
Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp | Företagsekonomi 3 – Marknadsföring 

Vårterminen 2019 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-G--19/02043--SE 

 

 

 

 

 

 
Sökmotoranvändares 
annonsmedvetenhet och 
attityd mot organiska- 
och betalda sökresultat 

 

En kvantitativ studie om hur sökmotoranvändares 

attityd påverkas av annonsmedvetenhet 

 

 

 

Jacob Rhan  

Vanessa de Luca 

 

 

Handledare: Anders Parment 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liu.se/


 
 

 

 

  



 
 

 

 

Förord 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka de personer som gjort den här kandidatuppsatsen möjlig. Vi vill rikta 
ett stort tack till våra respondenter för deras deltagande. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
seminariegrupp som har givit oss värdefulla tips och råd under arbetsprocessen. Vi vill även rikta ett 
stort tack till vår handledare Anders Parment, som med sin erfarenhet bidragit med handledning och ett 
stort engagemang genom hela arbetsprocessen.  
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Begreppslista 
 
I detta kapitel förklaras kortfattat ett antal centrala begrepp i uppsatsen för att öka läsarens 

förståelse. 

 
Sökmotormarkandsföring: innefattar alla marknadsföringsmetoder som organisationer eller 

privatpersoner använder för att öka en webbplats synlighet hos sökmotorer i syfte att locka fler och nya 

besökare till webbplatsen (Moran & Hunt 2009).  

 

Organiska sökresultat: är de sökresultat som sökmotorer anser vara de mest relevanta för en 

sökmotoranvändares sökning. Organiska sökresultat visas baserat på innehåll, nyckelord och andra 

faktorer (Edelman & Gilchrist 2012).   

 

Betalda sökresultat: är de sökresultat som sökmotorer visar mot betalning. Betalda resultat visas 

baserat på sökmotoranvändarens sökord (Edelman & Gilchrist 2012). 

 

Sökresultatsidan: är sidan där sökmotorer presenterar sökresultat för användare när de söker på en 

sökmotor (Wordstream, u.å.). 

 

Native advertising: är en betald annons där annonsen matchar innehållet i mediet som den visas på. 

Exempel på native advertisning är annonser i tidningar och tidskrifter eller sponsrade inlägg på sociala 

medier (Vinderslev, u.å.). 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Sammanfattning  

Titel: Sökmotoranvändares annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- och betalda sökresultat: En 

kvantitativ studie om hur sökmotoranvändares attityd påverkas av annonsmedvetenhet 

Författare: Jacob Rhan och Vanessa de Luca 

Handledare: Anders Parment 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan sökmotoranvändares 

annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- och/eller betalda sökresultat. 

Hypoteser: H1: Attityden mot Googles betalda sökresultat är signifikant mer negativ för 

sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan i 

jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 75% av Googles betalda 

sökresultat på sökresultatsidan. H2: Attityden mot Googles organiska sökresultat är signifikant mer 

negativ för sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 75% av Googles 

betalda sökresultat på sökresultatsidan. 

Metod: Studien grundar sig på det positivistiska forskningsparadigmet och har en kvantitativ 

forskningsmetod och en deduktiv ansats. Forskningsdesignen är tvärsnittsstudie och enkät har valts 

som insamlingsmetod. Dataanalysen är gjord med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS.  

Resultat: Resultatet visar att det inte finns något samband mellan sökmotoranvändares attityd mot 

Googles betalda sökresultat och sökmotoranvändares annonsmedvetenhet vilket innebär att 

nollhypotes 1 inte kan förkastas. Resultatet visar även att sökmotoranvändares attityd mot Googles 

organiska sökresultat är signifikant mer positiv för sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av 

Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas 

identifiera mindre än 75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan vilket innebär att 

nollhypotes 2 inte förkastas. 

Studiens bidrag: Det teoretiska bidraget är relaterat till persuasion knowledge model (PKM) och 

visar att (1) sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge inte nödvändigtvis skapar en mer 

negativ attityd mot betalda sökresultat. (2) Sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge 

skapar en mer positiv attityd mot organiska sökresultat. Det praktiska bidraget ges till Google och 

bygger på att (1) Google kan tydliggöra sin annonsmärkning utan risk att sökmotoranvändarna får en 

mer negativ attityd mot Googles betalda sökresultat. (2) Google kan tydliggöra annonsmärkningen 

vilket kommer leda till att sökmotoranvändarna får en mer positiv attityd mot Googles organiska 

sökresultat. 

Nyckelord: Annonsmärkning, attityd, sökmotormarkandsföring och persuasion knowledge



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Abstract  

Title: Search engine users 'ad awareness and attitude towards organic- and paid search results: A 

quantitative study on how search engine users' attitude is affected by ad awareness 

Authors: Jacob Rhan and Vanessa de Luca 

Supervisor: Anders Parment 

Purpose: The purpose of this study is to examine if there is a relationship between search engine users 

advertising awareness and attitude towards organic- and/or paid search results.  

Hypothesis: H1: The attitude toward Google´s paid search results is significantly more negative for 

search engine users who successfully identify more than 75% of Google´s paid search results on the 

results page compared to search engine users who successfully identified less than 75% of Google´s paid 

search results on the search results page. H2: The attitude toward Google´s organic search results is 

significantly more negative for search engine users who successfully identify more than 75% of Google´s 

paid search results on the search results page compared to search engine users who successfully 

identified less than 75% of Google´s paid search results on the search results page.   

Methodology: The study is based on the positivist research paradigm and has a quantitative research 

method and a deductive approach. The research design is a cross- sectional study and a survey has been 

chosen as a data collection method. The data analysis was completed using the computer program IBM 

SPSS.  

Results: The results show that there is no relationship between the search engine user´s attitude 

towards Google´s paid search results and the search engine user´s ad awareness, which means that the 

null hypothesis 1 cannot be rejected. The results also show that search engine user´s attitude towards 

Google´s organic search results is significantly more positive for search engine users who identified 

more than 75% of Google´s paid search results on the search results page as compared to search engine 

user´s successfully identified less than 75% of Google´s paid search results on the search results page, 

meaning, the null hypothesis 2 cannot be rejected. 

Contributions: The theoretical contribution is related to persuasion knowledge model (PKM) and 

shows that (1) search engine user´s activation of persuasion knowledge does not necessarily create a 

more negative attitude towards paid search results. (2) Search engine user´s activation of persuasion 

knowledge creates a more positive attitude towards organic search results. The practical contribution is 

given to Google and is based on the fact that (1) Google can clarify its ad disclosure without the risk of 

search engine users creating more negative attitude towards paid search results. (2) Google can clarify 

the ad disclosure, which will lead to more positive attitude towards organic search results for search 

engine users. 

Keywords: ad disclosure, attitude, search engine marketing and persuasion knowledge 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund följt av problematisering för att slutligen 

presentera studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

”9 § All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt 

framgår att det är fråga om marknadsföring.” (SFS 2008:486) 

Syftet med 9 § i Sveriges marknadsföringslag är svår att misstolka: all presentation av 

marknadsföring ska tydligt utformas så människor förstår att det är fråga om 

marknadsföring. Trots detta är det i praktiken svårt att avgöra vad ordet tydligt egentligen 

innebär. Med anledning av detta uppkommer ofta diskussioner om hur marknadsföring ska 

märkas när nya marknadsföringskanaler växer fram. En digital marknadsföringskanal som 

för närvarande diskuteras är sökmotormarkandsföring där Google har en global 

marknadsandel på 92.5% (StatCounter, u.å.). Google fungerar enligt Hof (2007) som den 

självklara inkörsporten till internet för en stor del av världens internetanvändare och har 

med anledning av detta fått en betydelsefull roll i en markandsföringskanal som enligt 

Gauzente och Roy (2007) växer allt snabbare. I diskussionen kring annonsmärkning av 

sökmotorer har Konsumentverket (2016) rekommenderat att all reklam ska presenteras så 

att det klart och tydligt framgår att det är frågan om reklam och att det är upp till 

sökmotoranvändarna att avgöra om de förstår att det är reklam eller inte. Boerman, van 

Reijmersdal och Neijens (2012) pekar dock på att det är svårt för sökmotoranvändare att 

identifiera betalda sökresultat och menar att anledningen är att de betalda sökresultaten är 

inbäddade bland organiska sökresultat vilket gör det svårt för sökmotoranvändare att 

urskilja sökresultaten från varandra. 

 

Människors attityd diskuteras ofta när det kommer till annonsmärkning. Detta menar 

Wentzel, Tomczak och Herrmann (2010) som skriver att människors attityd kan påverkas 

av deras annonsmedvetenhet. (ibid.) skriver att när annonsmedveten ökar kan människan 

anta ett mer kritiskt förhållningssätt och utvärdera budskapet med mer försiktighet. 

 

Annonsmärkningsdiskussionen för sökmotormarkandsföring mynnar ofta ut i problemet 

att sökmotorers inkomster är beroende av att sökmotoranvändare klickar på de betalda 

sökresultaten. Detta menar Edelman och Gilchrist (2012) som skriver att sökmotorer kan 

använda otydlig annonsmärkning för att öka inkomsterna. Otydlig annonsmärkning ger 

ökade inkomster eftersom sökmotoranvändarna inte lyckas identifiera de betalda 
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sökresultaten vilket leder till att sökmotoranvändarna får en mer positiv attityd mot betalda 

sökresultatet och blir mer benägna att klicka på de betalda sökresultaten. 

 

1.2 Problemformulering 

Persuasion Knowledge Model (PKM) är en modell som används för att undersöka 

kopplingen mellan personers annonsmedvetenhet och deras attityd mot annonsören 

(Friestad & Wright 1994). Ett flertal tidigare studier har utgått från PKM när de undersökt 

hur människors attityd mot annonser påverkas av annonsmedvetenhet. Några av de 

marknadsföringstyper som tidigare studier undersökt är native advertising (Wojdynski & 

Evans 2016; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017), produktplacering 

(Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2015; Matthes & Naderer 2016), radioreklam (Mei-

Ling, Fischer & Main 2008), videoblog (De Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, 

Rozendaal & van Reijmersdal 2019) och TV reklam (Boerman, van Reijmersdal & Neijens 

2012). Trots att många olika marknadsföringstyper har undersökts har mindre 

forskningsfokus riktats mot att undersöka marknadsföringstypen 

sökmotormarkandsföring. De tidigare studierna som undersökt hur människors attityd mot 

annonser påverkas av annonsmedvetenhet har även kommit fram till olika resultat. En 

majoritet av de tidigare studierna visar att det finns ett samband mellan attityd mot 

annonser och annonsmedvetenhet (Wojdynski & Evans 2016; Boerman, van Reijmersdal & 

Neijens 2015; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017; Mei-Ling, Fischer & 

Main 2008) och en minoritet av de tidigare studierna visar att det inte finns något samband 

mellan attityd mot annonser och annonsmedvetenhet (De Jans, Vanwesenbeeck, 

Cauberghe, Hudders, Rozendaal & van Reijmersdal 2019; Boerman, van Reijmersdal & 

Neijens 2012; Matthes & Naderer 2016). Lite forskningsfokus har följaktligen riktats mot 

att undersöka marknadsföringstypen sökmotormarknadsföring. Utöver det är forskarna 

oeniga om huruvida det finns ett samband mellan annonsmedvetenhet och attityd mot 

betalda sökresultat. Detta ger skäl att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

sökmotoranvändares annonsmedvetenhet och attityd mot betalda sökresultat för 

marknadsföringstypen sökmotormarkandsföring. 

