätt minska den osäkerhet som annars 
kan uppstå. För att säkerställa att vi inte missade något väsentligt under intervjuerna valde vi 
att spela in dessa så vi kunde återge dessa vid senare tillfällen. Intervjun med experten ägde 
rum via telefon, vi hade föredragit att intervjua honom på plats, men eftersom han befann sig i 
Stockholm var telefonintervju det alternativ som ansågs ligga närmast till hands. De övriga 
två intervjuerna ägde rum på respektive företag. När det empiriska materialet var insamlat 
sammanställdes och tolkades informationen för att få fram ett ordnat och en gemensam 
förståelse för vårt empiriska kapitel. Därefter analyserade vi vårt empiriska material med hjälp 
av den teori vi samlat på oss, detta resulterade i vårt analyskapitel.  
 

2.2 Uppsatsens reliabilitet och validitet 
Enligt Andersen är reliabiliteten ett mått på hur mycket mätmetoden påverkats av 
tillfälligheter eller hur exakt vi mäter något.34 För att säkerställa reliabiliteten i vår uppsats har 
vi försökt undvika mät och slumpmässiga fel. När vi utformade vår intervjuguide 
sammanställde vi frågorna vi behövde för att kunna besvara vårt syfte, men vi adderade också 
ett antal underfrågor till varje huvudfråga för att respondenten verkligen skulle förstå och 
svara på frågan vi ställde utan att vi för den delen ställde ledande frågor. Vi genomförde två 
av våra intervjuer på plats i deras konferensrum på respektive företag för att på så sätt ge 
respondenterna en miljö där de skulle kunna svara på frågorna i lugn och ro. Dessvärre var vi 
tvungna att genomföra en intervju över telefon, detta skulle kunna medföra missförstånd och 
felaktiga tolkningar av respondents svar. Detta tror vi dock inte är fallet. Vi ställde frågorna i 
samma ordning till alla respondenter. Detta för att ytterligare öka reliabiliteten i uppsatsen.  
 
Enligt Andersen innehåller validiteten två begrepp, dessa är giltighet och relevans.35 Det 
innebär alltså att det som ska mätas mäts med rätt instrument, annars blir resultatet inte 
användbart. Vi har valt att med hjälp av kvalitativa intervjuer valt ut den person på företagen 
vi intervjuat som haft det övergripande ansvaret för marknadsföringen. Vi har dessutom bara 
intervjuat företag som använder eller har använt sökmotorsannonsering, och ställt frågor som 
skulle hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi har på detta sätt försökt nå en hög validitet i 
uppsatsen. 
 

                                                 
32 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
33 Andersen, Ib (1998), Den uppenbara verkligheten –Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 
Lund. 
34 ibid 
35 ibid 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel har vi valt att presentera den teoretiska bakgrunden som vi anser vara mest 
relevant för vårt problemområde. Vi kommer att beröra ett flertal teorier om Internet som 
mediekanal, eftersom detta är högst relevant för vårt problem. Eftersom vi vill ta reda på 
varför företagen väljer att implementera sökordsannonseringens i sin mix av 
marknadsföringskanaler, så anser vi att teorier om marknadsföringsmix är intressant att 
skriva om. Därmed kommer vi att skriva en kortare beskrivning om de 4 P:na, och därefter 
smalna av teorin och implementera mixen av marknadsföringskanaler på vårt problem. Vi 
kommer också att behandla begrepp såsom segmentering, sökkostnad, kostnadseffektivitet, 
interaktion och Push/Pull-strategier.  
 

3.1 Segmentering & målgrupp 
Massmarknadsföring har länge varit metoden stora företag använder för att sprida sitt 
budskap. Företagen har utgått ifrån argumentet att säljer de till hela marknaden kommer de att 
ha de lägsta tillverkningskostnaderna vilket leder till de största marginalerna.  
Globaliseringen har gjort att den stora massan sakta börjat splittras upp i mindre segment, nu 
kan små nischade marknader i flera olika länder kopplas samman och säljas till genom enbart 
en enda marknadsföringskanal. Detta gör det svårare att attrahera den stora massan med 
enbart en produkt.36 Vilket medför att fler och fler företag väljer att segmentera sin marknad. 
Det görs genom att uppmärksamma olika behov och köpbeteende. Företagen kan dela upp sin 
marknad efter ett antal olika variabler, exempelvis demografiska, psykografiska eller 
geografiska. Ett exempel är BMW som väljer att marknadsföra sina olika modeller till 
personer med hjälp av ålder och inkomstnivåer och har därmed ett segment till varje 
bilmodell.37  
 
Företagen måste positionera sig genom att segmentera marknaden och hitta sina målgrupper. I 
detta skede ska företagen välja hur de ska nå ut med sitt budskap. Här gäller det att välja rätt 
kanaler för att nå så stor del av sin målgrupp som möjligt, alltså att välja sin mix av 
marknadsföringskanaler.38 Det är här vi är intresserade av att ta reda på varför företagen väljer 
att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av marknadsföringskanaler. 
 

3.2 Strategisk marknadsföringsplanering 
Alla företag behöver en strategi för att möta den föränderliga marknaden. I många nystartade 
och små bolag finns det sällan en väl utarbetad strategi, de nystartade bolagen anser sig ofta 
inte ha tid att planera sin marknadsföring, och de små bolagen anser ibland att strategier är 
något som enbart stora bolag måste ha. En del företag anser att de fungerat bra tidigare år utan 
någon strategisk planering och inte ser något behov nu heller, en annan orsak kan vara att 
företagen tycker att marknaden är alldeles för föränderlig vilket innebär att en strategi snabbt 
blir inaktuell.39 
 
                                                 
36 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
37 ibid 
38 ibid 
39 ibid 



Marcus Thell   Sökmotorsannonsering  
Jiottis Valsamidis                                                        Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen 

 

16 

Ett företags marknadsföringsstrategi kan delas upp i tre planer, en kortsiktig strategi som 
sträcker sig ungefär ett år framåt och är de marknadsföringsmässiga handlingsprogram som 
ett företag ska genomföra under det kommande året. Den andra är den långsiktiga strategi 
som sträcker sig över ett par år framåt och innehåller övergripande riktlinjer för hur ett företag 
ska marknadsföra sig. Den tredje är den strategiska planen som går ut på att ta tillvara på de 
fördelar och möjligheter som uppkommer i den omgivning som omger företaget. I den 
strategiska planen ingår bland annat att ta reda på vilken marknad företaget tillhör, vilka ens 
kunder är och se till att företaget differentierar sig från sina konkurrenter.40 
 

3.3 Konsten att välja rätt media för sitt budskap 
Att hitta rätt kanaler för att föra ut budskapet till målgruppen med så stor genomslagskraft och 
så låg kostnad som möjligt är ingen lätt uppgift. För att uppnå båda målen krävs en god 
kännedom om målgruppen och de olika kanalernas särskiljande egenskaper. Ett stort problem 
är att många företag väljer vilket media de ska annonsera i, innan de ens bestämt vilket 
innehåll annonsen ska ha, eller vilken målgrupp de vill nå.41 En marknadsförares främsta 
uppgift är att matcha en kampanjs målsättning och utformning med rätt 
marknadsföringskanal. Detta eftersom många marknadsföringsbudgetar är väldigt strama, och 
det finns inte utrymme för några större misstag. En erfaren marknadsförare måste kunna se 
förbi sina och andras personliga preferenser och avgöra om en mediekanal är rätt för uppnå 
målet.42 
 

3.4 4P 
Marknadsföring består av fyra primära beståndsdelar vilka är produkt, pris, plats (distribution) 
och påverkan (kommunikation). Det är utifrån dessa marknadsförare planerar sina 
marknadsföringsstrategier. 
Dessa grundläggande beståndsdelar finns i den så kallade marknadsföringsmixen som är en 
kombination av olika marknadsföringsfunktioner som även inkluderar annonsering.43  
 
Kommunikation divideras till ytterligare fyra primära element som är personlig 
kommunikation, försäljningskampanjer, PR och annonsering. I det tidiga stadiet av den 
moderna marknadsföringen, var ofta de fyra ovannämnda kommunikationskomponenterna 
åtskilda och behandlades var för sig och hade dessutom sina egna avdelningar. 
Koordinationen av dessa fyra komponenter var inte alltid så lyckad. Detta lede till att 
företagen skickade många och diffusa budskap till sina kunder. Idag jobbar många företag 
mot en större integration av alla områden inom företagets marknadsföring.44 
 
Anledningarna till att företagen rör sig mot en integrerad marknadsföringskommunikation är 
många och komplexa. Enligt Lane et al finns det tre primära faktorer som driver dessa 
förändringar. Det första är den mångskiftande kunden, med det menar han exempelvis 
amerikaner som numera är mångkulturella och har många olika livsstilar jämfört med tidigare 

                                                 
40 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
41 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik (2003), Optimal marknadskommunikation, Liber AB, Malmö  
42 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
43 ibid 
44 ibid 
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generationer. Det andra är kravet på att en kampanjs effektivitet är så hög som möjligt. Den 
tredje är den revolutionerade kommunikationsteknologin som Kleppner kallar den för, denna 
är både en välsignelse och förbannelse för tjugohundratalets marknadsförare.45 
 

 
Figur 2: 4P (Kotler 2005 s 98)  
 
I kategorin plats finns de kanaler som företagen väljer för att sända ut sitt budskap. Det är 
denna del av de 4 P:na vi kommer att behandla närmare. Alltså de medieval som företagen 
gör för att budskapet ska nå ut till målgruppen så effektivt som möjligt. 
 
I kölvattnet av marknadsföringsmixen och 4P har det vuxit fram ett flertal nya modeller och 
teorier som visa forskare anser vara bättre och mer generaliserbara. Två exempel på detta är 
4C som belyser i stort sett samma sak som 4P men väljer att se det ur ett 
konsumentperspektiv.46 Det andra exemplet är 30R som väljer att se marknadsföringen ur ett 
relationsperspektiv.47 
 

3.5 Push- och Pull-strategier 
När en produkt eller tjänst ska säljas till en kund finns det två strategier som används. Dessa 
är Push- och Pullstrategier. Metoden för Push-strategin går ut på att kommunicera sitt 
budskap genom att tvinga på kunden information oavsett om kunden är mottaglig för 
informationen eller inte. Detta innebär att företaget trycker sin produkt via en återförsäljare 
direkt till konsumenten. Motsatsen till denna strategi är Pull-strategin. Nu vill företagen 

                                                 
45 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
46 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
47 Gummesson, Evert (2002), Relationsmarknadsföring – Från 4P till 30R, Liber Ekonomi, Malmö 
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istället sända ut ett budskap som skapar ett behov hos konsumenten som gör att konsumenten 
kontaktar återförsäljaren som i sin tur kontaktar företaget.48 
 

 
 

 
Figur 3: Push & Pull –teorin (Kotler 2005 s 650) 
 
Enligt en undersökning genomförd 2005 ansåg 47 procent av de tillfrågade att reklam är 
irriterande. Undersökningen visar också att viss reklam uppfattas som påträngande och 
närgången av större grupper konsumenter.49  
 

