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SAMMANFATTNING 

Titel: Det man inte vet – Googlar man. Marknadsorienteringens effekter genom Google 

AdWords - En studie av kundorientering i SME: s. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Luka Ivis & Petter Lindroth 

 

Handledare: Zahra Ahmadi 

 

Datum: 2018 – maj 

 

Syfte:  Syftet med studien är att förstå hur SME:s marknadsorienterar sig mot kunder 

genom Google AdWords. 

 

Metod: Studien använder en kvalitativ metod. Syftet med studien är att öka förståelse för 

fenomenet Google AdWords. Vidare har den empiriska data som används samlats in via 

åtta semistrukturerade intervjuer, dessa intervjuer utfördes på åtta SME:s i Stockholm, 

Gävle och Uppsala. De nyckelord som identifierats i analysen har skapats genom att teori 

och empiridel ställts mot varandra och skapat nyckelord för de iakttagelser som gjorts.  

 

Resultat och slutsats: Resultatet visar att samtliga företag använder sig av 

marknadsorientering och Google AdWords. Dock varierar arbetet med 

marknadsorientering och Google AdWords i förhållande till teorin. Samtliga företag i 

studien finner Google AdWords att vara ett upplevt lönsamt marknadsföringsverktyg. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan använda den empiriska modell som 

finns i studien för att se hur företag arbetar med marknadsorientering och Google 

AdWords inom en specifik marknad. Interfunktionell koordinering är också ett tema som 

bör studeras vidare eftersom studien inte fann ett uttalat arbete med konstruktionen. 

Framtida forskning bör ha nya personuppgiftslagen GDPR i åtanke eftersom lagen 

förändrar hur personuppgifter får sparas och spridas av företag. Samt att en förändring av 

svensk spellicens som kommer att införas. 

 



 

 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit med en ökad förståelse för hur SME:s arbetar 

med SEM-verktyget Google AdWords för att marknadsorientera sig ur ett praktiskt och 

teoretiskt perspektiv. Bidraget studien har kommit fram till är att samtliga företag 

använder någon form av marknadsorientering när de använder Google AdWords.  

 

Nyckelord: Marknadsorientering, Kundorientering, Lönsamhet, Konkurrentorientering 

Google AdWords, SEM, SME, interfunktionell koordinering. 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: What you don’t know- you Google it. The Effects of Market Orientation Through 

Google AdWords - A study of customer orientation through SME:s 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Luka Ivis & Petter Lindroth 

 

Supervisor: Zahra Ahmadi 

 

Date: 2018 – May 

 

Aim: The purpose of the study is to understand how SME companies uses market 

orientation to target customers through Google AdWords. 

 

Method: This study uses a qualitative method approach as the purpose of the study is to 

increase understanding. Furthermore, the empirical data used has been collected through 

eight semi-structured interviews. These interviews were conducted at eight SME 

companies in Stockholm, Gävle and Uppsala. The keywords we identified in the analysis 

were created by setting theory and empirical elements against each other and thus creating 

a pattern. 

 

Result and Conclusion: The result shows that all companies use market orientation and 

Google AdWords to gather and disseminate information. However, the work of market 

orientation and Google AdWords varies in relation to the theory. All companies in the 

study find Google AdWords to be a profitable marketing tool. 

 

Suggestions for future research: Future studies can use the empirical model found in 

the study to see how companies work with market orientation and Google AdWords in a 

specific market where competing companies are investigated to try to find the best 

approach. Inter-functional coordination is also a topic that should be further studied since 

this study did not find a clear work on the design. Future research should have the new 

Data Protection Act (GDPR) in mind as the law changes a lot about how personal 



 

 

information can be saved and spread by companies, especially by Google. As well as a 

change of a Swedish game license that will be introduced. 

 

Contribution of the thesis:  The study has contributed in an increased understanding of 

how SMEs work with SEM tools, such as Google AdWords, to be market oriented from 

a practical and theoretical perspective. The contribution of the study has found that all 

companies use some form of market orientation when using Google AdWords. 

 

Key words: Market Orientation, Customer Orientation, Competitor Orientation, Profit, 

Google AdWords, SEM, SME.
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1. Introduktion 

Dagens konkurrensmarknad möter fler utmaningar eftersom teknologin utvecklas i 

kombination med en allt mer global marknad. Informationsspridning via internet har 

medfört att fler företag söker sig ut på nätet för att marknadsföra sig och därför måste 

företagen utveckla en ny strategi gällande marknadsorientering för att lyckas överleva 

(Aswania, Kar, Ilavarasana & Dwivedib, 2018; Elg, 2008).  

 

Tidigare forskning anser att företag bör fokusera på presentationerna med hjälp av 

marknadsorientering (Narver och Slater, 1990; Kohli och Jaworski, 1990). Hur och 

framför allt vilka strategier som skall användas för att nå ut till kunderna på en hårt 

konkurrersutsatt marknad ställer sig forskarna frågande kring (Johnson, Martin & Saini, 

2012; Elg, 2008).  