 

PKM är en modell som främst utgår från människors attityd mot annonsören. Därför har 

forskningen som utgått från PKM till största del fokuserat på att undersöka människors 

attityd mot annonser. (Wojdynski & Evans 2016; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 

2015; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017; De Jans, Vanwesenbeeck, 

Cauberghe, Hudders, Rozendaal & van Reijmersdal 2019; Boerman, van Reijmersdal & 

Neijens 2012; Matthes & Naderer 2016) Lite tidigare forskning har därmed fokuserat på att 

undersöka människors attityd mot innehåll som presenteras i syfte att dölja 

marknadsföringen. Exempel på innehåll som presenteras i syfte att dölja 

marknadsföringen är: nyhetsartiklar som syftar till att dölja native advertisment, organiska 
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sociala media-inlägg som syftar till att dölja betalda sociala media-inlägg, och organiska 

sökresultat som syftar till att dölja betalda sökresultat. 

 

En av de tidigare studierna som valt att undersöka annonsmedvetna människors attityd 

mot innehåll som presenteras i syfte att dölja marknadsföringen är Mei-Lings, Fischers och 

Mains (2008) studie som visar att den negativa attityden mot radioreklamen även kan 

påverka attityden mot radioprogrammet. Radioprogrammet liknas med innehållet som 

presenteras i syfte att dölja marknadsföringen. (ibid.) nämner dock att deras resultat inte 

kan generaliseras till fler marknadsföringstyper. Lite forskningsfokus har därmed riktats 

mot att undersöka om sökmotoranvändares annonsmedvetenhet kan påverkas av deras 

attityd mot organiska sökresultat. Endast en tidigare studie (Mei-Ling, Fischer & Main 

2008) har genomförts men där resultatet inte kan generaliseras till 

sökmotormarkandsföring. Detta ger skäl att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan sökmotoranvändares annonsmedvetenhet och attityd mot organiska sökresultat för 

markandsföringstypen sökmotormarkandsföring. 

 

Följande indikerar ett forskningsproblem: (1) Lite forskningsfokus har riktats mot att 

undersöka hur annonsmedvetenhet påverkar attityden mot annonser för 

marknadsföringstypen sökmotormarknadsföring. (2) Forskarna är oeniga om huruvida det 

finns ett samband mellan annonsmedvetenhet och attityd mot annonser. (3) Lite 

forskningsfokus har riktats mot att undersöka om sökmotoranvändares 

annonsmedvetenhet kan påverkas av deras attityd mot organiska sökresultat. (4) Endast en 

studie har genomförts för att undersöka om sökmotoranvändares annonsmedvetenhet kan 

påverkas av deras attityd mot organiska sökresultat. 

 

Forskningsproblemet berör många. Enligt Martinsson och Andersson (2018) använde 

under 2018 88% av Sveriges befolkning minst någon gång i veckan internet i syfte att hitta 

information via en sökmotor och bland sökmotorerna i Sverige menar Selåker Hangasmaa 

(2018) att Google har en marknadsandel på 95%. Detta indikerar att en stor andel av 

Sveriges befolkning använder sökmotorn Google. Mycket tyder även på ett ökat intresse 

från annonsörer att investera i sökmotormarknadsföring. I en studie undersökte Salesforce 

Research (2017) hur marknadsförare budgeterade den årliga online-

marknadsföringsbudgeten. Studien visade att marknadsförare spenderat i genomsnitt 28% 

föregående året (2016), 30% under det undersökta året (2017) och planerade att spendera 

31% nästföljande år (2018) på Googles betalda sökresultat. Salesforce Research (2017) 

rapporterar att Googles procentuella ökning i det digitala marknadsförings ekosystemet 

inte ser ut att stanna av. Både Martinsson och Andersson (2018), Selåker Hangasmaa 

(2018) och Salesforce Research (2017) studier indikerar vikten av att undersöka 

marknadsföringstypen sökmotormarknadsföring eftersom en stor andel människor 
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använder Google samt att annonsörer visar ett allt större intresse för 

sökmotormarknadsföring. 

 

Ett flertal tidigare studier som undersökt sökmotoranvändares annonsmedvetenhet 

indikerar att många sökmotoranvändare är omedvetna om vilka sökresultat som är 

organiska och vilka som är betalda. (Marable 2003; Fallows 2005; Wall 2012; 

Lewandowski, Kerkmann, Rümmele & Sünkler 2018) Låg annonsmedvetenhet indikerar att 

det är viktigt att undersöka om det finns ett samband mellan sökmotoranvändares 

annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- och/eller betalda sökresultat eller inte. Inte 

minst då Friestad och Wright (1994) skriver att låg annonsmedvetenhet innebär att 

sökmotoranvändare kan få en mer positiv attityd mot annonsen än vad de skulle fått om de 

visste att sökresultatet var betalt. Detta kan leda till att sökmotoranvändare tar ett felaktigt 

beslut på grund av en mer positiv attityd mot det betalda sökresultatets information. 

 

Flera av tidigare studier som undersökt hur människors attityder mot annonser påverkas av 

annonsmedvetenhet pekar på att deras resultat inte kan generaliseras till andra 

marknadsföringstyper. (Mei-Ling, Fischer & Main 2008; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, 

Choi & Malson 2017; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2012) Detta indikerar att 

forskningsproblemet inte kan lösas genom att generalisera tidigare forskningsresultat till 

marknadsföringstypen sökmotormarkandsföring. Detta ger skäl att undersöka 

marknadsföringstypen sökmotormarkandsföring.  

 

Att tidigare forskning riktat lite forskningsfokus mot att undersöka om det finns ett 

samband mellan sökmotoranvändares annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- 

och/eller betalda sökresultat pekar på att sökmotoranvändares annonsmedvetenhet och 

attityd behöver undersökas. Denna studie undersöker om attityden mot Googles organiska- 

och/eller betalda sökresultat skiljer sig åt för sökmotoranvändare som är annonsmedvetna 

respektive annonsomedvetna och därför har följande syfte formulerats.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan sökmotoranvändares 

annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- och/eller betalda sökresultat. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi teori om attityd, persuasion knowledge model (PKM) och 

vad tidigare forskning som använt sig av PKM kommer fram till. Den teoretiska 

referensramen underbygger denna studies två hypoteser som presenteras i slutet av detta 

kapitel. 

 

2.1 Attitydteori 

Attityd är ett begrep inom psykologin som används för att beskriva människors positiva, 

negativa eller neutrala inställning mot ett attitydobjekt. Människors attityder kan vara 

öppna eller dolda och är inte direkt observerbara utan kan tydas utifrån affektiva-, 

kognitiva- eller beteendevariabler. När människor utsätts för stimuli kan attityder användas 

för att förklara varför människor reagerar som de gör. Attityder består av tre beståndsdelar: 

affektiva-, beteenden- och kognitiva aspekter. Den affektiva delen av modellen består av 

känslor och humör som människor upplever i förhållande till attitydobjektet. Den affektiva 

delen sträcker sig från positiva till negativa utvärderingar och kan därför mätas på en skala. 

Beteendedelen av modellen består av handlingar som människor genomför mot 

attitydobjektet. Delen kan variera från positiv till negativ utvärdering och kan därför mätas 

på en skala. Den kognitiva delen av modellen består av människans tankar, idéer och tro 

om attitydobjektet. Den kognitiva delen kan uttryckas både positivt- eller negativt och kan 

därför mätas på en skala. Detta innebär att människors attityder skapas av affektiva-, 

beteenden- och kognitiva aspekter och att attityder kan vara positiva, negativa eller 

neutrala. (Eagly & Chaiken 1993; Solomon 2015) 

 

2.1.1 Sökmotoranvändare attityd mot betalda- och organiska sökresultat 

När sökmotoranvändare använder sökmotorer för att e-handla visar Jansens, Browns och 

Resnicks (2007) studie att användarna först väljer att titta på de organiska sökresultaten 

innan de tittar på de betalda sökresultaten. Studien visar även att användarna föredrar de 

organiska sökresultaten före betalda sökresultat. Författarna menar att sökmotoranvändare 

har en mer positiv attityd mot organiska sökresultat i jämförelse med betalda sökresultat 

(ibid.). Berman och Katona (2013) studie visar att sökmotoranvändare tror att 

sannolikheten är högre att de hittar högkvalitativa resultat bland de organiska 

sökresultaten och inte bland de betalda sökresultaten. Därför väljer sökmotoranvändare att 

först gå igenom de organiska sökresultaten innan de överväger att klicka på de betalda 

sökresultaten. Författarna menar att sökmotoranvändare har en mer positiv attityd mot 

organiska sökresultat i jämförelse med betalda sökresultat (ibid.). 
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2.2 Persuasion Knowledge Model 

Persuasion Knowledge Model (PKM) är en modell som visar att människors förmåga att 

identifiera ett marknadsföringsbudskap är beroende av deras förmåga att identifiera olika 

övertalningsförsök. Modellen består av targets, agnets och attempt. Targets är 

organisationen eller människan som övertalningsförsöket är riktat mot. Agents är 

organisationen eller personen som är ansvarig för att konstruera och utföra 

övertalningsförsöket. Attempt handlar om övertalningstillfället då target och agent möts. 

Utöver detta består modellen av tre kunskapsstrukturer (persuasion knowledge, agent 

knowledge och topic knowledge) som används för att förstå övertalningsförsöket. 

Persuasion knowledge handlar om människors förmåga att identifiera, utvärdera och 

komma ihåg organisationens övertalningsförsök. Persuasion knowledge översätts till 

kunskap om övertalningsförsöket på svenska. Persuasion knowledge aktiveras först när 

människan blivit medveten om att de utsätts för ett övertalningsförsök. (Wojdynski & 

Evans 2016; Friestad & Wright 1994) För att en människa ska bli medveten om att denne 

utsätts för ett övertalningsförsök krävs det att människan blir medvetenhet att innehållet 

som de tittar på är marknadsföring. (Buijzen, Reijmersdal & Owen 2010) 

 

2.3 Risker om persuasion knowledge inte aktiveras 

Om Persuasion knowledge inte aktiveras får människor inte chans att kritiskt granska 

annonsers budskap, källa och innehåll (Fransen, Smit, Verlegh & Kirmani 2015). 

Människor behandlar olika budskap annorlunda beroende på om de uppfattar budskapet 

som naturligt övertygande eller inte. Därför finns risken att persuasion knowledge inte 

aktiveras hos de människor som inte lyckas identifiera att budskapet är en annons. Genom 

tydlig annonsmärkning kan dock persuasion knowledge aktiveras. (Boerman, van 

Reijmersdal & Neijens 2012) 

 

2.4 Aktivering av persuasion knowledge genom tydlig annonsmärkning 

Matthes och Naderer (2016) undersökte sambandet mellan annonsmärkning och 

persuasion knowledge för marknadsföringstypen produktplacering. Studien undersökte 

annonsmärkningen genom att respondenterna fick se samma videoklipp men där 

annonsmärkningen var tydlig respektive otydlig. Studiens resultat visar att synlig 

annonsmärkning kan aktivera persuasion knowledge. Van Reijmersdal, Lammers, 

Rozendaal och Buijzen (2015) undersökte sambandet mellan annonsmärkning och 

persuasion knowledge för markandsföringstypen reklamspel. Studien undersökte 

reklamspel genom att olika respondenter fick se två olika typer av annonsmärkning när de 

spelade ett reklamspel. Därefter fick respondenterna fylla i ett frågeformulär med frågor 

berörande deras humör, bakgrund, demografi, attityd mot produktplaceringen och 

persuasion knowledge. Studiens resultat visade att annonsmärkning aktiverar persuasion 
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knowledge. Forskarna Boerman, Willemsen och Van Der Aa (2017) undersökte sambandet 

mellan annonsmärkning och persuasion knowledge för marknadsföringstypen Facebook 

annonsering. Undersökningens experiment genomfördes genom att respondenter fick se 

inlägg från både influencers och det undersökta varumärket. Vissa respondenter fick se 

inlägg med annonsmärkning och vissa utan. Studiens resultat visar att persuasion 

knowledge var högre när Facebook annonseringen inkluderade annonsmärkning i 

jämförelse med när Facebook annonseringen inte inkluderade annonsmärkning. 