3.6 Interaktion  
Interaktion innebär ömsesidig påverkan mellan kunden och företaget. Tack vare Internets 
utveckling har företagen fått en möjlighet att interagera med kunden på ett sätt som tidigare 
varit väldigt tidskrävande och kostsamt. Kunden vill bestämma när och var de är mottagliga 
för företagskontrollerade budskap. Sökmotorsannonseringen erbjuder en interaktion på 
kundens villkor. De sponsrade länkarnas funktion i sökmotorernas resultatlistor kan jämföras 
med ett hus ytterdörr där huset är företagets hemsida. Kunden välkomnas och det är upp till 
kunden att bestämma om denna vill komma in eller inte. Kunden har nu visat ett första 
intresse, och därmed borde företagets primära mål vara att skapa en relation till sina kunder 
och inte enbart jobba efter enskilda köp.50  
 

3.7 Konvergens 
Konvergens innebär att olika format flyttar till nya eller snarlika distributionskanaler. Ett 
exempel på detta är Aftonbladet som tidigt insåg värdet av att finnas på Internet. Nu är 
Aftonbladet en av Sveriges mest besökta sidor enligt KIA-index med ungefär fyra miljoner 

                                                 
48 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
49 Quickwise/Annonsföreningen (2005), Reklam - Nej Tack! – Attitydundersökning utförd av Quickwise på 
uppdrag av Annonsföreningen. 
50 Fiore, Frank (2001), E-marketing strategies – The hows and Whys of Driving Sales Through e-Commerse, 
Que, Indianapolis, Indiana 
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unika besökare i veckan.51 För att ytterligare beskriva konvergens så kan vi ta datorn som ett 
exempel. Numera använder de flesta datorn till att lyssna på radio, titta på tv och film och 
lyssna på musik.52 Det kommer i förlängningen medföra att hemelektronikprodukter såsom 
radio, tv, dvd-spelare med mera kommer i framtiden att bli överflödiga eftersom de därmed 
kan samlas i en produkt.53  
 

 
Figur 4: The MIT Media Lab´s construct of convergence (Mediamorphosis 1997 s 26) 
 
Bilden ovan styrker vårt argument om att konvergensen gör att olika medier smälter samman 
för att i förlängningen kunna visa många olika format i samma distributionskanal.  
 

3.8 Kostnadseffektivitet 
Marknadsföringskostnaden har intagit en nödvändig men kostsam ställning i många företags 
budget. Därför kräver företagen en högre grad av effektivitet av varje krona som spenderas på 
marknadsföring. Det medför att företagen behöver en bättre målgruppsidentifiering och en 
högre grad av ansvarsskyldighet av de olika medierna.54  
 
The sole purpose of marketing is to get more people to buy more of 
your product, more often, for more money. That´s the only reason to 
spend a single nickel, pfennig, or peso. If your marketing is not 
delivering consumers to the cash register with their wallets in their 
hands to buy your product, don´t do it. 
 - Sergio Zyman (Former chief marketing officer of CocaCola) 
 
Som citatet ovan påstår, ska företagen inte spendera några resurser över huvudtaget på något 
som inte kan härledas till ett resultat. Detta resultatet kan bestå av många beståndsdelar, bland 
annat ökad varumärkeskännedom eller ökad försäljning.55 
 

                                                 
51 KIA-Index för vecka 47, http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-140 , hämtad 2007-12-04 
52 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
53 Fidler, Roger (1997), Mediamorphosis: Understanding New Media, Pine Forge Press 
54 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
55 Lenskold, James (2003), Marketing ROI, Blacklick, McGraw-Hill Professional, OH, USA 
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Förut var marknadsföringen begränsad till en miljö där massmarknadsföringen dominerade, 
och syftet var att nå så många kunder som möjligt även om mycket av reklamen kastades i 
sjön därför att publiken var så pass bred att det inte gick att marknadsföra sig till specifika 
segment. Idag är marknadsföringskanalerna fragmenterade och går att rikta mot en smalare 
och mer homogen publik, vilket innebär att annonsörerna spenderar mindre pengar för att nå 
den enskilda kunden.56 
 

3.9 Kundens uppmärksamhet och sökkostnad 
Enligt Frank Fiore är marknadsförarens största utmaning i dagens samhälle att fånga kundens 
uppmärksamhet.57 Internets största tillgång är att den kan användas som världens största 
bibliotek, men då behövs en tjänst där det på ett enkelt sätt går att söka efter den information 
kunden är intresserad av. Det är här sökmotorerna kommer in i bilden. De hjälper 
Internetanvändaren att sortera ut den relevanta informationen. Detta gör att sökmotorerna kan 
stilla människans behov av att söka och hitta information.58 Dagens kunder måste numera dela 
sin uppmärksamhet mellan bland annat jobb, familj, socialt umgänge, tv och Internet.59 
Kunden ställer allt högre krav på att själv bestämma när och var den är mottaglig för 
exempelvis företagskontrollerade budskap. Här har sökmotorn sin främsta tillgång, genom att 
bara visa relevanta annonser till konsumenten när denna gör en sökning. I detta skede borde 
konsumenten vara som mest tillgänglig för de budskap företagen sänder ut.  
 
Om en kund gör en sökning via en sökmotor, är det av högsta vikt att företaget hamnar bland 
de översta resultaten. Detta på grund av att det finns kostnader för kunden att söka 
information. Människor värderar sin tid och ägnar helst så lite tid som möjligt åt att lösa en 
uppgift. Detta kan ge sken av att människan är nationalekonomiskt rationell, men så är inte 
fallet. Människan är lat och alldeles för bekväm och anstränger sig helst inte i onödan. Därför 
är placeringen av en annons av största vikt, de annonser som ligger i toppen av resultaten på 
en sökmotor får betydligt mer uppmärksamhet av konsumenten än de som ligger längre ner.60 
 

3.10 Att följa strömmen 
År 1986 genomförde psykologen Stanley Milgram, Leonard Bickman och Lawrence 
Berkowitz ett försök där de ville ta reda på om en eller flera människors handlingar även 
kunde få andra människor att göra likadant. Deras försök gick ut på ett de först placerade ut 
en person i ett gathörn som stod och tittade rakt upp i luften i 60 sekunder. En liten del av de 
personer som passerade stannade och tittade upp i himlen. De provade därefter att placera ut 
fem personer som stod i samma gathörn och tittade rakt upp i himlen, denna gång stannade 
fyra gånger fler personer för att titta. Därefter placerades 15 personer ut för att återigen titta 
rakt upp i himlen i samma gathörn i 60 sekunder. Denna gång stannade 45 procent av alla 
förbipasserande och 80 procent av alla passerande stannade inte, men tittade upp för att se vad 
alla var så intresserade av. När resultatet analyserades såg psykologerna människors vilja att 
anpassa sig, men även de sociala bevis som säger att om många människor gör något så måste 

                                                 
56 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
57 Fiore, Frank (2001), E-marketing strategies – The hows and Whys of Driving Sales Through e-Commerse, 
Que, Indianapolis, Indiana 
58 ibid 
59 ibid 
60 Söderlund, Magnus (2000), I huvudet på kunden – EFI:s Årsbok 2000, Liber Ekonomi, Malmö 
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det finnas en god anledning bakom det. Alltså för varje extra person som stannade och tittade, 
ökade bevisen för att det faktiskt var något som hände i himlen. Om föreställningen är att 
gruppen vet bäst, så kan det vara förnuftigt att göra som alla andra.61 Så om den allmänna 
uppfattningen om sökmotorsannonsering är att denna kanal är bra, så menar vi att det skulle 
vara ett väldigt enkelt sätt för företagen att grunda sina beslut på. 

                                                 
61 Surowiecki, James (2004), The wisdom of crowds, Doubleday, New York, USA 
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4. Empiri  
Här kommer vi att presentera den empiri vi samlat in genom kvalitativa intervjuer. Våra 
respondenter kommer hädanefter att bli omnämnda med både företagets namn, men även med 
sina egna förnamn. Detta kapitel kommer att ligga till grund för både vår analys och vår 
slutsats. 
 

4.1 Fallföretag 

4.1.1 Angela Mattisson, Rezidor Park Inn Karlskrona, Försäljningschef 
Park Inn hotell i Karlskrona har funnits sedan 1987 och hette då Carlskrona hotell. De bytte 
namn till Park Inn Hotell när gick med i hotellkedjan SAS Rezidor. Hotellet har en fristående 
restaurangdel som heter Kofferdins packhus och ligger i anslutning till hotellobbyn. Hotellets 
främsta målgrupp är affärsresenärer, dessa kunder är oftast avtalsbundna så arbetet ligger i att 
sluta avtal med så många företag som möjligt. För att öka beläggning under helger och 
sommaren behöver de nå ut till fritidsresenärer. Eftersom Park Inn ingår i en större 
hotellkoncern genomförs även centralt styrd marknadsföring som berör Park Inn Karlskrona.  
 
Marknadsföringskanaler då och nu 
Vi inledde vår intervju med att fråga hur deras marknadsföring sett ut de senaste två åren, och 
Angela Mattisson svarade att det första de tänkte på var tidningsannonsering. I efterhand har 
Angela förstått att hotellet kanske syns en eller två gånger per annonsering. Numera är hon 
mer restriktiv i sitt användande av tidningsannonser. Varje gång de har en tidningsannons 
lägger de in en bokningskod för att kunna mäta utfallet av kampanjen. Angela berättar att en 
kanal de är väldigt nöjda med är tidningskort, som exempelvis tidningskoncernen Mediamax 
kundkort. Det gav hotellet 500 övernattningar i somras på deras tio hotell i södra Sverige. 
Dessutom får de gratis exponering i tidningarna ett par gånger per år. 
 
”Coop Medmera kuponger på hotellnätter är också en helt otrolig kanal som ger många 
hotellnätter.” - Angela Mattisson 
 
Hotellet har samarbetat med Coop och funnits med i deras rabattkuponger och är väldigt 
nöjda med utfallet från kampanjerna. Hotellet har även köpt reklamutrymme på Coop Forum 
och på ICA Cityhallens tv-skärmar vid kassorna. Angela tycker inte att detta kan likställas 
med övrig tv-reklam. Både denna kanal och radio är två ganska obeprövade kanaler för Park 
Inn. De använde sig av en del radioreklam i samband med öppnandet av deras restaurang. 
Däremot så tror Angela starkt på radioreklam men har än så länge inte kommit till skott med 
en sådan kampanj. 
 
Företagets två hemsidor är en annan marknadsföringskanal de använder. De har en centralt 
styrd hemsida för hela koncernen där varje hotell har en egen sida som administreras från ett 
huvudkontor. Den sidan blir lätt statisk eftersom alla ändringar på sidan måste gå genom 
huvudkontoret. Den andra hemsidan leder direkt till deras restaurangverksamhet som är ett 
fristående bolag som ligger utanför hotellkedjan. Restaurangens hemsida besöks ofta av 
restaurangbesökare, och dagens menyer och kommande evenemang är det som intresserar 
gästerna. Det händer även att gäster ringer till hotellet när de varit dåliga på att uppdatera 
hemsidan. 
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Angela berättar att kundrelationer är väldigt viktigt för hotellet, hon är själv ute på företagen 
för att teckna avtal, men de jobbar även med telemarketing mot företag. De har två större 
kundevenemang varje år där syftet är att stärka relationerna mellan hotellet och de stora 
kunderna. Både hotellchefen och Angela är med i lokala nätverk för att stärka relationerna till 
övriga företagsledare i kommunen. 
 