 

Kundorientering och konkurrensfördelar genom marknadsorientering anses vara 

bidragande faktorer till att företag investerar pengar och tid i marknadsorientering då det 

bistår företag att skapa kundrelationer och möta marknadens efterfråga (Johnson, Martin 

& Saini, 2012; Elg, 2008). I enlighet med tidigare forskning, avser studien att undersöka 

om marknadsorientering är av stor betydelse för SME:s Small and Medium-sized 

Enterprises (SME:s) eftersom det kan betraktas som en överlägsen hållbar 

konkurrensfördel för att lyckas etablera företaget på marknaden (Barney, 1991; Kara, 

Spillan & DeShields, 2005; Vikøren, 1990). 

 

Globaliseringen har orsakat enastående förändringar på marknader, ekonomin och 

teknologin vilket resulterat i att organisationer börjat söka sig till nya verktyg för att 

effektivt och strategiskt förbättra prestanda utan att påverka kvaliteten som erbjuds av 

marknaden (Javalgi, Whipple, Ghosh & Young, 2005). Marknadens efterfråga styr 

företagens utbud, vilket innebär att företagen ständigt vidareutvecklar och anpassar sin 

marknadsorientering för att hålla sin position på marknaden (Dong, Hinsch, Zou & Fu, 

2013). I enlighet med Cadogan, Sundqvist, Puumalainen och Salminen (2012) menar 

Sørensen (2009) att företags marknadsorientering är en av de viktigaste strategiska 

grunderna för att företag skall lyckas etablera sig internationellt.  
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I och med de sociala och teknologiska förändringarna anser tidigare forskning att företag 

måste använda sig av en marknadsorientering som är strategiskt flexibel och 

marknadsinriktad för att uppnå konkurrensfördelar och kundorientering (Javalgi et al., 

2005). Företag har länge sökt efter konkurrensfördelar på marknaden som omvärlden 

präglas av. De historiska traditionella tillvägagångssätten marknadsledande företag agerat 

utifrån är kundnöjdhet och produktöverlägsenhet (Kohli & Jaworski, 1990; Parasuraman, 

Zeithmal & Berry, 1985). Genom tidigare forskning inom marknadsorientering är det 

visat att företag som nyttjar en strategi gällande marknadsorienteringen erhåller en 

förmåga att snabbt och effektivt använda sina konkurrensfördelar vid förändringar i 

marknadsförhållanden (Sanchez, 1995; Kohli & Jaworski, 1990).  

 

Det mest förekommande digitala marknadsföringsverktyg som företag använder idag är 

Google AdWords. Google AdWords är en digital reklamtjänst, riktad mot näringsidkare. 

Google AdWords erbjuder annonser i söknätverket som innebär att annonseringen visas 

i samband med Googles sökresultat när användare söker efter produkter eller tjänster. 

Google AdWords är världens största digitala annonseringsverktyg där de flesta annonser 

är baserade på att näringsidkaren betalar per klick som annonsen genererar (Google, 

2018). Google som sökmotor är en tjänst som har 91,65 % av marknadsandelarna, därför 

är det högst intressant att studera (Statcounter, 2018).  

 

Få studier har studerat SEM och marknadsorientering. Studien finner ingen tidigare 

forskning som studerat fenomenet Google AdWords utifrån marknadsorienteringens 

teorier. Därför fokuserar denna studie på att undersöka hur SME:s marknadsorienterar sig 

inom Google AdWords.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur SME:s marknadsorienterar sig mot kunder genom 

Google AdWords. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka strategier nyttjas gällande marknadsorientering hos SME:s via Google 

AdWords? 
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 Varför ser företag Google AdWords som ett viktigt marknadsföringsverktyg både 

i dagsläget och inför framtiden?  

 

1.3 Fenomenet Google AdWords 

 

Google AdWords är en reklamtjänst från Google riktad till näringsidkare som erbjuder 

dessa att annonsera på Google och dess annonsnätverk (Google, 2018). Google AdWords 

erbjuder annonser i söknätverket vilket innebär att annonseringen visas i samband med 

Googles sökresultat när användare söker efter produkter eller tjänster.  

 

Google AdWords är världens största digitala annonseringsverktyg där de flesta annonser 

är baserade på att näringsidkaren betalar per klick som annonsen genererar (Google, 

2018). Sökordsannonsering på Google innebär att näringsidkaren syns direkt i Googles 

sökresultat på de nyckelord som företaget väljer att annonsera på. Till skillnad från 

sökmotoroptimering där ett mer långsiktigt perspektiv är det viktiga och det som visas är 

gratis (Google, 2018). Syftet med sökordsannonsering är att få nya kunder men det kan 

även handla om att bygga upp varumärket. Företag som använder Google AdWords kan 

skapa relevanta annonser med sökord som är skräddarsydda mot de konsumenter de väljer 

att inrikta sig mot. 