 

2.5 Attitydförändring kopplat till aktivering av persuasion knowledge 

Ett flertal tidigare studier har undersökt sambandet mellan attityd mot annonser och 

annonsmedvetenhet. En majoritet av studierna indikerar att annonsmedvetenhet aktiverar 

persuasion knowledge vilket leder till en mer negativ attityd mot annonser. Det finns dock 

studier som visar att aktivering av persuasion knowledge inte leder till någon 

attitydförändring hos människor. 

 

Wojdynski och Evans (2016) undersökte sambandet mellan annonsmedvetenhet och attityd 

mot annonsen för marknadsföringstypen native advertising. Författarna delade in 

respondenterna utifrån om de förstod om att de tittade på en annons eller inte och utgick 

från att de som förstod att det var en annons aktiverade persuasion knowledge och de som 

inte förstod inte aktiverade PK. Författarnas resultat visade att respondenter som hade 

persuasion knowledge aktiverat hade en mer negativ attityd mot annonsen i jämförelse med 

de som inte hade persuasion knowledge aktiverat vilket innebär att annonsmedvetna 

respondenterna var mer negativa mot annonsen i jämförelse annonsomedvetna för 

marknadsföringstypen native advertising. 

  

Boerman, van Reijmersdal och Neijens (2015) genomförde ett eye tracking experiment för 

att undersöka sambandet mellan annonsmedvetenhet och attityd mot produktplaceringen 

för marknadsföringstypen produktplacering. Studien visade att medvetna respondenter 

hade aktiverat persuasion knowledge. Studien visade också att respondenter som lyckades 

identifiera produktplaceringen och därmed var medvetna om att det var marknadsföring 

tenderade att ha en mer negativ attityd mot varumärket i jämförelse med respondenter som 

inte lyckades identifiera produktplaceringen. Resultatet visade att det fanns ett samband 

mellan attityd och annonsmedvetenhet för marknadsföringstypen produktplacering.  

 

Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi och Malson (2017) undersökte sambandet mellan 

annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen native advertising. I studien 

genomfördes ett online experimentet där författarnas resultat visade att respondenter som 

lyckades identifiera annonsen i tidningen lyckades aktivera persuasion knowledge och 

respondenter som inte lyckades identifiera annonsen i tidningen inte aktiverade persuasion 
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knowledge. Vidare fastställde författarna att respondenter som aktiverat persuasion 

knowledge hade en mer negativ attityd mot annonsören i jämförelse med respondenter som 

inte hade aktiverat persuasion knowledge. Studiens resultat visar att det finns ett samband 

mellan annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen native advertising.  

 

Mei-Ling, Fischer och Main (2008) undersökte sambandet mellan annonsmedvetenhet och 

attityd för markandsföringstypen radioreklam. I studien lät författarna respondenterna 

lyssna på ett inspelat radioprogram och därefter svara på frågor. Studiens resultat visade att 

respondenter som uppmärksammat att radioprogrammet innehöll marknadsföring 

lyckades aktivera persuasion knowledge och respondenter som inte identifierat 

marknadsföring inte lyckades aktivera persuasion knowledge. Studiens resultat visade även 

att medvetna respondenterna hade en mer negativ attityd mot reklamen i jämförelse med 

omedvetna respondenter. Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan 

annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen radioreklam. Studiens resultat 

visade att respondenters negativa attityd mot reklamen kan sprida sig bortom varumärket 

och även påverka attityden mot radioprogrammet. Författarna nämner dock att deras 

resultat inte är generaliserbart på andra marknadsföringstyper. 

 

De Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, Rozendaal och van Reijmersdal (2019) 

undersökte sambandet mellan annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen 

sponsrad videoblogg. Respondenterna delades upp och fick se videobloggar med sponsrat 

innehåll respektive icke sponsrat innehåll där hälften fick se en annonsmärkning och 

hälften inte fick se någon annonsmärkning. Studien visade att respondenter som 

exponerades för annonsmärkning blev medvetna om annonserna och lyckades aktivera 

persuasion knowledge. Resultatet visade att respondenternas attityd mot det 

marknadsförda varumärket inte förändrades hos de respondenter som aktiverat persuasion 

knowledge. Studiens resultat pekar på att det inte finns något samband mellan 

annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen sponsrad videoblogg.  

 

Boerman, van Reijmersdal och Neijens (2012) undersökte sambandet mellan 

annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen TV reklam. Undersökningen 

genomfördes genom att respondenterna fick se en 3 sekunders alternativt en 6 sekunders 

annonsmärkning och studiens resultat visade att respondenterna blev mer medvetna och 

aktiverade persuasion knowledge i större utsträckning när de såg 6 sekunders 

annonsmärkningen i jämförelse med 3 sekunders annonsmärkningen. Studiens resultat 

visade också att medvetna respondenters attityd mot TV reklam inte skilde sig från 

omedvetna vilket betyder att författarna kom fram till att det inte finns något samband 

mellan annonsmedvetenhet och attityd för marknadsföringstypen TV reklam.  
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Matthes och Naderer (2016) undersökte sambandet mellan annonsmedvetenhet och attityd 

för marknadsföringstypen produktplacering. Studien utfördes genom att respondenterna 

fick se samma videoklipp men där annonsmärkningen varierades mellan tydlig och otydlig. 

Resultatet visade att attityden mot annonsen inte skiljde sig mellan respondenter som var 

medvetna om marknadsföringen och därmed hade aktiverat persuasion knowledge och 

respondenter som var omedvetna och därmed inte aktiverat persuasion knowledge. 

Studiens resultat antyder att det inte finns något samband mellan annonsmedvetenhet och 

attityd för marknadsföringstypen produktplacering. 

 

Tidigare forskning har undersökt marknadsföringstyperna native advertising, 

produktplacering, radioreklam, TV reklam och sponsrad videoblogg. Majoriteten av 

studierna (Wojdynski & Evans 2016; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2015; 

Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017; Mei-Ling, Fischer & Main 2008) 

visar att det finns ett samband mellan attityd och annonsmedvetenhet där de fastställer att 

annonsmedvetenhet leder till negativ attityd mot annonsören. Minoriteten av studierna (De 

Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, Rozendaal & van Reijmersdal 2019; Boerman, 

van Reijmersdal & Neijens 2012; Matthes & Naderer 2016) visar att det inte finns något 

samband mellan attityd och annonsmedvetenhet. Människors attityd mot 

marknadsföringstyperna native advertising, produktplacering, radioreklam, TV reklam och 

sponsrad videoblogg kan skilja sig mot människors attityd mot sökmotorannonsering så 

med tanke på att flera av studierna kommit fram till olika resultat samt att mindre 

forskningsfokus riktats mot att undersöka marknadsföringstypen sökmotormarknadsföring 

väljer vi att formulera följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Attityden mot Googles betalda sökresultat är signifikant mer negativ för 

sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. 

 

Tidigare forskning som med utgångspunkt från PKM undersökt kopplingen mellan 

annonsmedvetenhet och attityd har främst fokuserat på att undersöka människors attityd 

mot annonser. (Wojdynski & Evans 2016; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2015; 

Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017; De Jans, Vanwesenbeeck, 

Cauberghe, Hudders, Rozendaal & van Reijmersdal 2019; Boerman, van Reijmersdal & 

Neijens 2012; Matthes & Naderer 2016) Däremot använder Mei-Ling, Fischer och Main 

(2008) studie PKM utifrån en alternativ utgångspunkt och undersöker respondenternas 

attityd mot innehållet som presenteras i syfte att dölja marknadsföringen. Exempel på 

innehåll som presenteras i syfte att dölja marknadsföringen är: nyhetsartiklar som syftar 

till att dölja native advertisment, organiska sociala media-inlägg som syftar till att dölja 
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betalda sociala media-inlägg, och organiska sökresultat som syftar till att dölja betalda 

sökresultat. I studien kom (ibid.) fram till att människors negativa attityd mot radioreklam 

tenderar att även påverka attityden mot radioprogrammet där marknadsföringen 

presenterades. Studien visade att de medvetna respondenterna hade en mer negativ attityd 

mot innehåll som presenteras i syfte att dölja marknadsföringen i jämförelse med de 

omedvetna respondenterna. (ibid.) Då lite forskningsfokus riktats mot att undersöka 

respondenternas attityd mot innehållet som presenteras i syfte att dölja marknadsföringen 

har vi valt att undersöka hur attityden mot organiska sökresultat påverkas när människors 

annonsmedvetenhet ökar. Därför har vi valt att formulera följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Attityden mot Googles organiska sökresultat är signifikant mer negativ för 

sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogör och argumenterar vi kritiskt för denna studies metod. De delar 

som tas upp är forskningsansatsansats, teoriavgränsning, forskningsdesign, dataanalys 

och tolkning av resultat, reliabilitet och validitet och slutligen etiska ställningstagande. 

 

3.1 Forskningsansats 

Det positivistiska forskningsparadigmet grundar sig på realism och har en inriktning mot 

mätning (Sohlberg & Sohlberg 2013). Vi har valt att utgå från det positivistiska 

forskningsparadigmet eftersom resultat förväntas uppnås genom att mäta attityd mot 

organiska- och betalda sökresultat. Inom det positivistiska forskningsparadigmet tillämpar 

forskare ett objektivt och opartiskt beaktningssätt (Denscombe 2017). Objektivitet och 

opartiskhet har vi tagit hänsyn till genom att oberoende analysera enkätresultat och testa 

huruvida denna studies hypoteser går att förkastas eller inte. Kvantitativ forskning 

fokuserar på undersökningar och grundar sig på mätning där en central del är insamling 

samt analys av data (Bryman & Bell 2015). Vi har valt kvantitativ forskningsmetod i denna 

studie eftersom vi vill undersöka om det finns ett samband mellan sökmotoranvändares 

annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- och/eller betalda sökresultat. Denna 

studien grundar sig på en deduktiv ansats vilket enligt Bryman och Bell (2015) innebär att 

forskare utvecklar ett teoretiskt ramverk för att därefter formulera och testa hypoteser. 

Denna studies teoretiska ramverk bygger på tidigare forskning inom forskningsområdet 

och undersöker huruvida det finns ett samband mellan sökmotoranvändares 

annonsmedvetenhet och attityd mot organiska- och/eller betalda sökresultat. Utifrån detta 

syfte konstrueras två hypoteser. 