Sökmotorsannonsering är en ny marknadsföringskanal för hotellet. När intervjun 
genomfördes hade deras annons legat uppe i tre dagar. Anledningen till att hotellet valde 
sökmotorsannonsering var för att koncernchefen varit på ett seminarium och hört talas om 
sökmotorsannonsering och hört vad detta gjort för andra hotell. 
 
”Det var faktiskt vår koncernchef Anders Ljunger som var på ett tre dagars seminarium och 
blev jätte tänd på detta” - Angela Mattisson 
 
Angela tycker att sökmotorsannonsering är bra för att deras annons kommer högt upp bland 
resultaten och hotellet kan lägga in och styra annonserna själva. Hon påstår också att andra 
kollegor runt om i Sverige har provat detta med goda resultat. Angela berättar att en grupp de 
försöker nå är svenska golfare, kanalerna de använder nu är svensk golf och svensk 
golfguide.62 De hoppas även att sökmotorsannonseringen ska hjälpa dem att nå denna grupp. 
 
Strategi, målgrupp och målsättning då och nu 
När vi frågade Angela om de tidigare haft någon utarbetad marknadsföringsstrategi svarar hon 
att hon inte vet. Det är först nu de kommit till en riktig strategi, nu vet företaget var de vill 
finnas och inte. Hon kan heller inte svara på varför de inte haft en strategi tidigare, mer än att 
hon inte varit delaktig i det jobbet förut.  
 
Angela berättar att de i år ska periodisera sin marknadsföring för att nå de målgrupper som är 
viktiga för hotellet just vid den tidpunkten. Hon säger att tre månader innan aktuellt 
evenemang startar en annonskampanj, både på Google men också i andra kanaler. Hotellet ska 
använda sig mer av Internet för att nå ut till restaurangbesökare och fritidsresenärer som söker 
efter olika fritidspaket. Hotellet kommer också att se till att hemsidan uppdateras oftare. Med 
deras lokala marknadsföring vill hotellet nå fritidsresenärerna och med hjälp av nätverk vill 
de nå affärsresenärerna och konferensgästerna. Angela säger att hotellet måste synas hela 
tiden och finnas i folks medvetande och finnas som det självklara valet när man behöver ett 
hotellrum. 
 
Hotellets målsättning är att öka helgbeläggningen och öka antalet restaurangbesökare. Den 
verksamheten står idag för en liten del av hotellets omsättning. De hoppas att med hjälp av 
sökmotorsannonseringen öka både helgbeläggningen och antalet restaurangbesök. Hotellet 
hade tidigare en lekhörna och ett familjepaket. De har nu tagit bort både familjepaketet och 
lekhörnan till fördel för bland annat golfspelare som hotellet anser vara bättre gäster som 
spenderar mer pengar i hotellets övriga faciliteter som exempelvis restaurangen.  
 
Förutom hotellets viktigaste segment som är affärsresenärer, så har hotellet även andra 
segment som exempelvis fritids-, konferens- och gruppresenärer. Fritidssegmentet är indelade 
i flera mindre segment, bland annat ett golfsegment. Angela säger att det är viktigt att titta på 
historiken och se vilka segment som genererade mest till lägst kostnad. När hotellet ser att 

                                                 
62 Svenskt golfmagasin som skickas ut till alla registrerade medlemmar i svenska golfklubbar 
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vissa segment är underrepresenterade i ett års bokningar så lägger de om strategin och riktar 
sin marknadsföring mot dessa segment. 
 
 
Sökmotorsannonsering 
” Andra kolleger har fått bra respons så vi tror att detta kommer bli bra för oss också.”  
- Angela Mattisson 
 
Anledningen till att hotellet började använda sökmotorsannonsering är ett resultat av att 
koncernchefen besökte ett tre dagars seminarium om sökmotorsmarknadsföring och fick höra 
om hur andra hotell runt om i Sverige lyckats med sina sökmotorsannonseringar. Därför 
startade Angela ett konto på Googles annonseringstjänst AdWords med hjälp av en student, 
och de bestämde tillsammans vilka annonser och sökord de skulle använda sig av. 
 
När vi frågar Angela om hon tror att hotellet når sin målgrupp bättre med hjälp av 
sökmotorsannonsering svarar hon att hon tror att vetskapen om den sponsrade länken når 
gemene man. Hon säger också att fler personer nu tittar på hotellet och dess olika fritidspaket 
och då främst golfpaketen mer än tidigare, istället för att gå via den centrala hemsidan. Hon 
berättar också att hotellet valt att bara använda sig av svenska sökord för att begränsa sig till 
svenska golfare. 
 
Angela säger att hotellet dragit ner på sin tidningsannonsering för att istället satsa mer på 
sökmotorsannonsering. Det inledande syftet med sökmotorsannonseringen är att öka 
helgbeläggningen och restaurangbesökarna. Hon tror att sökmotorsannonseringen kommer ta 
ungefär tio procent av marknadsföringsbudgeten i anspråk för 2008. 
 
Angela tycker att det som är bra med sökmotorsannonseringen via Google AdWords är att det 
är lätt och snabbt att sköta själv. Hon säger att hon kan göra en annons på en minut om hon 
vill. Hon tycker det är viktigt att synas på Google, och att det varit mycket uppståndelse kring 
detta sista tiden. Uppståndelsen kommer från bland annat företag som ringer och vill hjälpa 
hotellet med deras sökmotorsannonser. Det som är negativt är att många av hotellets 
golfresenärer är födda på 40-talet och inte är vana Internetanvändare. 
 
”Jag har svårt att se att affärsresenären eller företagaren går in och söker på Google efter 
affärshotell, jag tror inte man tittar riktigt där.” - Angela Mattisson 
 
Hon tror inte heller att deras affärsresenärer letar efter hotell på Google eftersom många 
företag har avtal med hotellkedjorna.  
 
Angela säger att hon inte gillar TV-reklamens påtryckande budskap, hon tycker att en 
sökmotorsannons är mer intresseskapande eftersom det inte finns någon bild eller logotyp, 
och att det är upp till kunden om denna vill veta mer genom att klicka på länken. Angela säger 
att någonstans har den potentiella kunden ändå gjort en sökning och det är då vi ska komma 
upp, vi vill skapa ett intresse. Angela säger att hon tror hotellet kan använda 
sökmotorsannonsen till flera syften såsom publicitet och PR. ”Det är ju en annons, men det 
uppfattas nog inte som en annons på samma sätt som i en tidning kanske. Där är det så 
tydligt.”  
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Angela tror att om hotellet någon gång behöver experthjälp med sina annonser skulle det vara 
hjälp med sökorden, hon tycker det är svårt och hon har inte full koll på hur administrationen 
ser ut. 

4.1.2 Magnus Brynestam, Milou Communications, VD / Strateg 
Milou Communications är en webbyrå med säte i Karlskrona som grundades år 2003. Deras 
målgrupp är mellanstora företag med en årsomsättning på ungefär 100 Mkr som vill finnas på 
Internet under en längre period. Några exempel på kunder de jobbat med är Blekingetrafiken, 
Affärsverken och Kustbevakningen. 
 
Marknadsföringskanaler då och nu 
När vi frågar hur Milou marknadsfört sig de två senaste åren säger Magnus att de varit 
alldeles för dåliga på det. De har haft annonser i lokaltidningar, sponsring till lokala 
idrottslag, hemsidan och relationsmarknadsföring. Milou har använt sig en del av 
sökmotorsannonsering, men har nu bestämt sig för att istället satsa på att finnas i den 
organiska träfflistan. De satsar hellre pengarna på att förbättra hemsidan och på så sätt hamna 
högre upp i resultatlistorna. Den största delen av marknadsföringsbudgeten har Milou lagt på 
stora rekryteringsannonser i tidningar och på Internet, där visar de att de finns och att de 
växer. Denna marknadsföringskanal använder de fortfarande. 
 
Magnus säger att för att öka medvetenheten om företagets existens används Internet, kanalen 
kan ses som en kanal eller som 1000 kanaler. Magnus ser Internet som många kanaler, och de 
kanaler som Milou använder är sökmotorsannonsering och vanliga sökord. De försöker också 
bli omnämnda i bloggar, nyhetsartiklar och lägga ut sina PowerPoint-presentationer på 
Internet. Så att de kommer att finnas representerade på hela Internet.  
 
Magnus berättar att det finns tre sätt Milou knyter nya kunder på, vilka är att kunden söker sig 
till Milou, en reklampartner rekommenderar dem, eller att Milou själva söker upp kunden. 
Oftast får Milou nya kunder genom rekommendationer från andra kunder. Ett exempel på 
detta är Micael Bindefelds hemsida, detta är inget projekt Milou vanligtvis arbetar med men 
att göra en sådan här hemsida har gett Milou publicitet och många länkträffar från den 
hemsidan. 
 
En kanal som Milou kommer att satsa på är miljöarbete, de vill differentiera sig från övriga 
webbyråer, genom att stödja organisationer som Unicef och världsnaturfonden. De vill lyfta 
fram dem mjuka värdena och visa att de inte är som alla andra byråer som jobbar med 
Internet.  
 
”Vi är övertygade om att alla webbyråer är duktiga på det vi är, men vi ska bli bättre på att 
förklara branschspråket och lyfta fram oss själva som kundens webbyrå.”  
– Magnus Brynestam 
 
Strategi, målgrupp och målsättning då och nu 
Magnus berättar att han inte är nöjd med resultatet av den tidigare marknadsföringen. Han 
säger; ”Vi har sålt allting åt alla i fyra år” Den massmarknadsföring Milou tidigare haft 
kommer de inte längre att använda sig av, de har nu segmenterat marknaden och bestämt sig 
för att inrikta sig på mellanstora bolag i Sverige med en årsomsättning på ungefär 100 Mkr 
som vill finnas på Internet under en lång period. Magnus säger att det nu kommer bli mycket 
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lättare att göra en strategi efter deras specifika målgrupp. Han säger också att sponsringen av 
idrottslag är ett resultat av att Milou inte visste vilken deras målgrupp var. 
 
Ett mål som Milou har satt upp är att försöka komma närmare näringslivet och föröka 
annonsera utanför Internet, exempelvis reklam på flygstolar eller lokaltidningens börssidor. 
Magnus säger att han tror trovärdigheten för en webbyrå ökar om man syns på andra ställen 
än på Internet. 
 
Gerillamarknadsföring går ut på att använda okonventionella marknadsföringsmetoder för att 
nå ett maximalt resultat med minimala resurser. Detta är något som Milou funderar på att 
genomföra, i dagsläget har de inga bra idéer för att förverkliga planerna. Däremot har Milou 
tidigare genomfört lite olika kampanjer för att sprida sitt varumärke, bland annat genom att 
dela ut gratis tröjor till idrottslagen i staden.  
 
Anledningen till att Milou började med sökmotorsannonsering var för att komma högre upp i 
resultatlistorna på Google. Detta eftersom det finns väldigt många webbyråer och andra 
byråer som jobbar med Internet, det gör att konkurrensen i den organiska listan är väldigt hög. 
Dessvärre blev resultatet av sökmotorsannonseringen att Milou positionerade sig hos 
konkurrenterna. Statistiken har visat att de flesta träffar från sökmotorsannonsering kom från 
Milous konkurrenter. Magnus ville att den potentiella kunden skulle vara den dominerande 
besökaren från annonserna men oftast blev det konkurrenter som ville ta reda på vilka sökord 
vi använde.  
 