 

3.2 Teoriavgränsning 

Persuasion knowledge model (PKM) består av tre kunskapsstrukturer (persuasion 

knowledge, agent knowledge och topic knowledge) I denna studie har vi valt att endast 

avgränsa oss till att undersöka persuasion knowledge eftersom tidigare forskare valt att 

endast utgå från persuasion knowledge. (Wojdynski & Evans 2016; Boerman, van 

Reijmersdal & Neijens 2015; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017; Mei-

Ling, Fischer och Main 2008; De Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, Rozendaal & 

van Reijmersdal 2019; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2012; Matthes & Naderer 

2016) 
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3.3 Forskningsdesign 

3.3.1 Datainsamling  

Datainsamlingen till denna studien består av primär- och sekundärdata. Sekundärdata 

innebär att forskaren analyserar insamlade data (Bryman & Bell 2015). Denna studies 

sekundärdata omfattar vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar, facklitteratur och statistik. 

Fördelarna med att använda sig av sekundärdata är enligt (ibid.) tids-, resurs - och 

kostnadseffektivisering. Utifrån sökorden ad disclosure, attitude, search engine marketing 

och persuasion knowledge har vi sökt artiklar via Business source premier som är en 

databas för vetenskapliga artiklar inom företagsekonomi. I viss mån har säkerställningar 

gentemot sekundärkällan krävts, därför har vi försökt att använda originalkällan eller 

senaste upplagan av litteraturen. Enligt (ibid.) handlar primärdata om att forskaren samlar 

in data och även analyser den. I denna studie har vi använt oss av en tvärsnittsstudie för att 

samla in primärdata. 

 

3.3.2 Tvärsnittsstudie 

Enligt Byrman och Bell (2015) är tvärsnittsstudie en forskningsdesign som kan användas av 

forskare för att undersöka samband mellan fler än ett fall där ett krav är att insamling av 

kvantitativa data sker under samma tidpunkt. Då denna studie har tidsbegränsningen har 

vi valt en tvärsnittsstudie eftersom (ibid.) menar att forskningsdesignen är tidseffektiv. Vi 

har även valt tvärsnittsstudie eftersom få tidigare studier fokuserat på att undersöka 

marknadsföringstypen sökmotormarkandsföring och vi vill att vårt resultat ska kunna 

jämföras med framtida forskning inom forskningsämnet. Valet grundar sig i att (ibid.) 

menar att den största fördelen med tvärsnittsstudier är att man lättare kan jämföra 

resultatet med andra studier. 

 

3.3.3 Enkätundersökning 

Enligt Byrman och Bell (2015) är enkät en vanlig metod som används för att samla in data 

inom tvärsnittsstudier. I denna studie har därför en enkät använts som insamlingsmetod 

vilket innebär att denna studies respondenter svarat på frågor genom att fylla i ett 

frågeformulär. Som undersökningsmetod kan enkät distribueras på olika sätt. Det mest 

frekvent använda distributionssättet är mejl eller post, varigenom enkäten skickas digitalt 

eller via fysisk post till respondenten (ibid.). I denna studie har enkäten distribuerats 

digitalt vilket innebär att vi använt oss av en webbenkät. Webbenkäten skapades med hjälp 

av verktyget Google Forms. Anledningen var att verktyget är gratis och ger möjlighet att 

ställa frågor med semantisk differentialskala något som inte är möjligt i Microsoft Forms. 

 

Fördelarna med en webbenkät i jämförelse med pappersenkäter är underlättande av 

insamlingen av data från ett större geografiskt urval. Ytterligare fördelar med en webbenkät 
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är att det är tids- och kostnadseffektivt samt att det medför en minskad intervjuareffekt. 

Kritiken mot enkätundersökning grundar sig främst i att respondenterna oftast inte får 

möjligheten att kontakta författaren av studien om frågor uppkommer undertiden som 

enkäten genomförs. En annan kritik är att det blir svårare för författaren att kontakta 

respondenten i syfte att få ett mer utveckla svar. (ibid.) Med anledning av tids- och 

budgetbegränsningen tog vi beslutet att fördelarna överväger nackdelarna. 

 

3.3.4 Enkätutformning 

Webbenkäten består endast av slutna frågor vilket ger vissa fördelar framför öppna frågor. 

Slutna frågor bidrar med en förenklad process att behandla svar samt gör det lättare att 

jämföra olika respondenters svar vilket förenklar om forskare försöker tyda samband 

mellan olika variabler (Bryman & Bell 2015). Med anledning av att vi söker efter samband 

används slutna frågor då de underlättar standardiseringen och jämförbarheten mellan 

variablerna. Beslut om att bara ha slutna frågor togs även med hänsyn till denna studies 

tidsbegränsning då slutna frågor inte kräver kodning av svaren. Kritiken som riktas mot 

slutna frågor är främst att vissa respondenter anser att det är omständligt att behöva ta 

ställning till en viss fråga samt irriterande om det inte finns ett lämpligt svarsalternativ 

(ibid.). För att bemöta kritiken har vi valt att mäta attityd mot organiska- och betalda 

sökresultat utifrån en semantisk differentialskala som sträcker sig från 1 till 7 vilket ger 

respondenten möjlighet att ange 4 och därmed inte ta ställning.  

 

Enkäten bestod av fyra delar, den inledande delen, del 1, del 2 och del 3. Se bilaga 1. 

Enkätens inledande del bestod av frågan ”Har du använt sökmotorn Google inom de 

senaste tre månaderna?” svarsalternativen var ”Ja” eller ”Nej”. Bockar respondenten i ”Nej” 

avslutas enkäten automatiskt och bockar respondenten för ”Ja” fortsätter respondenten till 

del 1. Detta beslut togs då vi endast ville undersöka sökmotoranvändare. En frivillig 

textruta fanns i denna del där respondenten kunde fylla i sin maljadress för att vara med i 

en utlottning av två biobiljetter. Valet att inkludera biobiljetter togs då inkluderingen av en 

incitamenthöjande handling ökar chansen att en respondent slutför enkäten, vilket 

resulterar i en högre svarsfrekvens (Denscombe 2017). 

 

I del 1 ställdes frågor som enligt Bryman och Bell (2015) kallas för personliga frågor. Dessa 

frågor berör respondenternas kön, ålder, sysselsättning och internetanvändning. Dessa 

frågor var obligatoriska. 

 

I del 2 ställdes frågor gällande sökmotoranvändarens attityd mot organiska- och betalda 

sökresultat. Dessa frågor var obligatoriska. I denna del utgick enkäten från en sjusiffrig 

semantisk differentialskala. Eagly och Chaiken (1993) anser de att denna skala är den mest 

lämpade för att mäta attityd då det går att få ut ett attitydindex utifrån den. (ibid.) menar 
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att ett alternativt sätt att mäta attityd är genom en likertskala. Vi valde semantisk 

differentialskala istället för likertskala eftersom vi anser att det är lättare för 

respondenterna att relatera till motsatsord istället för ”stämmer mycket väl” och ”stämmer 

inte alls” vilket är exempel på motsatspoler i en likertskala. För att underlätta för 

respondenterna delades frågorna gällande organiska- och betalda sökresultat upp i två 

separata delar. Frågorna som ställdes var: ”Vad tycker du att Googles betalda sökresultat 

är?” med ”bra” motsvarande en 1a och ”dåliga” motsvarande en 7a; ”Vad anser du om 

Googles betalda sökresultat?” med ”betydelsefulla” motsvarande en 1a och ”betydelselösa” 

motsvarande en 7a; ”Vad är din inställning till Googles betalda sökresultat?” med ”positiv” 

motsvarande en 1a och ”negativ” motsvarande en 7a, och ”Hur tror du att Googles betalda 

sökresultat påverkar produkters kostnad?” med ” Kostnaden minskar” motsvarande en 1a 

och ” Kostanden ökar” motsvarande en 7a. Likande frågor ställdes för att få 

respondenternas attityd mot organiska sökresultat men med den enda skillnaden att 

”Googles betalda sökresultat” byttes ut mot ”Googles organiska sökresultat”. I Wang och 

Sun (2010) studie undersöker författarna attityd mot online reklam. Från denna studie har 

vi tagit inspiration och valt att använda likande frågor eftersom (ibid.) argumentera för att 

medelvärdet av deras variablerna kan används som ett index mot online reklam. För denna 

studie gäller att desto lägre värde en respondent har, desto mer positiv attityd har 

respondenten. 

 

I del 3 finner respondenten tio olika skärmklipp från Googles resultatsida där både 

organiska- och betalda sökresultat är markerade på Googles resultatsida. Respondenten 

ombes identifiera vilken/vilka markeringar som innehåller betalda sökresultat. Dessa 

frågor var obligatoriska. I denna del väljer respondenten mellan markeringar där ingen 

markering, flera markeringar eller fler än en markering kan vara korrekt. På skämklippen 

är markeringarna angivna med en bokstav och respondenten klickar i bokstaven som är rätt 

svarsalternativ. I denna del av enkäten har vi tagit inspiration från Lewandowskis, 

Kerkmanns, Rümmeles och Sünklers (2018) studie där författarna också lät 

respondenterna identifiera betalda sökresultat utifrån skärmklipp av Googles resultatsida. 

Fördelen med att ta inspiration från tidigare studier är främst att det finns möjlighet att 

jämföra studierna och deras slutsatser. En ytterligare fördel med att ta inspiration från 

tidigare forskning är att forskarna kan inspireras och få idéer om hur studiens frågor kan 

formuleras (Bryman & Bell 2015). I denna studie har vi främst tagit inspiration i syfte att få 

uppfattning hur tidigare studier valt att ställa frågor. 

 

3.3.5 Urval 

Urvalet består av N=167 respondenter med ett åldersspann från 15 år till 59 år med ett 

medelvärde på 24 år (M=24.0, SD=6.2) och med en könsfördelning kvinnor (75.5%), män 

(23.4%) och annat (1.1%). Denna studies urval kategoriseras som ett bekvämlighetsurval 
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och är därmed ett icke-slumpmässigt urval vilket innebär att urvalet inte kan sägas vara 

representativt för alla svenska sökmotoranvändare (Bryman & Bell 2015). Respondenterna 

kontaktades genom att distribuera enkäten i olika sociala medier samt genom att vi frågade 

studenter på Linköpings Universitet om de hade möjlighet att slutföra enkäten på plats. 

Kritiken mot denna urvalsmetod är främst att möjligheten för mänsklig bedömning 

kommer att påverka urvalsprocessen. Detta innebär att vissa respondenter i populationen 

tenderar att bli mer benägna att väljas än andra (ibid.). Anledningen att denna 

urvalsmetoden har använts är för att vi på grund av tids- och budgetbegränsningar har haft 

begränsad möjlighet att få tillgång till ett urval som representerar alla svenska 

sökmotoranvändare.  

 

Bryman och Bell (2015) skriver att det finns fyra felkällorna när det kommer till urval. 

Dessa är urvalsfel, urvals relaterade fel, datainsamlingsfel och databehandlingsfel. Denna 

studies insamlade data tyder på ett urvalsfel då könsfördelningen inte speglar hela 

populationen av svenska sökmotoranvändare. Den sammanställda data tyder inte på att ett 

datainsamlingsfel finns då frågeformulleringarna är tydliga och alla respondenter har 

slutfört enkäten utan problem. Hanteringen av data har genomförts med hjälp av verktygen 

Excel och SPSS där kodning och statistiska test har genomförts. Behandling av data har 

genomfört med stor försiktighet och tydlighet för att säkra respondenternas anonymitet.  

 

3.4 Dataanalys och tolkning av resultat 

I steg 1 av dataanalysen importerade vi enkätsvaren till Excel där respondenterna delades 

in i grupper utifrån antal rätt. Gruppindelningen utgår från hur många procent rätt 

respondenterna hade i enkätens 3e del. Grupperna är indelade så att grupp 1 består av de 

respondenter som presterade ett procentuellt resultat på 0-25% rätt; grupp 2 består av de 

respondenter som presterade ett procentuellt resultat på 26%-50% rätt; grupp 2 består av 

de respondenter som presterade ett procentuellt resultat på 51%-75% rätt, och grupp 2 

består av de respondenter som presterade ett procentuellt resultat på 76%-100% rätt. 

Denna gruppindelning valdes med syftet att vi skulle kunna kategorisera respondenter 

utifrån deras förmåga att identifiera betalda sökresultat.  Därefter importerades data till 

SPSS och kategoriserades utifrån ordinal, nominal och intervall. Gruppindelningen 

refererar vi till som variabel Gruppindelning_1.0 i SPSS. I detta steg fastställdes även den 

accepterade nivån på statistisk signifikans till p<0.05. Enligt Bryman och Bell (2015) är den 

frekvent använda nivån som är acceptabel p<0.05. 

 

I steg 2 av dataanalysen namngav vi variablerna. Se tabell 1. 
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Tabell 1: Variabelnamn i SPSS 

Fråga i del 2 i enkäten  Variabelnamn i SPSS 

Vad tycker du att Googles betalda 

sökresultat är? 

Attityd_ Betald_1 

Vad anser du om Googles betalda 

sökresultat? 

Attityd_ Betald_2 

Vad är din inställning till Googles betalda 

sökresultat? 

Attityd_ Betald_3 

Hur tror du att Googles betalda sökresultat 

påverkar produkters kostnad? 

Attityd_ Betald_4 

Vad tycker du att Googles organiska 

sökresultat är? 

Attityd_ Organisk_1 

Vad anser du om Googles organiska 

sökresultat? 

Attityd_ Organisk_2 

Vad är din inställning till Googles 

organiska sökresultat? 

Attityd_ Organisk_3 

Hur tror du att Googles organiska 

sökresultat påverkar produkters kostnad? 

Attityd_ Organisk_4 

 

I steg 3 av dataanalysen genomfördes en tillförlitlighetsanalys i syfte att undersöka den 

interna reliabiliteten. Analysen genomfördes med hjälp av ett Cronbach´s alfatest som 

enligt Bryman och Bell (2015) beräknar alla möjliga medelvärden av 

pålitlighetskoefficienter. En beräknad alfakoefficient varierar mellan 0 (som inte indikerar 

någon intern tillförlitlighet) och 1 (perfekt intern tillförlighet). Analysen av attityd mot 

betalda sökresultat genomfördes på de fyra variablerna Attityd_Betald_1, 

Attityd_Betald_2, Attityd_Betald_3 och Attityd_Betald_4. Genom att inkludera 

Cronbach´s alfa if item deleted identifierade vi att om vi skulle ta bort variabeln 

Attityd_Betald_4 skulle vi uppnå ett högre tillitspoäng och därför gjordes detta. Ett 

Cronbach´s alfatest som inkluderade variablerna Attityd_Betald_1, Attityd_Betald_2 och 

Attityd_Betald_3 visade ett tillförlitspoäng på α = 0.78. Enligt Bryman och Bell (2015) så är 

ett resultat från Cronbach´s alfa på över 0.7 ett allmänt accepterat resultat när man mäter 

intern reliabilitet. Ett index för respondenternas attityd mot betalda sökresultat skapades 

genom att ta medelvärdet av variablerna Attityd_Betald_1, Attityd_Betald_2 och 

Attityd_Betald_3. Indexet benämndes Attityd_Index_Betald och motsvarar 

respondenternas attityd mot betalda sökresultat. 

 

Analysen av attityd mot organiska sökresultat genomfördes på de fyra variablerna 

Attityd_Organisk_1, Attityd_ Organisk_2, Attityd_ Organisk_3 och Attityd_ Organisk_4. 

Genom att inkludera Cronbach´s alfa if item deleted identifierade vi att om vi skulle ta bort 
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variabeln Attityd_Organisk_4 skulle vi uppnå ett högre tillitspoäng och därför gjordes 

detta. Ett Cronbach´s alfatest som inkluderade variablerna Attityd_Organisk_1, 

Attityd_Organisk_2 och Attityd_Organisk_3 visade ett tillitspoäng på α = 0.86. Enligt 

Bryman och Bell (2015) så är ett resultat från Cronbach´s alfa på över 0.7 ett allmänt 

accepterat resultat när man mäter intern reliabilitet. Ett index för respondenternas attityd 

mot betalda sökresultat skapades genom att ta medelvärdet av variablerna 

Attityd_Organisk_1, Attityd_Organisk_2 och Attityd_Organisk_3. Indexet benämndes 

Attityd_Index_Organisk och motsvarar respondenternas attityd mot organiska sökresultat.  

 

I steg 4 av dataanalysen skapades ett låddiagram för variablerna Attityd_Index_Organisk 

och Attityd_Index_Betald i syfte att identifiera outliers. Vi identifierade 5 outliers utifrån 

kriteriet: alla attitydvärden större än 1.5 gånger kvartilavståndet (IQR). Dessa värden valdes 

att ta bort eftersom Anderson, Sweeney och Williams (2011) menar att ett krav för att utföra 

ett one way analysis of variance (ANOVA) som vi gjorde i steg 6 är att data inte innehåller 

outliers. Se tabell 2 för borttagna outliers. 

 

Tabell 2: Outliers 

Kön 

 

Ålder Annonsm

ärkning 

Attityd_Index

_Betald 

Attityd_Index

_Organisk 

Gruppindelni

ng_1.0 

Man 34 3 7.00 5.00 3 

Man 20 5 6.33 7.00 4 

Kvinna 20 4 6.67 5.33 3 

Kvinna 24 7 7.00 1.67 3 

Kvinna 30 2 5.00 5.00 4 

 

I steg 5 av dataanalysen utfördes ett Shapiro-Wilk test. Testet används för att identifiera 

vilken fördelning variabler har. Testet användes för att identifiera vilken fördelning som 

variablerna Attityd_Index_Organisk och Attityd_Index_Betald hade. Resultatet visade att 

variabeln Attityd_Index_Organisk är signifikant p=0.001 vilket gör att vi antar att 

fördelningen inte är normalfördelad. Resultatet visade även att variabeln 

Attityd_Index_Betald inte är signifikant p=0.055 vilket gör att vi antar att fördelningen är 

normalfördelad. 

 

I steg 6 av dataanalysen användes ett ANOVA test för att jämföra om den normalfördelade 

variabeln Attityd_Index_Betald hade samma medelvärde för alla gruppindelningar samt 

identifiera alla gruppindelningars medelvärde. Ett Tukey’s HSD test användes sedan för 

variabeln Attityd_Index_Betald för att undersöka om grupp 4 hade en signifikant mer 

negativ attityd mot betalda sökresultat i jämförelse med grupp 1, 2 och 3.  
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I steg 7 av dataanalysen användes ett Kruskal Wallis test för att jämföra om den icke 

normalfördelade variabeln Attityd_Index_Organisk hade samma medelvärde för alla 

gruppindelningar samt identifiera alla gruppindelningars medelvärde. Ett parvis 

jämförelse-test användes sedan för variabeln Attityd_Index_Organisk för att undersöka om 

grupp 4 hade en signifikant mer negativ attityd mot betalda sökresultat i jämförelse med 

grupp 1, 2 och 3. 

 

I steg 8 av dataanalysen utfördes två Spearman´s rho tester som undersökte korrelationen 

mellan variablerna Attityd_Index_Organisk och Gruppindelning_1.0 samt 

Attityd_Index_Betald och Gruppindelning_1.0. 

  

I steg 9 av dataanalysen genomfördes ett Paired Samples T-Test för att jämföra om 

medelvärdet av variabeln Attityd_Index_Organisk och medelvärdet av variabeln 

Attityd_Index_Betald skilde sig åt.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

3.5.1 Reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning är studiens reliabilitet viktig. Reliabilitet är ett begrepp som 

handlar om tillförlitlighet hos en mätning vilket är starkt kopplat till en studies 

repeterbarhet. Det mest kända sättet att undersöka studiers reliabilitet är genom att testa 

metoden flera gånger där studier med upprepade snarlika resultat indikerar hög reliabilitet 

(Bryman & Bell 2015). På grund av tids- och budgetbegränsningar har vi inte lyckats testa 

metoden fler gånger vilket kan anses sänka denna studies reliabilitet. 

 

Många forskare använder ett Cronbach’s alfatest för att undersöka den interna 

reliabiliteten. Bryman och Bell (2015) och Eagly och Chaiken (1993) menar att Cronbach’s 

alfa test är lämpligt för mätning av reliabiliteten för index som består av flera variabler. Vi 

har därför använt detta test för att undersöka den interna reliabiliteten för 

attitydvariablerna. Cronbach´s alfatestet som inkluderade variablerna Attityd_Betald_1, 

Attityd_Betald_2 och Attityd_Betald_3 visade ett tillförlitspoäng på α = 0.78. Cronbach´s 

alfatestet som inkluderade variablerna Attityd_Organisk_1, Attityd_Organisk_2 och 

Attityd_Organisk_3 visade ett tillitspoäng på α = 0.86. Ett resultat från Cronbach´s alfa på 

över 0.7 är ett allmänt accepterat resultat när man mäter intern reliabilitet (Bryman & Bell 

2015). Cronbach´s alfatestets resultat indikerar att denna studie har en hög intern 

reliabilitet för attitydvariablerna. 
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3.5.2 Validitet 

Inom kvantitativ forskning är förutom studiens reliabilitet även studiens validitet viktig. 

Validitet är ett begrepp som handlar om hur väl forskarna verkligen mäter det man vill 

mäta. Med andra ord handlar validitet om mätningarnas relevans. (Bryman & Bell 2015) 

Validitet diskuteras ofta utifrån två förhållanden, extern validitet och intern validitet. 

(Denscombe 2017) 

 

Extern validitet handlar om huruvida studiens resultat är generaliserbara eller inte 

(Bryman & Bell 2015). Kritiken mot denna studie är att datainsamlingen skedde från ett 

icke-slumpmässigt urval vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till alla 

sökmotoranvändare i hela Sverige. 

 

Intern validitet handlar om huruvida forskarna har ställt rätt frågor och tittar på rätt saker. 

(Denscombe 2017). Vid utformande av frågorna som berörde attityd mot organiska-och 

betalda sökresultat tog vi inspiration från Wang och Suns (2010) studie som författarna 

skriver uppvisar en hög validitet för attitydindexet. Detta indikerar att våra attitydfrågor 

har hög intern validitet. Åtgärder för att eliminera oriktiga svar kan användas för att öka 

den interna validiteten (Denscombe 2017). Vi identifierade 5 outliers utifrån kriteriet: alla 

attitydvärden större än 1.5 gånger kvartilavståndet (IQR) varav alla dessa värden togs bort i 

syfte att öka denna studies interna validitet. 

 

3.6 Etiska ställningstagande 

Enligt Denscombe (2017) har forskningsetiken fyra principer. Vi har valt att diskutera 

denna studies etiska ställningstagande utifrån dessa fyra principer. Principerna är 1. 

deltagarnas intressen ska skyddas, 2. deltagandet ska vara frivilligt och baserat på 

informerat samtycke, 3. forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till 

undersökningen och 4. forskningen ska följa den nationella lagstiftningen. 