Magnus säger att marknadsföringsbudgeten för i år är fyra gånger så stor som föregående år. 
Det kommer att innebära att det kan göra mycket av den marknadsföring de har i sin 
marknadsföringsstrategi, att gå ifrån den digitala marknadsföringen och satsa hårdare på 
direkt marknadsföring.  
 
Sökmotorsannonsering 
Magnus säger att Internet kan ses som många kanaler i en och att deras hemsida är deras 
viktigaste marknadsföringskanal. Milou har tidigare i år använt sökmotorsannonsering. 
Räkningen för årets sökmotorsannonseringskampanjer slutade på ungefär 70000 kronor. 
Dessa spenderades på sju olika sökmotorsannonseringskampanjer och resulterade i två nya 
kunder. Magnus är ändå nöjd med utfallet, men tror att de 70000 kronorna skulle kunna 
resultera i fler affärer med andra marknadsföringskanaler. Han tror också att en 
sökmotorsannons kan skada Milou. Han tror att kunden kan tycka att det är synd om en byrå 
som måste annonsera i Google för att få kunder. Magnus tror att det är bättre att hittas i den 
organiska delen och synas lite överallt, än att betala för att synas bland sökmotorsannonserna. 
En metod han kan tänka sig använda för att hamna högre upp är att köpa länkar till sin egen 
hemsida för att öka relevansen på Milous hemsida och på så sätt komma högre upp i 
resultatlistorna. 
 
Anledningen till att Milou använt sökmotorsannonsering är för att det är det enda sättet där en 
kund gör ett medvetet val. Magnus säger att företag kan ha en bannerannons men kunden 
kommer inte att sitta och vänta på att en annons dyker upp. Söker någon på Google då vill 
denna ha information om det. ”Därför är AdWords intressant.” 
Däremot tror Milou att de är för stora och deras produkt för komplex för att kunna använda 
sponsrade länkar på ett tillfredställande sätt. 
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Magnus säger att fördelarna med sökmotorsannonsering är att detta är det enda aktiva sättet 
att marknadsföra sig. Ingen annan marknadsföringskanal kan interagera, kunden gör en 
medveten sökning. Detta är den största fördelen. Man når väldigt många till en låg kostnad. 
Nackdelen för Milou är att de inte når exakt de personer de vill nå. När Magnus får frågan om 
det finns några fallgropar med sökmotorsannonsering säger han att det viktigaste är att se till 
att företag har klara mål med sin kampanj, att känna till vilken uppmärksamhet de får. 
 
På frågan om det finns flera användningsområden för sökmotorsannonsering svarar Magnus 
att han håller med om detta. Han tycker det är lite galet att utgå ifrån att man vill klicka på 
något. En tidningsannons klickar ingen på. Så varför använder företagen inte 
sökmotorsannonsering tvärtom. Att man ser en annons och går ifrån datorn istället. Att 
företagen vill nå ett omvänt resultat. Magnus tycker att fler företag borde ”tänka utanför 
boxen”, att visa vilken låt som spelas på en viss radiostation och ge en länk till deras 
webbradio eller lokala radiofrekvens. Eller visa vad som går på biografen under kvällen, att 
ha en sponsrad regional länk till bokningssidan av filmen med ett erbjudande om gratis 
popcorn vid Internetbokning.   

 
Om sökmotorsannonsering är en Push eller Pull-strategi svarar Magnus att det är en Pull-
strategi, en sökmotorsannons börjar alltid med ett behov. Han utvecklar svaret genom att säga 
att företagen kan pusha hur mycket de vill, men kunden har alltid först sökt efter det. Kunden 
ber om det själv, men företagen kan missleda kunden väldigt mycket genom sökord. Magnus 
har själv köpt sökordet ”Aftonbladet”. Han säger att 30-40000 personer om dagen söker på 
det. 
 
Magnus säger att om det funnits copywriters som enbart jobbade med sökmotorsannonser så 
hade han anlitat dessa. Optimeringen av deras sida anser han att det klarar själva men hjälp 
med länkar till deras sida behöver de hjälp med. De har använt experthjälp för att öka trafiken 
till sin sida, och kommer att göra det igen. 
 

4.2 Expertföretag 
 

4.2.1 Alexander Grenadi, Get Updated, Sökmotorsoptimering 
Get Updated grundades år 1999 och är en Internetmarknadsföringsbyrå med kontor på flera 
ställen både i Sverige och i utlandet. Vi intervjuade Alexander Grenadi som arbetar med 
sökmotorsoptimering. 
 
Mediekanalmix med smak av sökmotorsannonsering  
Internet gick om TV i annonsintäkter räknat kvartal tre 2007. Alexander säger att det gäller att 
synas där kunderna finns. Därför använder företagen Internet, och ett resultat av det är att 
tryckt media blir mindre och mindre. Fler företag väljer att använda sig av Internet och 
sökmotorsannonsering.  
 
Alexander säger att anledningen till att sökmotorsannonsering tar marknadsandelar från de 
traditionella marknadsföringskanalerna är för att de inte är lika kostnadseffektiva. 
Telefonkataloger och tryckt media tappar mycket marknadsandelar till 
sökmotorsannonseringen. Den kanal som förlorat störst marknadsandel är de tryckta 
katalogerna, exempelvis telefonkatalogen. De andra kanalerna påverkas och tappar också 



Marcus Thell   Sökmotorsannonsering  
Jiottis Valsamidis                                                        Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen 

 

28 

marknadsandelar eftersom många företags marknadsföringsbudgetar har förändrats på bara ett 
år, och många företag lägger nu mer pengar på både sökmotorsannonsering och 
sökmotorsoptimering.   
 
”Med sökmotorsannonsering kan man styra kampanjen. Det är lättare att budgetera och det 
är kostnadseffektivt. Man får exakt det man betalar för.” - Alexander Grenadi 
 
Han menar att i en TV-kampanj är mätbarheten svårare, företagen skulle förmodligen få 
mycket mer ut av sin sökmotorsannons för samma pengar. Företagen kan bestämma hur 
mycket de vill betala, vilket land och för vilka personer annonsen ska visas för. 
 
Sökmotorsannonsering 
Alexander säger att Internetmarknadsföring fortfarande är i begynnelsestadiet. Många företag 
har inte insett värdet i denna kanal ännu. Genom att marknadsföra sig på Internet så når 
företag sina kunder lättare, folk som söker på Internet söker aktivt efter en vara eller tjänst. 
Genom att finnas tillgänglig på Internet leder till att kunden kommer mycket närmare ett köp. 
 
”Om man köper 1000 klick och säljer 100 produkter kan man räkna ut hur mycket varje 
konvertering kostade” - Alexander Grenadi 
 
Alexander menar att möjligheten att kunna mäta sin investering är mycket lättare på Internet. 
Han säger också att en annons i exempelvis Metro är både dyr och svår att mäta. Han säger 
vidare att om ett företag lägger 20000 kronor, så kan man mäta exakt hur mycket deras 
investering genererar i ökad försäljning. En sådan sökmotorsannonsering kan betyda enormt 
mycket för ett företag. Han säger också att det finns något som heter indirekt konvertering, 
det innebär att en kund går in på hemsidan men köper inget utan åker senare till affären och 
inhandlar produkten. Då blir mätbarheten plötsligt betydligt svårare. Men han påpekar att 
många företag är nöjda efter första kampanjen och oftast fortsätter med 
sökmotorsannonsering.  
 
Han tycker att alla företag har nytta av att vara sökbara på Internet. Om det är produkter eller 
tjänster ett företag säljer spelar ingen roll. Alla kan använda sökmotorsannonsering. Däremot 
har bland annat Google infört restrektioner som säger att varken spelbolag eller porrindustrin 
får använda sig av deras sökmotorsannonsering.  
 
På frågan om verkligen alla kan marknadsföra sig på Internet, exempelvis exklusiva 
produkter, svarar Alexander att om ett företag har en hemsida och vill synas så gäller det att 
styra annonsen så den bara visas på speciella sökord. Exempelvis när folk söker på något 
exklusivt eller ett konkurrerande märke i lyxsegmentet så finns företag representerat där med 
sin sökmotorsannons. Företag kan enligt Alexander styra och gallra fram de kunder de vill ska 
se annonsen. På samma fråga fast med ett litet lokalt företag exempelvis en pizzeria svarar 
Alexander att har de en hemsida och utkörning så är det intressant att annonsera med 
sökmotorer eftersom dessa kan styra annonserna så det bara visas i vissa regioner. Är de en 
lokal aktör och vill ha någon form av marknadsföring så kan sökmotorsannonser vara 
betydligt bättre än exempelvis affischering eller annonser i dagspress. 
 
Alexander säger att företag använder sökmotorsannonsering som både ett komplement och 
som dominerande marknadsföring. Stora företag satsar ofta mycket pengar på 
sökmotorsannonseringen. Vissa företag kör sökmotorskampanjer ett par gånger per år och 
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ingen sökmotorsannonsering alls resterande tid. Det finns också mellanstora företag som 
enbart använder sig av sökmotorsannonsering. I stora företags marknadsföringsbudgetar har 
sökmotorsannonseringen en naturlig del som bara finns med. Han anser också att företagen 
kan bygga på sina varumärken genom sökmotorsannonsering men säger att den främsta 
egenskapen med sökmotorsannonsering är att sälja. Han säger också att det finns andra 
marknadsföringskanaler som är betydligt bättre än sökmotorsannonsering för att bygga ett 
varumärke. Ett exempel på företag som vill stärka sitt varumärke är IKEA som köper 
sökmotorsannonsering för att finnas med som ett alternativ när folk söker på möbler. 
Alexander anser också att alla typer av syften kan uppfyllas med hjälp av 
sökmotorsannonsering. Exempelvis de påverkningsmöjligheter man har, såsom att en annons 
enbart visas mellan visa klockslag. 
 
Alexander anser inte att det finns några direkta nackdelar med sökmotorsannonsering, 
däremot säger han att det kan bli väldigt kostsamt om företagen inte vet vad de håller på med. 
Andra fallgropar med sökmotorsannonseringen är att många företag väljer att annonsera via 
AdSense, vilket är Googles annonseringsnätverk med anslutna hemsidor. Framtagningen av 
nyckelord är en annan kritisk punkt i sökmotorsannonseringen, ofta har företag samma sökord 
till alla produkter istället för att ha separata sökord till varje produkt. En expert selekterar 
dessutom fortlöpande bort irrelevanta annonstexter. 
 
Alexander säger att när företag kontaktar honom för att få hjälp inleds ofta samtalet med att 
”vi vill synas på Google”. Företagen söker på Google och inser att de inte finns med i 
träfflistan. Efter det vill de ha hjälp med sin Internetmarknadsföring. Alexander menar att 
igångsättning av en sökmotorsannonseringskampanj inte är särskilt svårt, men det finns 
väldigt mycket företagen måste göra för att optimera en kampanj. Kan de inte det blir inte 
kampanjen så effektiv som den kunde ha blivit. Dessutom så bränner företagen väldigt 
mycket pengar i onödan. Alexander säger också att de tjänster han säljer hjälper företagen 
med det strategiska arbetet, men också med både den tekniska och marknadsföringsmässiga 
kompetensen. 
 