 

Den första principen gäller att skydda deltagarnas intresse. I denna studie har forskarna 

valt att anonymisera alla respondenter. Den enda frågan som direkt kunde kopplas till 

respondentens riktiga identitet var mejladressen som respondenten frivilligt kunde ange 

om denne önskade delta i utlottning av biobiljetter. Dessa mejladresser kommer att raderas 

när uppsatsen blivit godkänd. 

 

Den andra principen handlar om att deltagandet är frivilligt och att samtycke föreligger. Vi 

anser att ett underförstått samtycke föreligger då deltagande i enkäten krävde att 

respondenterna aktivt klicka på webbenkäten och genomförde den.  
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Den tredje principen handlar om att forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt vis. Vi 

uppgav tydlig information om denna studies syfte och skrev att detta var en 

kandidatuppsats samt våra namn och universitetet vi studerade på. Vi angav 

forskningssyftet tydligt och öppet sätt. Kritiken som vi riktar mot denna studie är främst att 

våra mejladresser inte fanns angivna vilket försvårar för respondenter som vill kontakta 

oss. (ibid.) menar även att författare bör vara opartiska vid tolkning av resultatet i den 

tredje principen och detta går i linje med denna studies valda forskningsparadigm 

positivismen som vi har valt att utgå ifrån. 

 

Den fjärde principen handlar om att forskningen ska följa nationell lagstiftning. Denna 

princip uppfyller forskarna då forskningsämnet sannolikt inte överskrider lagens råmärken. 

Forskarna har följt dataskyddslagen under forskningsprocessen samt inte distribuerat data 

till tredje part. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras denna studies resultat bestående av statistiska tester som är 

genomförda på enkätundersökningens data. Testerna presenteras relaterade till den 

hypotes de är kopplade till. Utöver detta presenteras studiens gruppindelning. 

 

4.1 Hypotes 1 - Sambandet mellan attityd mot betalda sökresultat och 

annonsmedvetenhet 

Nollhypotes 1: Attityden mot Googles betalda sökresultat är inte signifikant mer negativ för 

sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. 

 

Hypotes 1: Attityden mot Googles betalda sökresultat är signifikant mer negativ för 

sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. 

 

Hypotes 1 förutspår att sökmotoranvändares attityd mot Googles betalda sökresultat är 

signifikant mer negativ för sökmotoranvändare som är annonsmedvetna i jämförelse med 

sökmotoranvändare är annonsomedvetna. Hypotes 1 testades genom ett One way analysis 

of variance (ANOVA) test, ett Tukey’s HSD test och ett Spearman’s rho test. One way 

analysis of variance (ANOVA) testet användes för att jämföra om den normalfördelade 

variabeln Attityd_Index_Betald hade samma medelvärde för alla gruppindelningar. 

Tukey’s HSD testet användes för att undersöka om medelvärdet i grupp 4 var signifikant 

högre än i grupp 3, 2 och 1. Spearman’s rho testet användes för att undersöka korrelationen 

mellan Attityd_Index_Betald och gruppindelning. 

 

4.1.1 Resultat från one-way analysis of variance test (ANOVA)  

Testet visade att de 4 sökmotoranvändare i grupp 1 (0–25%) hade en genomsnittlig attityd 

på 5.4 (SD =0.3); de 18 sökmotoranvändare i grupp 2 (26–50%) hade en genomsnittlig 

attityd på 3.7 (SD = 0.9); de 89 sökmotoranvändare i grupp 3 (51–75%) hade en 

genomsnittlig attityd på 3.9 (SD = 1.0), och de 56 sökmotoranvändare i grupp 4 (76–100%) 

hade en genomsnittlig attityd på 4.2 (SD = 1.2). Observera att lågt mean indikerar positiv 

attityd och högt mean indikerar negativ attityd. 
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Tabell 3: Resultat från One-way of variance testet 

Gruppindelning  Antal sökmotoranvändare  Attityd Standardavvikelse (SD) 

Grupp 1 (0–25%) 4 5.4 0.3 

Grupp 2 (26–50%) 18 3.7 0.9 

Grupp 3 (51–75%) 89 3.9 1.0 

Grupp 4 (76–100%) 56 4.2 1.2 

 

4.1.2 Resultat från Tukey’s HSD test 

Testet visade att skillnaden mellan grupp 4 och grupp 1 inte var signifikant p=0.13; 

skillnaden mellan grupp 4 och grupp 2 inte var signifikant p= 0.34, och skillnaden mellan 

grupp 4 och grupp 3 inte var signifikant p= 0.27. Testernas resultat innebär att vi inte kan 

förkasta noll hypotes 1.  

 

Tabell 4: Resultat från Tukey’s HSD test 

Gruppindelning  P-värde  

4-1 0.13 

4-2 0.34 

4-3 0.27 

 

4.1.3 Resultat från Spearman’s rho test 

Spearman’s Rho testet visade en icke signifikant svag positiv korrelation mellan 

Attityd_Index_Betald och Gruppindelning på 0.07, p = 0.074. Även detta resultat indikerar 

att vi inte kan förkasta noll hypotes 1. 

 

Tabell 5: Resultat från Spearman's rho testet (Attityd_Index_Betald & Gruppindelning_1.0) 

  Gruppindelning_1.0 

Attityd_Index_Betald Korrelationskoefficient 0.07 

 Sig (2-tailed) p = 0.074 

 N 167 

 

4.2 Hypotes 2 - Sambandet mellan attityd mot organiska sökresultat och 

annonsmedvetenhet 

Nollhypotes 2: Attityden mot Googles organiska sökresultat är inte signifikant mer negativ 

för sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. 
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Hypotes 2: Attityden mot Googles organiska sökresultat är signifikant mer negativ för 

sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. 

 

Hypotes 2 förutspår att sökmotoranvändares attityd mot Googles organiska sökresultat är 

signifikant mer negativ för sökmotoranvändare som är annonsmedvetna i jämförelse med 

sökmotoranvändare är annonsomedvetna. Hypotes 2 testades genom ett Kruskal Wallis test 

med en parvis jämförelse och ett Spearman’s rho test. Kruskal Wallis testet med en parvis 

jämförelse användes för att jämföra om den icke normalfördelade variabeln 

Attityd_Index_Organisk hade samma medelvärde för alla gruppindelningar samt om 

medelvärdet i grupp 4 var signifikant högre än i grupp 3, 2 och 1. Spearman’s rho testet 

användes för att undersöka korrelationen mellan Attityd_Index_Organisk och 

gruppindelning. Ett Paired Samples T-Test utfördes för att jämföra om medianen för 

variablerna Attityd_Index_Organisk och Attityd_Index_Betald skilde sig åt. 

 

4.2.1 Resultat från Kruskal Wallis test 

Testet visade att de 4 sökmotoranvändare i grupp 1 (0–25%) hade en mean rank på 152.5; 

de 18 sökmotoranvändare i grupp 2 (26–50%) hade en mean rank på 131.8; de 89 

sökmotoranvändare i grupp 3 (51–75%) hade en mean rank på 85.2, och de 56 

sökmotoranvändare i grupp 4 (76–100%) hade en mean rank på 61.9. Observera att låg 

mean rank indikerar positiv attityd och hög mean rank indikerar negativ attityd. 

 

Tabell 6: Resultat från Kruskal Wallis testet 

Gruppindelning  Medelvärde (Mean rank) 

Grupp 1 (0–25%) 152.5 

Grupp 2 (26–50%) 131.8 

Grupp 3 (51–75%) 85.2 

Grupp 4 (76–100%) 61.9 

 

Parvis jämförelsetestet visade att skillnaden mellan grupp 4 och grupp 1 var signifikant 

p=0.001, skillnaden mellan grupp 4 och grupp 2 var signifikant p= 0.001, och skillnaden 

mellan grupp 4 och grupp 3 var signifikant p= 0.004. Testernas resultat innebär att vi inte 

kan förkasta noll hypotes 2. 
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Tabell 7: Resultat från parvis jämförelsetestet 

Gruppindelning  P-värde 

4-1 0.001 

4-2 0.001 

4-3 0.004 

 

4.2.2 Resultat från Spearman’s rho test 

Ett Spearman’s Rho test utfördes för att undersöka korrelationen mellan 

Attityd_Index_Organisk och gruppindelning. Testet visade en signifikant medelstark 

negativ korrelation mellan Attityd_Index_Organisk och Gruppindelning på -0.44, p = 

0.001. Även detta resultat indikerar att vi inte kan förkasta noll hypotes 2. 

 

Tabell 8: Resultat från Spearman's rho testet (Attityd_Index_Organisk & Gruppindelning_1.0) 

  Gruppindelning_1.0 

Attityd_Index_Organisk Korrelationskoefficient  -0.44 

 Sig (2-tailed) 0.001 

 N 167 

 

4.2.3 Resultat från Paired Samples T-Test 

Paired Samples T-Test visade en signifikant skillnad mellan medelvärdena för 

Attityd_Index_Organisk (M=2.5, SD=1.2) och Attityd_Index_Betald (M=4.0, SD=1.1) 

villkor; t (166)=13.7, p = 0.001. 

 

Tabell 9: Resultat från Paired Samples T-Testet 

Variabel Medelvärde (M) Standardavvikelse (SD) 

Attityd_Index_Organisk 2.5 1.2 

Attityd_Index_Betald 4.0 1.1 

 

4.3 Gruppindelning 

Gruppindelningen av enkätens 167 respondenter utifrån andelen rätt visade att grupp 1 

bestod av 4 sökmotoranvändare vilket motsvarar 2.4% av alla respondenter; grupp 2 bestod 

av 18 sökmotoranvändare vilket motsvarar 10.8% av alla respondenter; grupp 3 bestod av 

89 sökmotoranvändare vilket motsvarar 53.3% av alla respondenter, och grupp 4 bestod av 

56 sökmotoranvändare vilket motsvarar 33.5% av alla respondenter. 
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Tabell 10: Gruppindelning av respondenterna 

Gruppindelning  Antal sökmotoranvändare (st.) Andel sökmotoranvändare (%) 

Grupp 1 4 2.4% 

Grupp 2 18 10.8% 

Grupp 3 89 53.3% 

Grupp 4 56 33.5% 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras denna studies resultat utifrån hypoteserna och kopplas därefter 

till teorierna vi redogjorde i den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Aktivering av Persuasion Knowledge  

Persuasion knowledge handlar om personers förmåga att identifiera, utvärdera och komma 

ihåg övertalningsförsök (Friestad & Wright 1994). Relaterat till denna studie handlar 

persuasion knowledge om sökmotoranvändares förmåga att identifiera, utvärdera och 

komma ihåg Googles betalda sökresultat. Persuasion knowledge aktiveras först när en 

människa blivit medveten om att denne utsätts för ett övertalningsförsök (Wojdynski & 

Evans 2016; Friestad & Wright 1994). För att en människa ska bli medveten om att denne 

utsätts för ett övertalningsförsök krävs att människan är medveten att innehållet som de 

tittar på är marknadsföring (Buijzen, Reijmersdal & Owen 2010). Detta innebär att för att 

sökmotoranvändare över huvud taget ska kunna aktivera persuasion knowledge krävs det 

att de blir medvetna om vilka sökresultat som är betalda och vilka som är organiska. Att 

sökmotoranvändare i grupp 1, 2 och 3 inte lyckades identifiera mer än 75% av Googles 

betalda sökresultat indikerar att grupp 1, 2 och 3 har svårigheter att aktivera persuasion 

knowledge. Detta stärks av Boermans, van Reijmersdals och Neijens (2012) resultat som 

pekar på att risken finns att människor som har låg annonsmedvetenhet inte lyckas aktivera 

persuasion knowledge. Att sökmotoranvändare i grupp 4 lyckades identifiera mer än 75% 

av Googles betalda sökresultat visar att denna grupp har lättare att aktivera persuasion 

knowledge i jämförelse med grupp 1, 2 och 3. 