På frågan om vad som kommer hända i framtiden med sökmotorsannonseringen svarar 
Alexander att tillväxten kommer att öka ännu mer. Han tror vi kommer att se en jämvikt på 
marknaden om ungefär två år. Detta grundar han i att Sverige ligger ungefär två år efter USA 
och Alexander använder USA som facit.  
 
På frågan om sökmotorsannonsering är en Push- eller Pull-strategi svarar Alexander att 
sökmotorsoptimering är Pull, en banner är Push och en sökmotorsannons ligger någonstans 
mitt i mellan dessa.  
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5. Analys  
Avsikten med vår analys är att knyta ihop vårt empiriska och teoretiska material. I enlighet 
med vårt syfte kommer vi att analysera de bakomliggande drivkrafterna till varför företag 
väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av marknadsföringskanaler.  
 

5.1 Övergripande strategiska drivkrafter 
Det är viktigt för alla företag att ha en klar bild över sin marknadsföring. Det vanligaste sättet 
för detta är att ha en väl utarbetad strategi. I marknadsföringslitteratur (eg Kotler et al) 
betonas vikten av att företagen har en marknadsföringsstrategi som innebär att de känner till 
sina målgrupper och har matchat dessa mot sina produkter eller tjänster.63 Milou ansåg att 
strategin hade en stor betydelse, men att deras genomförda strategi möjligen grundats på 
feltolkningar. De menar att de har haft en strategisk plan för att uppnå sina tänkta mål, men 
när det gäller sökmotorsannonsering har de kommit fram till att denna kanal inte motsvarade 
deras förväntningar. Det utesluter inte att företaget har nått sitt mål, det ställer bara frågan om 
de riktat sin marknadsföring mot rätt målgrupp. Företagets övergripande mål för sin 
verksamhet bestämmer vad marknadskommunikationen skall resultera i, all marknadsföring 
bör inriktas på att öka företagets vinst. Det är möjligt genom ökade intäkter eller minskade 
kostnader. Företaget ökar sina intäkter genom att öka försäljningsvolymen eller genom att öka 
marginalerna på sina tjänster och produkter. Minskade kostnader erhålls genom att 
kommunikationen blir mer effektiv. Det kan göras genom att minska investeringar i 
kommunikationen vilket är mest lämpligt vid avveckling av en produkt eller tjänst. Detta är 
ett dåligt alternativ eftersom att synas och höras är centralt för ett varumärke. En fokuserad 
kommunikation bygger på att prioritera de delar i marknadskommunikation som ger mest 
resultat. En noggrann genomgång av företagets medieval och olika kampanjer visar att en del 
media och budskap inte har stor genomslagskraft. Fokus bör ligga på att få respons från sin 
målgrupp. Kommunikation som inte leder till att målgruppen till slut köper produkten eller 
tjänsten bör tas bort. En fokuserad marknadsföring kan bland annat vara att inrikta sin 
kommunikation tydligt mot en, eller några, specifikt utvalda målgrupper. 
 
Milou berättar att de tidigare haft en väldigt bred målgrupp och ville sälja sin produkt till alla 
företag. Detta var en av drivkrafterna till att de valde sökmotorsannonsering, att de skulle ha 
möjlighet att nå en bred publik till låg kostnad. Vi ser ett samband mellan respondentens 
breda målgrupp och massmarknadsföring. De ville sälja samma produkt till alla företag, och 
sökmotorsannonseringen gav dem en möjlighet att nå denna breda publik. Företaget nådde ut 
till en stor del av sin tänkta målgrupp med hjälp av sökmotorsannonseringen, men de insåg att 
deras målgrupp inte var alla företag. Därmed blev inte resultatet av sökmotorsannonseringen 
som Milou förväntat sig. De har nu insett att de inte kan sälja till alla företag, utan har inriktat 
sig på mellanstora bolag som har en ungefärlig årsomsättning på 100 Mkr. Vi hävdar här att 
sökmotorsannonsering förutom sitt ursprungliga syfte kan har bidragit till att utforska vilken 
företagets egentliga målgrupp är. Företaget hade inte i åtanke att använda sig av kanalen som 
ett stöd för att bestämma sig för vilken deras egentliga målgrupp är, men resultatet av 
sökmotorsannonseringen visade företaget vilka som var beredda att betala för deras tjänster. 
Att använda en kanal i sin marknadsföring för detta ändamål är i strid med de Kotler et al 

                                                 
63 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2001), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
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säger om att målgruppen väljs före kanal för att undvika onödiga kostnader.64 Även om Kotler 
et al påstår att målgruppen ska bestämmas innan företag inleder sin marknadsföring kan 
sökmotorsannonsering hjälpt Milou att komma till insikt med att den målgrupp de valt är för 
bred och en segmentering av marknaden är av högsta vikt för att de i framtiden ska kunna 
träffa sin egentliga målgrupp som består av de företag som faktiskt är intresserade och kan 
betala för företagets tjänster. Sökmotorsannonsering är en flexibel kanal och med det menar vi 
att den kan nå både en bred, men också en mer fokuserad och mindre målgrupp. Vi anser även 
att en sökmotorsannons kan utformas på ett sätt som innebär att företagen kan styra så att 
annonsen bara visas för målgruppen, och för att göra detta krävs det att företagen känner till 
sin målgrupp. Annars blir sökmotorsannonsen bara en kanal för företaget att sända ut sin 
produkt eller tjänst till alla. Företaget har en produkt som är skräddarsydd för en specifik 
målgrupp, där produkten uppskattas och med största sannolikhet kommer att köpas. Om 
denna produkt skall lanseras till en bredare och irrelevant målgrupp kommer den inte att 
generera mer intäkter till företaget eftersom den inte är avsedd för alla. Det liknar argumenten 
som framförs av Kotler et al som säger att det är svårt att ha en produkt som tilltalar alla 
segment, och att massmarknadsföring är en utdöende metod som inte passar på dagens 
globaliserade samhälle.65 
 
Park Inn säger att de också segmenterat sin marknad och vet vilka målgrupper de vill nå med 
sin marknadsföring. Deras målgrupper är stora och har en geografisk spridning över hela 
landet, och de vill nå ut till en stor massa på ett kostnadseffektivt sätt. Båda respondenternas 
syfte med sin marknadsföring när de använde sökmotorsannonsering har varit att nå ut till 
många människor på ett kostnadseffektivt sätt. Våra respondenter har begränsade resurser att 
marknadsföra sig med, därför framförs som ett tungt argument i valet av 
marknadsföringskanaler priset och kostnadseffektivitet. Kostnaden är ett bekymmer för 
många företag i valet av marknadsföringskanaler. Begränsade resurser bör inte vara den 
drivande kraften för beslutfattande, för det kan leda till att fel kanal väljs. 
Sökmotorsannonsering har ett lågt pris och är kostnadseffektiv och detta är idealiskt för 
företag som vill öka trafiken till sin hemsida. Genom att använda sökmotorsannonsering kan 
ett företag nå en bred målgrupp på ett sätt som tidigare inte varit möjligt och dessutom på en 
kostnadseffektiv sätt. Här får vi medhåll av Lane et al som säger att varje krona som 
spenderas på marknadsföring ska generera en hög grad av effektivitet.66 Företagets strävan är 
att kommunicera sitt budskap till målgruppen och se till att pengarna som spenderats ger ett 
resultat som är effektivt, med effektiviteten menar vi att företagen får en ökad trafik till sin 
hemsida. Företagens mål med den ökade trafiken kan vara många, exempelvis ökad 
kännedom om företag och dess produkter eller försäljning direkt över Internet. Här anser vi 
att sökmotorsannonseringen har sin styrka, att till en obefintlig initial kostnad och en kostnad 
som uppkommer varje gång någon väljer att klicka på annonsen. Det ger företagen en 
möjlighet de tidigare inte haft att kunna nå väldigt många människor utan att behöva ställas 
till svar för den totala kostnaden vid ett tillfälle, utan betala vart eftersom besökarna klickar på 
annonsen. Detta styrks också av experten som säger att sökmotorsannonsering är en kanal 
som kan nå väldigt många till en låg kostnad. 
 

                                                 
64 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2001), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
65 ibid 
66 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
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5.2 Sökmotorsannonseringens användarvänlighet 
Respondenterna tyckte att sökmotorsannonseringen erbjuder en användarvänlighet och en 
möjlighet till uppdateringar och revideringar av annonser som är väldigt bra. Även experten 
håller med om detta och framhäver möjligheterna att rent teoretiskt kunna lägga upp en 
annons på enbart ett par minuter utan några större Internetkunskaper. Park Inn anser att 
användarvänligheten är en annan drivkraft som lockar med sökmotorsannonsering. De vill ha 
möjligheten att själva periodisera sin marknadsföring, och tycker att kanalen erbjuder detta. 
Vi påstår att även om användarvänligheten i sig är en bakomliggande drivkraft så medför det 
till en indirekt koppling till kostnadseffektiviteten. Genom möjligheten att själv hantera sin 
sökmotorsannons blir kostnaden lägre, å andra sidan kan användarvänlighet leda till den 
största fallgropen enligt oss med sökmotorsannonsering. Vi menar att många är kapabla att 
hantera sina sökmotorsannonser själva, men vi får medhåll av experten som menar att företag 
som inte besitter någon större kunskap om kanalen kan spara mycket pengar genom att 
använda experthjälp för att optimera sina kampanjer. Med detta menar vi att i andra 
marknadsföringskanaler använder företagen extern experthjälp, exempelvis vid tillverkningen 
av en radio- eller TV-reklam. Hur det än föreligger så är det viktigt att ha grundläggande 
kunskaper om en kanals egenskaper. Att som företag ge sig på något som de inte riktigt 
känner till kan göra mer skada än nytta. Enligt Lane et al betonas vikten av att ett företag bör 
känna till de särskiljande egenskaperna på de olika marknadsföringskanalerna, och på så sätt 
använda sina kunskaper för att optimera exempelvis en sökmotorskampanj. 67 Eftersom 
företagen själva kan göra förändringar i annonserna och lägga till och ta bort sökord gratis så 
borde detta innebära att företagen kan sänka sina marknadsföringskostnader då de inte 
behöver trycka upp nya saker varje gång något behöver revideras. Ett exempel på det är om 
ett företag kör en annonskampanj i en tidning och måste byta annonsen några gånger under 
kampanjens gång innebär detta kostnader varje gång. Med sökmotorsannonsering så är dessa 
ändringar gratis och företagen betalar bara för dem som klickar på den nya annonsen. 
 

5.3 Konvergensen som drivkraft  
Experten menar att en tydlig effekt av sökmotorsannonsering är att tryckta kataloger förlorar 
marknadsandelar till förmån för sökmotorsannonseringen, exempel på tryckta kataloger är 
telefonkatalogen. Telefonkatalogen digitaliserades för ett par år sedan, och alla 
telefonabonnenter är nu sökbara på Internet. Det är ett av många exempel som den 
digitaliserade utvecklingen för med sig. Enligt Fidler så kallas detta för konvergens och 
innebär att olika trycka och rörliga format nu smälter samman med datorerna.68 Vi påstår att 
konvergensen har inneburit att många företag som tidigare annonserat i exempelvis Gula 
sidorna istället väljer att annonsera i deras digitaliserade motsvarighet Eniro.se.  Vi menar att 
konvergensen kan vara en av de många bakomliggande drivkrafter till att företag väljer att 
annonsera via sökmotorer, detta för att den tryckta katalogen nu lämnar plats för sin 
moderniserade broder. Inget av våra fallföretag har medgett konvergensen som en direkt orsak 
till valet av sökmotorsannonsering, men de är medvetna om att Internet innebär en övergång 
till digitaliserade format av exempelvis tidningar och sökkataloger. Hotellet nämnde att de 
annonserar i Svensk Golfguide som är en katalog med information om alla Sveriges golfbanor 
som trycks en gång per år och delas ut till alla som är medlem i en svensk golfklubb. Vi har 
diskuterat att Internet blir alltmer användbar för att söka information. Vi hävdar att med detta 

                                                 
67 Lane, W. R., Whitehill King, K., Russell, J. T. (2005), Kleppner´s Advertising Procedure – Sixteenth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 
68 Fidler, Roger (1997), Mediamorphosis: Understanding New Media, Pine Forge Press 
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i åtanke kan det kännas mindre angeläget att annonsera i det tryckta formatet när de 
digitaliserade formaten används mer frekvent och uppdateras fortlöpande. Utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv innebär det att företagen inte behöver lägga lika stor vikt vid att 
annonsen blir bra vid första tillfället, eftersom den går att revidera under årets gång. Detta 
innebär också att företagen kan ha tillfälliga kampanjer under ett antal veckor för att sedan 
byta ut annonsen igen, det var inte möjligt när katalogen trycktes på årsbasis. Tack vare att 
den digitaliserats kan företagen mäta den exakta exponeringen, detta var inte möjligt tidigare, 
eftersom företagen enbart kunde mäta de kunder som faktiskt kontaktade dem. Dessutom har 
konvergensen medfört att katalogens tillgänglighet ökat tack vare att den är sökbar överallt 
där de finns en Internetanslutning. Vårt expertföretag påpekar att konvergensen är en tydlig 
trend, och sökmotorsannonseringen kommer med största sannolikhet att fortsätta ta 
marknadsandelar från de tryckta katalogerna. Det för att användarna av de tryckta katalogerna 
har slutat använda dessa till förmån för de mer användarvänliga digitala formatet. Vi tror att 
många annonsörer redan har bytt format eller använder både den tryckta och digitala, för att i 
slutändan helt gå över till den digitala katalogen. Vi påstår att kundflykten från de tryckta 
katalogerna är en drivkraft till att företag istället använder sökmotorsannonsering. Det 
förklaras av att finns det ingen som läser den tryckta katalogen så är det inte kostnadseffektivt 
att annonsera i den heller.  
 

5.4 Hemsidan och dess tillgänglighet 
De flesta företag inklusive våra respondenter anser att deras hemsida är en viktig 
marknadsföringskanal. Internet som marknadsföringskanal hävdar vi vara en kanal som kan 
täcka in flera syften, bland annat annonsering, försäljning, stärkta kundrelationer, publicitet 
och en viss nivå av interaktion mellan företag och kund. Detta styrks av Dahlén och Lange 
som säger att ett företags hemsida har en hög genomslagskraft och kräver att användaren är 
aktiv, men också att hemsidan kan vara bra för att stärka företagets varumärke.69 Om 
företagen inte kan få kunderna till sin hemsida kan företagen inte utnyttja de möjligheter 
Internet erbjuder. Det påstår vi vara en indirekt drivkraft till att företag väljer att använda 
sökmotorsannonsering, eftersom Internet har väldigt många användningsområden. 
Sökmotorsannonsering fungerar som en ytterdörr metaforisk talat. Den visar vägen till 
företagets hemsida. Att ha denna dörr på någon av Internets mest trafikerade sidor ökar 
drastiskt chanserna till att fler besöker företagets hemsida. Anledningen att använda 
sökmotorsannonsering för att öka sin trafik tror vi har ett samband med det faktum att nästan 
alla Internetanvändare nästan dagligen använder en sökmotor. Enligt Fiore har människan ett 
behov av att söka information och sökmotorer kan hjälpa människan att tillfredställa detta 
behov.70 Den moderna människan söker information på Internet och sökmotorer erbjuder 
information till alla som söker. Eftersom sökmotorer är några av Internets mest trafikerade 
sidor och att antalet Internetanvändare ökat konstant sedan Internets begynnelse så är det nu 
av högsta vikt att företag syns på Internet. Att synas där kunden finns är ett accepterat och 
myntat begrepp som också styrks av bland annat Kotler et al .71 Vi menar att företagen 
utnyttjar sökmotorns höga trafik för att leda intresserade potentiella kunder till sin hemsida, 
och att detta är ytterligare en drivkraft till att företag väljer att använda denna 
marknadsföringskanal. 

                                                 
69 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik (2003), Optimal marknadskommunikation, Liber AB, Malmö 
70 Fiore, Frank (2001), E-marketing strategies – The hows and Whys of Driving Sales Through e-Commerse, 
Que, Indianapolis, Indiana 
71 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2001), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
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En annan viktig anledning som våra respondenter lyfte fram var möjligheten att finnas i 
anslutning till de högsta resultaten på sökmotorernas träfflistor. De ansåg att finns företaget 
inte med på första sidan med sökträffar, är sannolikheten låg att den potentiella kunden letar 
vidare. Experten säger också att de flesta företag som ringer honom vill ha hjälp med att synas 
högt uppe på sökmotorernas träfflistor. Det finns ett antal sätt som kan hjälpa ett företag att 
hamna högt uppe i sökmotorernas resultatlista, det absolut snabbaste och med den lägsta 
initiala kostnaden är sökmotorsannonsering. Den del av skärmen som en person tittar på när 
den genomfört en sökning upptar oftast den översta vänstra delen av skärmen, detta är ett 
resultat av att människan är lat och lägger helst inte ner mer tid än nödvändigt för att hitta vad 
denna söker efter. Detta styrks av Söderlund som säger att människan värderar sin tid högt, 
och den så kallade sökkostnaden bör vara så låg som möjligt.72 Vi påstår att många företag 
vill finnas med i toppen av resultatlistorna på grund av att de själva vet att en person som 
genomför en sökning sällan går längre än till den första sidan med sökträffar. Det styrks av 
Söderlund som säger att en person som genomför en sökning nästan aldrig tittar längre ner än 
den första sidan med träffar.73 Vi tror att ju lägre sökkostnaden blir för den potentiella 
kunden, desto fler besök får en hemsida. Här ser vi ett samband mellan sökkostnaden och ett 
företags läge. Detta kan förklaras med en metafor som säger att ju närmare en stadskärna en 
butik ligger, desto fler potentiella kunder kommer att röra sig i anslutning till butiken. Genom 
att köpa en sökmotorsannons så kan företagen påverka sitt läge i sökmotorerna, och på så sätt 
öka kännedomen om företagen och därmed ökad publicitet. Vi hävdar att företagens önskan 
om att hamna högt upp i sökmotorerna kan förklaras med teorin om 4P under kategorin Plats 
där ett företags lokalisering behandlas.74 Vilket innebär att företagen genom olika aktiviteter 
kan hitta rätt ställen att synas på och därmed öka sina möjligheter att nå sina målgrupper. 
Strävan att finnas med i toppen bland sökträffarna medför enligt oss andra mervärden för 
företagen, i form av de kunder som klickar på annonsen men inte genomför något köp direkt, 
kan vid ett senare tillfälle besöka den fysiska butiken och inhandla produkten. Det medför ett 
mervärde för företagen som innebär att företagets målgrupp blir medvetna om företagets 
existens. Det kan också innebära att de som besöker hemsidan är ett företags konkurrenter 
vilket hände Milou. De såg detta som en positiv bieffekt av sökmotorsannonseringen eftersom 
det nu innebär att konkurrenterna känner till att vår respondent existerar. 
 

5.5 Sökmotorsannonsering och Pull-strategi 
En intressant infallsvinkel med sökmotorsannonsering är relevansen och den träffsäkerhet 
företaget får med hjälp av denna marknadsföringskanal. Vi har hittat likheter med Pull-
strategin som går ut på att skapa ett intresse hos målgruppen, så att kunden efterfrågar 
produkten.  
 

                                                 
72 Söderlund, Magnus (2000), I huvudet på kunden – EFI:s Årsbok 2000, Liber Ekonomi, Malmö 
73 ibid 
74 Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2001), Principles of marketing – Third European Edition, 
Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 
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Figur 5: Pull –teorin (Kotler 2005 s 650) 
 
De likheter vi hittat är när den potentiella kunden genomfört sin sökning, då 
sökmotorsannonserna är relevanta till sökningen och det kunden efterfrågat. Skillnaden är det 
som händer under sökningen, istället för att företaget påverkar kunden så genomför kunden 
sökningen själv och företag ser bara till att finnas med i de resultat kunden har att välja 
mellan. Med en Pull-strategi påverkar företagen kunden att söka upp produkten själv, samma 
sak händer i sökmotorsannonsen, ända skillnaden är att företagen använder en mellanhand i 
form av sökmotorn för att uppnå samma resultat. Att som företag bara behöva visa sin annons 
för personer med ett intresse för deras produkt anser vi vara unikt för en annons eftersom 
andra annonser med en Pull-strategi sänds ut till många människor och alla dessa är 
förmodligen inte mottagliga för budskapet när det dyker upp. 
 

 
Figur 6: Valsamidis Thell -modellen 
 
I figuren ovan visas den process kunden går igenom innan denna väljer att besöka ett företags 
hemsida. Vi har valt att presentera processen i den schematiska bilden ovan för att kunna 
belysa likheterna mellan Pull-strategin och sökmotorsannonsering. Den stora skillnaden vi ser 
är när företagen väljer att påverka kunden och det hävdar vi vara unikt för en annons. Istället 
för att försöka sända ett budskap till sin målgrupp så att det väcker ett intresse för produkten 
eller tjänsten, väljer företagen att sända sitt budskap genom en sökmotor till de personer som 
visar ett intresse genom att använda sig av de sökord företaget köpt. När Internetanvändaren 
får upp sökmotorsannonsen är denna en potentiell kund. Vi menar att det kan vara så att 
Internetanvändaren i fråga inte tillhörde företagets egentliga målgrupp, men sökningen 
innebär att Internetanvändarens behov just nu resulterar till att denna nu har samma behov 
som företagets målgrupp. Vi förstår också att det kan förekomma felriktade annonser och att 
Internetanvändaren använt fel sökord. Våra respondenter anser att sökmotorsannonsering ger 
den potentiella kunden ett aktivt val, och de framhäver att eftersom denna gjort en sökning är 
de mer mottagliga för företagets budskap. Respondenterna och experten anser inte heller att 
sökmotorsannonseringen är lika påtryckande som annan reklam och detta hävdar vi också 
genom att visa att sökmotorsannonseringen har många likheter med Pull-strategin som går ut 
på att sända ut ett budskap som innebär att kunden själv efterfrågar produkten. I en studie 
gjord av annonsföreningen och QwickWise ansåg 42 procent att reklamen numera anses mer 
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påtryckande.75 Företagen strävar efter ett annonsformat som har en avslappnad karaktär och 
en sådan annons är sökmotorsannonsering. Företagen valde sökmotorsannonsering eftersom 
kanalen erbjöd en möjlighet att implementera en Pull-strategi, som gav företagen möjligheten 
att sända ut sitt budskap om deras produkt eller tjänst till den rätta målgruppen på ett effektivt 
sätt. Deras tjänster är avsedda för specifika målgrupper som består av bland annat golfare för 
Park Inn och medelstora bolag för Milou. Produkten eller tjänstens egenskaper är avsedda för 
ett visst segment som har betalningsförmågan för dessa produkter eller tjänster. Vid den 
strategiska planeringen tar företaget hänsyn till produkten eller tjänstens särskiljande 
egenskaper och bestämmer sig för vilka avgränsningar som kan spegla produktens 
egenskaper. Dessa avgränsningar bestäms och därefter köper företagen de sökord som de tror 
definierar målgruppens önskan. 
  