 

5.2 Hypotes 1 - Sambandet mellan attityd mot betalda sökresultat och 

annonsmedvetenhet 

Denna studies resultat visar att nollhypotes 1 inte kan förkastas. Denna insikt analyseras 

utifrån persuasion knowledge model (PKM), en modell som visar att människors förmåga 

att identifiera ett marknadsföringsbudskap är beroende av deras förmåga att identifiera 

olika övertalningsförsök (Friestad & Wright 1994). Resultatet analyseras utifrån en 

diskussion där tidigare studier visat att forskarna inte är eniga huruvida det finns ett 

samband mellan annonsmedvetenhet och attityd mot betalda sökresultat eller inte. En 

majoritet av de tidigare studierna pekar på att det finns ett samband mellan 

annonsmedvetenhet och attityd mot annonser där alla presenterar samma slutsats: 

människor som är medvetna om marknadsföringen aktiverar persuasion knowledge vilket 

leder till att en mer negativ attityd mot annonser skapas (Wojdynski & Evans 2016; 

Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2015; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & 

Malson 2017; Mei-Ling, Fischer & Main 2008). De tidigare studierna som visar att det finns 
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ett samband mellan annonsmedvetenhet och attityd presenterar samma resultat som 

författarna till PKM (Friestad & Wright 1994) presenterar, att människor som aktiverat 

persuasion knowledge och därmed är medvetna om övertalningsförsöket skapar sig en 

negativ attityd mot marknadsföringsbudskapet. Det finns dock tidigare studier som 

indikerar att det inte finns något samband mellan annonsmedvetenhet och attityd mot 

marknadsföringsbudskapet där alla presenterar samma slutsats: människor som är 

medvetna om marknadsföringen aktiverar persuasion knowledge men får inte en mer 

negativ attityd mot annonsen (De Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, Rozendaal & 

van Reijmersdal 2019; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2012; Matthes & Naderer 

2016).  

 

Nollhypotes 1 förkastas inte eftersom resultatet från denna studies Tukey’s HSD test visar 

att det inte finns något samband mellan vilken grupp sökmotoranvändaren befann sig i och 

attityden sökmotoranvändaren hade mot Googles betalda sökresultat. Analysen indikerar 

att grupp 1, 2 och 3 har svårigheter att aktivera persuasion knowledge och att grupp 4 har 

lättare att aktivera persuasion knowledge. Resultatet indikerar att det inte finns någon 

direkt koppling mellan aktivering av persuasion knowledge och negativ attityd mot betalda 

sökresultat hos sökmotoranvändare. Att det inte finns något samband mellan aktivering av 

persuasion knowledge och attityd mot betalda sökresultat hos sökmotoranvändare visar 

även Spearman’s Rho testet där en icke signifikant svag korrelation på 0.07 mellan 

variablerna gruppindelningen och attityd mot betalda sökresultat fastställdes. Denna studie 

visar på liknande resultat som (De Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, Rozendaal 

& van Reijmersdal 2019; Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2012; Matthes & Naderer 

2016) att det inte finns något samband mellan annonsmedvetenhet och attityd mot 

annonser. Att denna studies resultat tyder på att sökmotoranvändare som lyckas aktivera 

persuasion knowledge inte förändrar sin attityd mot betalda sökresultat går emot en 

majoritet av forskningen som istället visar att det finns ett samband mellan attityd mot 

annonser och aktivering av persuasion knowledge. (Wojdynski & Evans 2016; Boerman, 

van Reijmersdal & Neijens 2015; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017; 

Mei-Ling, Fischer & Main 2008) Inte minst kommer denna studien fram till ett resultat 

som skiljer sig från författarna till persuasion knowledge model (Friestad & Wright 1994). 

 

5.3 Hypotes 2 - Sambandet mellan attityd mot organiska sökresultat och 

annonsmedvetenhet 

Denna studies resultat visar att nollhypotes 2 inte kan förkastas. Denna insikt analyseras 

utifrån PKM, en modell som visar att människors förmåga att identifiera ett 

marknadsföringsbudskap är beroende av deras förmåga att identifiera olika 

övertalningsförsök (Friestad & Wright 1994).  
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Denna studies Paired Samples T-Test utfördes för att jämföra attityden mot organiska- och 

betalda sökresultat. Resultatet visade att sökmotoranvändare var mer positiva mot 

organiska sökresultat i jämförelse med betalda sökresultat. Detta indikerar att 

sökmotoranvändare föredrar organiska sökresultat fram betalda sökresultat. Denna studies 

resultat stödjs av Jansen, Brown och Resnick (2007) som menar att sökmotoranvändare 

föredrar organiska sökresultaten framför betalda sökresultat. Denna studies resultat stödjs 

även av Berman och Katona (2013) som menar att sökmotoranvändare anser att 

sannolikheten är högre att de hittar högkvalitativa resultat bland organiska sökresultaten 

och inte bland betalda sökresultaten. Denna studies resultat indikerar att 

sökmotoranvändare föredrar att klicka på organiska sökresultat framför betalda 

sökresultat. 

 

Något som varken Berman och Katona (2013) eller Jansen, Brown och Resnick (2007) 

undersökte var huruvida attityden skiljer sig beroende av om persuasion knowledge är 

aktiverat eller inte. Detta är något som denna studie undersökte och där resultatet från 

Kruskal Wallis testet visar att nollhypotes 2 inte kan förkastas. Resultatet visar att det finns 

signifikanta skillnader mellan gruppernas attityd mot organiska sökresultat. Mer specifikt 

visar det parvisa jämförelsetestet att attityden mot organiska sökresultat är mer positiv hos 

sökmotoranvändare i grupp 4 i jämförelse med sökmotoranvändare i grupp 1, 2 och 3. Att 

nollhypotes 2 inte kan förkastas stödjs av denna studies Spearman’s rho test som visar på 

en medelstark korrelation på 0,44 mellan gruppindelning och positiv attityd mot organiska 

sökresultat. Nollhypotes 2 förkastas inte eftersom denna studies resultat i motsats till 

hypotes 2 indikerar att attityden mot organiska sökresultat blir mer positiv för 

sökmotoranvändare som är annonsmedvetna.  

 

Tidigare i analysen konstaterades att grupp 1, 2 och 3 verkar ha svårigheter att aktivera 

persuasion knowledge och att grupp 4 verkar ha lättare att aktivera persuasion knowledge. 

Kopplat till hypotes 2 antyder resultatet att sökmotoranvändare som har lättare att aktivera 

persuasion knowledge har en mer positiv attityd mot organiska sökresultat. Tidigare studier 

som utgått från persuasion knowledge model (PKM) har visat att aktiveringen av 

persuasion knowledge kan förändra människors attityd mot marknadsföringstyperna 

native advertising (Wojdynski & Evans 2016; Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & 

Malson 2017), och produktplacering (Boerman, van Reijmersdal & Neijens 2015). Däremot 

har tidigare studie primärt fokuserat på attityder mot annonser. Denna studie skiljer sig 

genom att undersöka attityd mot organiska sökresultat istället för attityd mot annonser. 

 
En studie som väljer att undersöka människors attityd mot innehåll som presenteras i syfte 

att dölja marknadsföringen är Mei-Ling, Fischer och Main (2008) som menar att 
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människors negativa attityd mot radioreklam även skapar en negativ attityd mot 

radioprogrammet. I och med att denna studies resultat visade att vi inte kan förkasta 

nollhypotes 2 pekar denna studies resultat till skillnad från (ibid.) på att 

sökmotoranvändare som har lätt att aktivera persuasion knowledge och är medvetna om 

annonsen istället får en mer positiv attityd mot Googles organiska sökresultat. 
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6. Diskussion, begränsningar, vidare forskning och slutsats 

I detta kapitel förs en diskussion kring att hypoteserna inte kunde förkastas, utöver detta 

belyser vi möjliga förklaringar samt beskriver denna studies teoretiska och praktiska 

bidrag. I kapitlet pekar vi även på denna studies begränsningar och ger utifrån det 

förslag på vidare forskning. Sist i kapitlet presenterar vi denna studies slutsats. 

 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Hypotes 1 - Sambandet mellan attityd mot betalda sökresultat och 

annonsmedvetenhet 

 

Hypotes 1 förutspår att attityden mot Googles betalda sökresultat är signifikant mer negativ 

för sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på 

sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. Hypotes 1 bygger på att flera 

tidigare studier som undersökt kopplingen mellan attityd mot annonser och 

annonsmedvetenhet utifrån persuasion knowledge model (PKM) och visat att det inte finns 

något samband mellan attityd och annonsmedvetenhet. Marknadsföringstyperna som visat 

att det inte finns något samband är: native advertising (Wojdynski & Evans 2016; 

Wojdynski, Bang, Keib, Jefferson, Choi & Malson 2017), produktplacering (Boerman, van 

Reijmersdal & Neijens 2015; Matthes & Naderer 2016), och radioreklam (Mei-Ling, Fischer 

& Main 2008). 

 

Att vi inte kunde förkasta nollhypotes 1 visar att det inte finns något samband mellan 

attityd mot betalda sökresultat och annonsmedvetenhet för sökmotoranvändare. Vi anser 

att en möjlig förklaring till detta är att sökmotormarkandsföring visar mer anpassade 

annonser i jämförelse med radioreklam, produktplacering och native advertisment. 

Sökmotormarkandsföring anpassar betalda sökresultat utifrån sökmotoranvändares 

sökfraser och använder sig av direktmarknadsföring. Detta skiljer sig från radioreklam, 

produktplacering och native advertisment som istället anpassar annonserna utifrån en 

större målgrupp och använder sig av massmarkandsföring. När en människa blir medveten 

om en annons kan det leda till en mer negativ attityd mot radioreklam, produktplacering 

och native advertisment i jämförelse med sökmotormarkandsföring eftersom budskapet är 

mer relevant för människan. Vi anser därför att en anledning till att det inte finns något 

samband mellan attityd mot betalda sökresultat och annonsmedvetenhet kan vara eftersom 

annonsmedvetna sökmotoranvändare anser att betalda sökresultat är relaterade till deras 

sökfråga därför inte får en mer negativ attityd än annonsomedvetna sökmotoranvändare. 
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Att hypotes 1 inte förkastas innebär att denna studie ger både ett värdefullt teoretiskt bidrag 

och ett värdefullt praktiskt bidrag. Det teoretiska bidraget är relaterat till PKM och är att 

sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge inte nödvändigtvis skapar en mer 

negativ attityd mot betalda sökresultat. Detta stödjs av att ett flertal tidigare studier visar 

att det inte finns något samband mellan attityd mot annonser och annonsmedvetenhet (De 

Jans, Vanwesenbeeck, Cauberghe, Hudders, Rozendaal & van Reijmersdal 2019; Boerman, 

van Reijmersdal & Neijens 2012; Matthes & Naderer 2016). Det praktiska bidraget ges till 

Google och bygger på att Google kan tydliggöra sin annonsmärkning utan risk att 

sökmotoranvändarna får en mer negativ attityd mot betalda sökresultat. Detta anser vi 

eftersom resultatet visade att sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge inte 

nödvändigtvis skapar en mer negativ attityd mot betalda sökresultat. 