5.6 Flockbeteende  
Park Inn sa att den viktigaste drivkraften till att de hade implementerat sökmotorsannonsering 
i sin marknadsföring var för att deras koncernchef hade besökt ett seminarium om 
sökmotorsannonsering och blev positivt inställd till denna annonsform. Huvudargumentet var 
att andra företag inom samma bransch hade använt denna marknadsföringskanal och nått goda 
resultat, därför skulle även Park Inn börja använda sökmotorsannonsering. Det kan förklaras 
av att människor tenderar att uppföra sig som alla andra, vi väljer hellre att följa strömmen än 
att gå motströms. Bland annat Surowiecki har gjort undersökningar som bekräftar fenomenet 
som innebär att om tillräckligt många människor gör något, är det allmänt accepterat och då 
kan alla andra också göra det.76 Om den allmänna uppfattningen om sökmotorsannonsering är 
att kanalen är bra, så anser vi att det skulle vara ett väldigt enkelt sätt för företagen att grunda 
sitt beslut på. Vi kan inte avgöra om ett sådant beslut leder till ett bra resultat eller inte, men 
det är av högsta vikt att företagen inte väljer sina marknadsföringskanaler på personliga 
preferenser, utan de bör välja efter de olika kanalernas särskiljande egenskaper och syften. 
Om företagen är osäkra på vad de olika kanalerna erbjuder tror vi att det är lätt att fatta sina 
beslut genom att se hur andra företag gjort, och göra likadant. Förutsättningen är att de 
beslutsfattande personerna i ett företag ser likheter i konkurrenternas företag med sitt eget. Vi 
hävdar att om det finns tillräckligt många som använder sökmotorsannonsering och de är 
nöjda med kampanjens utfall, kan det vara en av drivkrafterna till att andra företag använder 
denna vetskap som en beslutsgrund för att implementera sökmotorsannonsering. 
 

5.7 Summering av drivkrafterna  
De drivkrafter vi analyserat och anser ligga till grund för företagens beslut att implementera 
sökmotorsannonsering är möjligheten att nå en publik med stor geografisk spridning till en 
låg kostnad. En annan drivkraft som genomsyrar hela analysen är kostandseffektiviteten, att 
företagen enbart behöver stå till svars för de personer som klickat på annonsen. Detta innebär 
att företagen inte behöver oroa sig för de exponeringar som inte leder till en länkning till 
företagens hemsidor. Även användarvänligheten i marknadsföringskanalen har lyfts fram, att 
företagen själva kan styra sin annonsering, att de kan göra revideringar och lägga upp egna 
kampanjer kostnadsfritt. Båda respondenterna ansåg att hemsidan var en viktig 
marknadsföringskanal, men för att leda trafik till denna ansåg företagen att det var viktigt att 
synas högt uppe i sökmotorernas resultatlistor. Båda respondenterna ansåg också att 
                                                 
75 Quickwise/Annonsföreningen (2005), Reklam - Nej Tack! – Attitydundersökning utförd av Quickwise på 
uppdrag av Annonsföreningen. 
76 Surowiecki, James (2004), The wisdom of crowds, Doubleday, New York, USA 
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sökmotorsannonseringen var en marknadsföringskanal som inte ansågs lika påtryckande som 
annan annonsering. Den sista drivkraften vi hittade var att en av våra respondenter hade 
implementerat sökmotorsannonsering på grunder att denna kanal visat goda resultat för andra, 
alltså en form av flockbeteende. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat vi kommit fram till, men även ge förslag 
till vidare forskning inom området för sökmotorsannonsering. 
 

6.1 Slutdiskussion 
Vårt syfte var att ur ett marknadsföringsstrategiskt perspektiv undersöka och förstå 
drivkrafterna till varför företag väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin mix av 
marknadsföringskanaler. Vårt empiriska material visar vad företagen framhäver som positiva 
respektive negativa egenskaper hos kanalen. Dessa egenskaper var för sig eller som en 
kombination utgör drivkrafterna bakom beslutet om ett företag ska implementera denna 
marknadsföringskanal. Sökmotorsannonsering är en relativt ny marknadsföringskanal och 
detta medför att historiken om kanalen och dess egenskaper är få. Det medför att mycket av 
den informationen som finns tillgänglig om kanalen är partisk och kommer direkt från 
sökmotorerna eller expertföretagen som säljer sina tjänster för att optimera företagets 
sökmotorsannonser. Resultatet av vår analys visar ändå att våra respondenter är nöjda med 
resultatet av sina sökmotorsannonseringar.  
 
Dessutom så har det som vi i teori- och analysavsnitten benämnt som flockbeteende varit ett 
incitament för valet av sökmotorsannonsering för Park Inn. Denna bakomliggande drivkraft 
kan tyckas sakna en strategisk grund. Argumentationen kan inte helt förkastas enbart för att 
Kotler et al säger att denna beslutsgrund är felaktig. Det har visat sig att kanalen haft 
framgångar när den använts inom exempelvis hotellbranschen. Vi menar att om flera företag 
inom samma bransch är nöjda med kanalens resultat, då är det bekvämare och enklare för ett 
företag att använda sig av andra företags preferenser om kanalen. Med det menar vi att denna 
beslutsgrund kan spara företagen den tid för planering och research för vilken kanal som skall 
väljas in i deras marknadsföringsmix. Vi påstår inte att detta incitament är något vi 
rekommenderar men att detta ändå kan ses ur ett visst marknadsföringsstrategiskt perspektiv. 
Vi är medvetna om att en sådan argumentation kan leda till vissa fallgropar, vilket kan vara 
att företagens mål inte nås och att kostnaden blir högre än om planeringen skett enligt 
exempelvis de teorier Kotler et al påvisar.  
 
Vi har sett hur företagen resonerar kring egenskaperna hos sökmotorsannonseringen och 
vilken roll konvergensen spelar i kanalens existens som marknadsföringskanal. Konvergensen 
är en tvingande drivkraft för valet av kanalen. Det eftersom företagen måste annonsera där 
deras målgrupper finns. Det blir då en strategisk förflyttning mellan de tryckta katalogerna 
och de digitala motsvarigheterna. Dessutom har konvergens inneburit en teknologisk 
utveckling för kanalen. Sökmotorsannonseringen är en digital marknadsföringskanal vilket 
ger företagen en möjlighet att själva styra sina annonser, och själva mäta utfallet av sina 
kampanjer och sökord. Det innebär att företagen kan jämföra sin målsättning med det faktiska 
resultatet vid den tidpunkten företaget väljer. De statistiska hjälpprogram sökmotorerna 
erbjuder sina kunder hjälper företagen att fortlöpande kontrollera om deras strategi fungerar 
som de tänkt sig. Det påstår vi kan leda till en av -specialisering av marknadsföringsarbetet, 
vilket innebär att företagen själva kan styra sin marknadsföring. Det finns dock en risk som i 
förlängningen kan leda till fallgropar genom att företagen inte inser kanalens komplexitet och 
på så sätt inte når sina mål på ett effektivt sätt. Det har inneburit att de senaste åren dykt upp 
företag som specialiserat sig på sökmotorsannonsering. 
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Med nämnaren kostnad överväger företaget mellan kanalens användarvänlighet och experten. 
Vi har konstaterat att kanalens kostnad är låg och effektiv i förhållande till andra kanaler 
vilket resulterar till att företag kan ha råd med vissa egna undersökningar. Vi menar att 
sökmotorsannonseringen kan inkluderas i marknadsföringsmixen för att uppnå andra syften. 
Det kan vara bland annat en undersökning om vilken ett företagets egentliga målgrupp är. 
 
I analysen belyser vi att Milou inte visste vilken deras egentliga målgrupp var när de 
implementerade sökmotorsannonsering. Vi menar att sökmotorsannonsering kan ha varit en 
bidragande orsak till deras insikt om den egentliga målgruppen. Vi påstår att företag som inte 
vet vilken deras egentliga målgrupp är, kan dra nytta av sökmotorsannonseringens 
egenskaper. Genom att köpa ett antal sökord och sedan fortlöpande revidera dessa och ta bort 
de sökord som inte leder till den tänkta kundaktionen som kan vara exempelvis försäljning, 
varumärkeskännedom eller att kunden tar kontakt med företaget. Det resulterar till att 
företagen med hjälp av sökmotorsannonseringen och dess statistiska hjälpprogram har lyckats 
ringa in de sökord som genererar kundaktioner. Det är ur ett ekonomiskt perspektiv möjligt 
eftersom betalningsmodellen för kanalen innebär att företagen enbart betalar för de personer 
som klickat på annonsen. Jämför vi det med exempelvis TV hade det inte varit genomförbart, 
utifrån ett tekniskt perspektiv. Det hade inneburit att företagen hade behövt köpa exempelvis 
tio olika TV-reklamer, köpa reklamutrymme för dessa för att sedan ta reda på vilken annons 
som ansågs tilltala målgruppen bäst. Det hade varken varit kostnadseffektivt eller mätbart.  
 
Vi påstår också att de likheter vi sett mellan sökmotorsannonsering och Pull-strategin i 
analysen har en bidragande inverkan på det vi ovan påstår om segmenteringen. Det grundar vi 
i den process som sker när företagen lägger in sökorden och ger kunden en möjlighet att själv 
få söka upp produkten. Det kan förklaras av en analogi med exempelvis en fiskare som kastar 
i tio krokar med olika beten och låter fisken avgöra vilket bete som fungerar bäst. Här påstår 
vi att med hjälp av sökmotorsannonseringen får kunden en aktiv roll i företagens 
segmenteringsprocess, och denna symbios mellan företag och kund tror vi kommer att bli 
betydligt vanligare i framtiden. 
 
Sammanfattningsvis om sökmotorsannonseringen kan vi säga att kanalens egenskaper är 
användbara och flexibla och kan anpassas för att uppnå den tänkta strategiska målsättningen 
eller användas som ett komplement till företagens övriga marknadsföring. Vi har funnit ett 
samband mellan kanalens egenskaper och dem bakomliggande drivkrafterna ett företag kan 
ha. Vi har analyserat utifrån ett marknadsföringsstrategiskt perspektiv och har förstått varför 
företagen väljer att implementera sökmotorsannonsering i sin marknadsföringsmix. Det 
framkommer i vår analys att sökmotorsannonseringens låga kostnad och kanalens 
användarvänlighet bidrar till en effektiv marknadsföring. Vilken målsättning företaget än har 
påstår vi att kanalen kan anpassas och justeras efter de önskemål företagen har, och det är ett 
resultat av sökmotorsannonseringen enkla användargränssnitt. Vi har också sett att företagens 
kännedom och kunskap om kanalen är direkt kopplad till de resultat de når med 
sökmotorsannonseringen. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Att sökmotorerna växt de senaste åren och intagit en naturlig plats i många människors liv är 
det inget tvivel om. En fråga som kommit upp under arbetets gång är frågan om vad som 
kommer hända när exempelvis Google med sin höga marknadsandel har möjligheten att 
bestämma vad folk ska få se och inte. Ett exempel på det är den censur Googles kinesiska 
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användare blir utsatta för. Det tycker vi är intressant och skulle gärna se någon eller några 
som tog sig an denna frågeställning i framtiden. Vi har valt att behandla kanalens 
kostnadseffektivitet i sin specifika avseende där kostnaden divideras med antalet besökare. 
Men när kostnadseffektivitetsbegreppet intar en större omfattning och får andra innebörder då 
får kanalens kostnadseffektivitet en ny infallsvinkel. Hur blir den totala kostnaden i 
förhållande till företagets vinst? En annan fråga som direkt kan relateras med 
kostnadseffektivitet är den relevanta trafiken som kanalen påstås generera. Är det relevant 
trafik när konkurrenter besöker företagets hemsida, när företaget haft i åtanke att enbart 
potentiella kunder skulle besöka hemsidan? Konkurrenternas medvetenhet om varandras 
existens innebär och medför genomtänkta spelregler i marknaden. Är det möjligt att kanalen 
kan användas för flera marknadsföringssyften samtidigt, med reservation för att detta inte 
påverkar företagets ursprungliga mål? I marknadsföringsteorier av bland annat Kotler et al är 
det styrkt att implementering av en ny kanal bör vara noggrant övervägt med det företagets 
strategi. Var går gränsen med kanalens flexibilitet i förhållande med företagets målsättning? I 
början av vår studie har vi försökt att jämföra kanalen med andra medium. Vi valde att inte 
genomföra en sådan likhetsgranskning eftersom vi tror att en sådan studie inkluderar ett 
bredare problemområde. Sökmotorsannonsering är ett ny och mindre utforskat subjekt i en 
akademisk nivå men vi hävdar att kanalens existens innebär många och olikartad synvinklar 
för forskare med intresse i ämnet.   
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Bilaga 1 Brev till intervjuföretag 
Karlskona den 13 december 2007 
 
 
Hej! 
  
Vi är två högskolestudenter som studerar marknadsföring på Managementsektionen på BTH. 
Just nu pågår arbetet med vår kandidatuppsats. Vårt syfte är att ta reda på och förstå de 
bakomliggande drivkrafterna till varför företag väljer att använda sökmotorsannonsering i sin 
mix av marknadsföringskanaler.  
 
Vi har bland annat valt ut Er till att intervjuas till vår uppsats, så vi undrar om ni har ett 
intresse i att ställa upp på en intervju som kommer att ta ungefär 45 min – 1h. Vi är i så fall 
intresserade av att intervjua den person på företaget som har det övergripande ansvaret för 
marknadsföringen. 
 
Ert deltagande är av högsta vikt för vår uppsats. Om ni är intresserade så skulle vi vilja 
förlägga intervjun under v 51. Vår förhoppning är därför att Du, eller någon medarbetare, vill 
ta er tid att besvara våra frågor. Vi ser helst att intervjun sker under vecka 51. Svara på detta 
e-mail så ringer vi upp för att boka in en tid. Vi besvarar givetvis gärna eventuella frågor 
kring studien. 
  
 
Har ni möjlighet att medverka så svara gärna på detta e-mail så ringer vi upp er för att boka in 
en tid. 
 
 
Tack på förhand 
 
God Jul! 
 
 
Marcus Thell     Jiottis Valsamidis 
0708-773711     0768257533 
math05@student.bth.se    jova04@student.bth.se 
 

Bilaga 2 Brev till expertföretag 
Karlskona den 13 december 2007 
 
 
Hej! 
  
Vi är två högskolestudenter som studerar marknadsföring på Managementsektionen på BTH. 
Just nu pågår arbetet med vår kandidatuppsats. Vårt syfte är att ta reda på och förstå de 
bakomliggande drivkrafterna till varför företag väljer att använda sökmotorsannonsering i sin 
mix av marknadsföringskanaler.  
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Vi har bland annat valt ut Er till att intervjuas till vår uppsats, så vi undrar om ni har ett 
intresse i att ställa upp på en intervju som kommer att ta ungefär 45 min – 1h.  
 
Ert deltagande är av högsta vikt för vår uppsats. Om ni är intresserade så skulle vi vilja 
förlägga intervjun under v 51. Vår förhoppning är därför att Du, eller någon medarbetare, vill 
ta er tid att besvara våra frågor. Vi ser helst att intervjun sker under vecka 51. Svara på detta 
e-post så ringer vi upp för att boka in en tid. Vi besvarar givetvis gärna eventuella frågor kring 
studien. 
 
 
Tack på förhand 
 
God Jul! 
 
 
Marcus Thell     Jiottis Valsamidis 
0708-773711     0768257533 
math05@student.bth.se    jova04@student.bth.se 
 

Bilaga 3 Frågeformulär till företag 
 

 En kort beskrivning av företaget och dess verksamhet: 
 
Företagsnamn: 
 
Säte: 
 
Bransch: 
 
Grundat år: 
  

 
 En kort beskrivning av respondenten och dess roll i företaget: 

 
Namn: 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
 
Längd på anställning: 

 
 

 Matchar Ni olika målgrupper och budskap med olika marknadsföringskanaler? 
När Ni bestämt vilka målgrupper ni har och vilka budskap Ni vill sända ut, väljer ni 
kanaler efter detta, och i så fall hur och varför? 

 
 

 Hur har ert företag marknadsfört Er de senaste två åren?  
Vad var Er målsättning med marknadsföringen vid just dessa tillfällen? 



Marcus Thell   Sökmotorsannonsering  
Jiottis Valsamidis                                                        Drivkrafterna bakom ett företags strategiska val av kanalen 

 

45 

Hur resonerade ni, när ni bestämde er för vilken/vilka mediekanal som skulle 
inkluderas?  
 

 
 Varför använde ni just dessa kanaler?  

Känner ni till mediekanalernas särskiljande egenskaper? Har dessa uppfyllt era 
specifika mål som t.ex. att nå er målgrupp? Varför valde ni just dessa kanaler, hade ni 
någon utarbetad strategi bakom valen? 

 
 

 Hur ser er marknadsföring ut idag?  
Vad är skillnaden med förgående år? Når ni målgruppen på ett bättre sätt idag med 
hjälp av sökmotorsannonseringen?  
 
 

 Varför använder ni er av dessa kanaler nu?  
Kan ni nu ta bort eller använda vissa kanaler mindre pga. Sökmotorsannonseringen? 
I så fall, varför? Varför valde ni just dessa kanaler, hade ni någon utarbetad strategi 
bakom valen? 

 
 

 Vad har ni för målsättning med Er marknadsföring? 
Ex ökad försäljning, ökad varumärkeskännedom mm. 
 
 

 Hur är sökmotorsannonseringen kopplad till er målsättning? 
Vad är målet med er sökmotorsannonsering? 

 
 

 Vilken roll spelar sökmotorsannonsering i er marknadsföringsmix?  
Har den en dominerade roll, eller fyller den bara ett komplementärt syfte? Kan ni 
återge varför ni valde sökmotorsannonsering? Uppfyllde den era förväntningar? 
 

 
 Vad är fördelarna respektive nackdelarna med sökmotorsannonsering?  

När ni jämför denna kanal med andra kanaler ni använder, vilka slutsatser kan ni dra 
av det? 

 
 

 Vad anser ni vara viktigt vid användning av sökmotorsannonsering?  
Finns det fallgropar man måste känna till innan man börjar använda denna kanal, 
såsom utformning av annonsen, sökord eller ogiltiga klick? 

 
 

 Finns det flera användningsområden för sökmotorsannonsering? 
I de flesta kanaler som företag generellt annonserar i uppfattas av kunden som just 
annonser. Tror Ni man kan använda sökmotorsannonseringen till fler syften än bara 
annonsering, exempelvis för publicitet, promotion eller PR? 
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 Hur skulle ni definiera sökmotorsannonsering? 
Är det en marknadsföringskanal där man tvingar på konsumenten sitt budskap eller är 
det en kanal där man skapar ett intresse kring en produkt eller tjänst? Utveckla 
gärna! 

 
 

 Använder ni er av sökmotorsexperter eller funderar på att göra det? 
Vilka är i så fall anledningarna till detta? Vilka delar anser ni att man behöver experthjälp 
med?  
 

Bilaga 4 Frågeformulär till expert 
 En kort beskrivning av företaget och dess verksamhet: 

 
Företagsnamn: 
 
Säte: 
 
Bransch: 
 
Grundat år: 
  

 
 En kort beskrivning av respondenten och dess roll i företaget: 

 
Namn: 
 
Befattning: 

 
 

 Ser ni några generella förändringar i företags val av distributionskanaler de senaste 
åren?  
Vilken roll har Internet i denna förändring i så fall?  
Når företagen sin målgrupp på ett bättre sätt idag med hjälp av 
sökmotorsannonseringen?  

 
 

 Varför tar sökmotorsannonseringen marknadsandelar av de traditionella 
marknadsföringskanalerna?  
Vilka kanaler är det i så fall som blir mindre och varför? Kan man nu ta bort eller 
använda vissa kanaler mindre pga. sökmotorsannonseringen? 

 
 

 Vilka argument lägger företagen fram när de vill använda sig av 
sökmotorsannonsering?  
Har företagen några generella uppfattningar om vad sökmotorsannonseringen ska ge 
dem?  
Vilka är sökmotorsannonseringens särskiljande egenskaper?  
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Finns det branscher som är överrepresenterade i sin användning av 
sökmotorsannonsering, och tvärtom? 
 
 

 Tror ni att alla typer av företag skulle kunna marknadsföra sig med hjälp av 
sökmotorsannonsering?  
Varför? Varför inte? 
Har den en dominerade roll, eller fyller den bara ett komplementärt syfte? 

 
 Varför anlitar företag Er? 

Vilka är era försäljningsargument för att sälja in era tjänster hos företagen? Är det Er 
tekniska kompetens eller är det Er marknadsföringsmässiga kompetens ni säljer?  

 
 

 Vilka är de främsta orsakerna till att företag anlitar er? 
Är det exempelvis svårigheten i utformningen av annonsen? 

 
 

 Vilka typer av företag anlitar Er? 
Finns det en speciell typ av företag eller bransch som är över- eller 
underrepresenterad?  

 
 

 Vilka syften kan man täcka in med hjälp av sökmotorsannonsering?  
Kan man ex stärka sitt varumärke, kundrelationer eller öka sin marknadsandel med 
hjälp av sökmotorsannonsering? 

 
 

 Vad är fördelarna respektive nackdelarna med sökmotorsannonsering?  
När ni jämför denna kanal med andra, vilka slutsatser kan ni dra av det? 

 
 

 Vad anser Ni vara viktigt vid användning av sökmotorsannonsering?  
Finns det fallgropar man måste känna till innan man börjar använda denna kanal, 
såsom utformning av annonsen, sökord eller ogiltiga klick? 

 
 

 Hur ser sökmotorsannonseringens tillväxtpotential ut? 
Tror ni denna kanal kommer att fortsätta växa i samma takt, eller ser ni en 
stagnation? 

 
 

 Hur skulle ni definiera sökmotorsannonsering? 
Är detta en kanal där man kan sända ut budskap med hjälp av Push-teorin eller Pull-

teorin? 
 