 

6.1.2 Hypotes 2 - Sambandet mellan attityd mot organiska sökresultat och 

annonsmedvetenhet 

Hypotes 2 förutspår att attityden mot Googles organiska sökresultat är signifikant mer 

negativ för sökmotoranvändare som identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat 

på sökresultatsidan i jämförelse med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 

75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan. Hypotes 2 bygger på Mei-Ling, 

Fischer och Main (2008) studie som använt PKM men valt en alternativ utgångspunkt där 

de undersökte om respondenternas attityd mot annonsören kunde spridas vidare och 

påverka innehållet som presenteras i syfte att dölja marknadsföringen. Att denna studies 

resultat visar att sökmotoranvändare som identifierat mer än 75% av Googles betalda 

sökresultat hade en mer positiv attityd mot organiska sökresultat innebär att denna studie 

visar ett motsatt resultat i jämförelse med (ibid.). Denna studies resultat visar att vi inte kan 

förkasta nollhypotes 2. Detta beror på att denna studies resultat pekar på att det finns ett 

positivt samband mellan sökmotoranvändares attityd mot organiska sökresultat och deras 

annonsmedvetenhet. 

 

Vår förklaring till varför annonsmedvetna sökmotoranvändare har en signifikant mer 

positiv attityd mot organiska sökresultat bygger på antagandet att alla sökmotoranvändare 

helst vill klicka på organiska sökresultat. Detta är något som denna studies Paired Samples 

T-Testet indikerar och som stödjs av Bermans och Katonas (2013) och Jansen, Brown och 

Resnick (2007) studie. Vi menar att eftersom sökmotoranvändare i grupp 1, 2 och 3 inte 

lyckas identifiera mer än 75% av Googles betalda sökresultat betyder det att 

sökmotoranvändarna trodde att över 25% av Googles betalda sökresultat var organiska 

sökresultat. Detta innebär att sökmotoranvändare i grupp 1, 2 och 3 tror att vissa 

sökresultat är organiska sökresultat som egentligen är betalda. I sin tur leder detta till att 

sökmotoranvändarna i grupp 1, 2 och 3 uppfattar antalet organiska sökresultat som fler än 
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vad sökmotoranvändarna i grupp 4 gör. Sökmotoranvändare i grupp 4 känner därför att de 

har ett mer begränsat antal sökresultat att klicka på i jämförelse med grupp 1, 2 och 3 och 

därför får grupp 4 en mer positiv attityd mot de organiska sökresultaten. Vi anser därför att 

en möjlig anledning till att annonsmedvetna sökmotoranvändare har en mer positiv attityd 

mot organiska sökresultat i jämförelse med omedvetna sökmotoranvändare på grund av att 

sökmotoranvändare i grupp 4 uppfattar urvalet av organiska sökresultat som mer begränsat 

och därför får en mer positiv attityd mot de organiska sökresultaten. Anledningen kan även 

beskrivas som att sökmotoranvändare i grupp 1, 2 och 3 uppfattar urvalet av organiska 

sökresultat som större (på grund av att de felaktigt uppfattar vissa betalda sökresultat som 

organiska sökresultat) och därför får en mindre positiv attityd mot de organiska 

sökresultaten. 

 

Att hypotes 2 inte förkastas innebär att denna studie ger både ett värdefullt teoretiskt 

bidrag och ett värdefullt praktiskt bidrag. Det teoretiska bidraget är relaterat till PKM och 

visar att sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge skapar en mer positiv 

attityd mot organiska sökresultat. Det praktiska bidraget ges till Google och bygger på att 

om Google tydliggör annonsmärkningen kommer det leda till att sökmotoranvändarna får 

en mer positiv attityd mot organiska sökresultat. Detta anser vi eftersom resultatet visade 

att sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge skapade en mer positiv attityd 

mot Googles organiska sökresultat. 

 

6.2 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Trots noggranna förberedelser har denna studie begränsningar som vi valt att använda som 

grund för att ge förslag på vidare forskning. En begränsning med denna studie är att 

respondenterna valdes utifrån ett icke-slumpmässigt urval vilket innebär att urvalet inte 

kan sägas vara representativt för alla svenska sökmotoranvändare. Vidare forskning bör 

därför undersöka om sambanden som denna studie fastställde även förekommer hos ett 

urval som är representativt för alla svenska sökmotoranvändare. En annan begräsning med 

denna studie är att det är svårt för oss att med säkerhet veta vad som fick respondenterna 

att identifiera Googles betalda sökresultat. Detta på grund av att forskningsmetoden 

begränsar vår möjlighet att observera respondenternas beteenden vid identifiering av 

Googles betalda sökresultat. Kim, Pasadeos och Barban (2001) och Jung och Heo (2019) 

indikerar att annonsmärkning inte är det enda sättet som människor identifierar annonser 

utan att tidigare erfarenhet av likande annonser samt annonsens innehåll också påverkar 

annonsmedvetenheten. Vidare forskning bör därför fokusera på hur människor identifierar 

sökmotormarkandsföring. Detta föreslår vi genomförs med ett eye tracking experiment i 

syftet att observera människors beteende hos sökmotorer.  
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6.3 Slutsats 

Utifrån vår kännedom är denna studie den första som undersöker hur sökmotoranvändares 

attityd mot organiska- och betalda sökresultat påverkas av annonsmedvetenhet. Denna 

studie ger därför nya insikter till annonsmärkningsdiskussionen som rör 

sökmotormarkandsföring. Resultatet visar att det inte finns något samband mellan 

attityden mot Googles betalda sökresultat och sökmotoranvändares annonsmedvetenhet 

vilket innebär att nollhypotes 1 inte förkastas. Resultatet visar även att attityden mot 

Googles organiska sökresultat är signifikant mer positiv för sökmotoranvändare som 

identifierar mer än 75% av Googles betalda sökresultat på sökresultatsidan i jämförelse 

med sökmotoranvändare som lyckas identifiera mindre än 75% av Googles betalda 

sökresultat på sökresultatsidan vilket innebär att nollhypotes 2 inte förkastas. Denna 

studies resultat ger både teoretiska och praktiska bidrag. Det teoretiska bidraget är relaterat 

till persuasion knowledge model (PKM) och visar att (1) sökmotoranvändares aktivering av 

persuasion knowledge inte nödvändigtvis skapar en mer negativ attityd mot betalda 

sökresultat. (2) Sökmotoranvändares aktivering av persuasion knowledge skapar en mer 

positiv attityd mot organiska sökresultat. Det praktiska bidraget ges till Google och bygger 

på att (1) Google kan tydliggöra sin annonsmärkning utan risk att sökmotoranvändarna får 

en mer negativ attityd mot betalda sökresultat. (2) Google kan tydliggöra 

annonsmärkningen vilket kommer leda till att sökmotoranvändarna får en mer positiv 

attityd mot organiska sökresultat. 
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Bilaga 1  

Inledande del 

Undersökning av Googles sökmotoranvändare 

Hej, 

Vi vill tacka dig för att du tar dig tid och deltar i vår undersökning. Vi som genomför 

studien heter Vanessa de Luca och Jacob Rhan och vi skriver vårt kandidatarbete i 
företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring på Linköpings Universitet. 

 Eftersom denna studie undersöker Googles svenska sökmotoranvändare är kravet för att 
delta att du använt Googles sökmotor minst en gång under de senaste 3 månaderna. För att 

delta i utlottningen av 2 biobiljetter ber vi dig ange din mejladress nedan. Vinnarna 
kommer kontaktas via mejl i slutet av juni. Observera att du måste skicka in din enkät för 

att delta i utlottningen.  

Enkäten är helt anonym och mejladresserna kommer inte att sparas efter tävlingens slut. 
Mejladresserna kommer endast användas för att meddela vinnaren. 

 

Har du använt sökmotorn Google inom de senaste tre månaderna? 

Ja  

Nej  

 

Ange din mejladress om du vill delta i utlottningen av 2 biobiljetter 

Ange: 

 

Del 1  

I del 1 vill vi att du anger kön, ålder, sysselsättning samt hur många timmar du surfar på 
internet under ett dygn. 

Vilket kön har du? 

Man  

Kvinna  

Annat  

 

Hur gammal är du? 

Ange:  

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

Arbetande 

Studerande  



 
 

 

 

Arbetssökande 

Övrigt  

 

Hur många timmar surfar du i genomsnitt på internet under ett dygn? 

Mer än 9 timmar 

6-9 timmar 

3-6 timmar 

0-3 timmar 

Del 2 

I del 2 kommer du få se ett antal frågor där vi vill att du ange det svar som bäst stämmer 
överens med din upplevelse av Google. De fem första frågorna berör betalda sökresultat och 

de fyra sista organiska sökresultat. 

Definition – Betalda sökresultat: 

Betalda sökresultat är de webbsidor som betalat för att synas på sökmotorers resultatsida. 

 

Vad tycker du att Googles betalda sökresultat är? 

 

Vad anser du om Googles betalda sökresultat? 

 

Vad är din inställning till Googles betalda sökresultat? 

 

Hur tror du att Googles betalda sökresultat påverkar produkters kostnad? 

 

Hur upplever du märkningen av de betalda sökresultaten är? 



 
 

 

 

 

 

Del 2  

I del 2 kommer du få se ett antal frågor där vi vill att du ange det svar som bäst stämmer 
överens med din upplevelse av Google. De fem första frågorna berör betalda sökresultat och 
de fyra sista organiska sökresultat. 

 Definition - Organiskt sökresultat:  

Organiska sökresultat är de webbsidor som närmas matchar användarens sökfråga baserat 
på relevans. 

 

Vad tycker du att Googles organiska sökresultat är? 

 

Vad anser du om Googles organiska sökresultat? 

 

Vad är din inställning till Googles organiska sökresultat? 

 

Hur tror du att Googles organiska sökresultat påverkar produkters kostnad? 

 

Del 3 

I del 3 kommer du att få se en skärmdump som illustrerar ett sökresultat hos Google. I 
skärmdumpen är olika sökresultat markerade och vi vill att du anger vilken/vilka 

markeringar som innehåller betalda sökresultat. Ange den bokstaven som tillhör 
markeringen.  



 
 

 

 

  

Del 3 består av sammanlagt 10 bilder. 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 
betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 

betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 



 
 

 

 

 

A 

B 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 

betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 



 
 

 

 

 

A 

B 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 
betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 



 
 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 
betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 



 
 

 

 

 

A 

B 

C 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 
betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 



 
 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

 

  



 
 

 

 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 

betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 

 

A 

B 

C 

D 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

 

  



 
 

 

 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 

betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 

betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 



 
 

 

 

 

A 

B 

C 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

 

  



 
 

 

 

Ange vilken/vilka av markeringarna på skärmdumpen nedan som innehåller minst ett 

betalt sökresultat (även kallat sponsrad länk eller annons): 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Ingen av markeringarna innehåller betalt sökresultat 

 

  



 
 

 

 

Tack för ditt deltagande 

Tack, vinnaren av 2 biobiljetter kommer kontaktas via mejl i slutet av juni. Observera att du 

måste skicka in din enkät för att delta i utlottningen. 

  

Med vänlig hälsning, Vanessa de Luca och Jacob Rhan 

 

 