 

Den ökande användningen av Google AdWords i kombination med att fler SME:s startas, 

avser studien att finna marknadsorientering som används av SME:s via Google AdWords 

(Aswania et al., 2018; Google, 2018; Payne och Frow, 2005). Företag som använder 

Google AdWords kan skapa relevanta annonser med sökord som är skräddarsydda mot 

de konsumenter de väljer att inrikta sig mot (Volkmann, 2011). Därför ämnar studien att 

undersöka hur SME:s kontinuerligt arbetar med sökordsannonsering för att 

markandsorientera och överleva i en konkurrensmarknad (Volkmann, 2011). 

Tillsammans med Javalgi et al. (2005) som anser att företag har börjat söka sig till nya 

verktyg samt Batra och Keller (2016) ser vi Google AdWords som ett möjligt verktyg för 

att både passivt och aktivt samla in och sprida information till nya kunder. Studien 

kommer därför att titta på interaktionen mellan marknadsorientering och 

markandsföringsverktyget Google AdWords hos SME:s. 
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När företag väljer sökord i sin Google AdWords-kampanj finns olika matchande 

alternativ. De fyra viktigaste sökordsmatchande alternativen är: 

 

Bred matchning: Detta når de flesta användarna genom att visa företagets annons när 

sökordet används. Negativ matchning: Detta alternativ förhindrar annonsen att visas för 

ett ord eller en fras. Frasmatchning: Företagets annons visas för sökningar som matchar 

frasen. Exakt matchning: Företagets annons visas för sökningar som uteslutande matchar 

den exakta frasen. (Google, 2018) 

 

Det som lockar många näringsidkare till denna typ av digital marknadsföring är bland 

annat dess affärsmodell. Google AdWords-tjänsten möjliggör för företag att ange en 

budget för reklam och betalar bara när någon klickar på annonserna, så kallad pay-per-

click (PPC). PPC innebär i praktiken att användaren enbart betalar för det resultat som 

tjänsten uppnår. Google AdWords affärsmodell byggs även kring andra-pris-auktion. En 

andra-pris-auktion är till skillnad från en första-pris-auktion baserad på att budgivaren 

som vinner inte betalar för budet han lade utan det näst högsta budet (Google, 2018). 

Detta skall fungera som att ge budgivningen ett mer sant värde. Tillsammans med de 

analysverktyg som tjänsten erbjuder bildar detta ett komplett verktyg för marknadsförare 

(Google, 2018). 

 

Exempelvis kan en svensk klockförsäljare på den svenska marknaden välja att köpa ord 

och fraser som “svenska klockor” och varumärket “Daniel Wellington” som sökord 

kopplade till deras annonser. När konsumenten söker på dessa sökord kommer då 

företagsannonsen hamna bland de översta sökresultaten trots att konsumenten sökt på ett 

annat varumärke, den enda kopplingen klockförsäljaren har till Daniel Wellington är 

klockförsäljning (Google, 2018). I en studie gjord av Kronrod, Grinstein och Wathieu 

(2012) använde de sig av Google AdWords för att undersöka hur människors beteende 

påverkas beroende av vilka ord ett företag väljer att använda i sin marknadsföring. 

Studien kom fram till att då "aggressiva" ord används finns det en större sannolikhet till 

ett klick på den domänen än om orden är "viktiga".  
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den teori som är relevant för att besvara studiens syfte. 

Först presenteras uppkomsten och innebörden av marknadsorientering. Därefter 

presenteras marknadsorienteringens tre huvuddimensioner: kundorientering 

konkurrensorientering tillsammans med interfunktionell koordinering och deras 

respektive innebörd. Vidare beskrivs de effekter som uppstår i samband med 

marknadsorientering och avslutningsvis presenteras resultatet som uppnås genom 

marknadsorientering – lönsamhet. Efter lönsamhet följer en förklaring till SME:s och 

avslutas med en sammanfattande modell av teorin. 

 

2.1 Marknadskoncept till marknadsorientering 

Marknadsorientering är en utvecklad strategi baserad på den viktiga grundpelaren 

marknadskonceptet (Kohli & Jaworski, 1990). Det finns dock vissa skillnader mellan de 

båda termerna. Marknadsorientering är en implementeringsstrategi som förklarar hur 

marknadskonceptet skall implementeras och uppkom eftersom marknadskonceptet 

saknar en tydlig implementeringsprocess (Kohli & Jaworski, 1990). Marknadskonceptet 

utgör en hörnsten i marknadsföringsdisciplinen har länge haft diverse definitioner. Felton 

(1959) definierar marknadskonceptet som en företagsställning som insisterar på en 

integration och koordination av alla marknadsföringsfunktioner som i sin tur svetsas 

samman med alla företagsfunktioner med ändamålet att producera den maximala 

långsiktiga förtjänsten.  

 

McNamara (1972) presenterar en filosofi där företagsledningen baseras på acceptans 

genom hela företaget där behovet av kundorientering, vinstorientering och erkännande av 

den viktiga roll som marknadsföring betyder för att kommunicera marknadens behov till 

alla större avdelningar inom företaget. Däremot beskrivs beteendeperspektivet inom 

marknadsorientering som ett konkret instrument, verktyg eller beteenden. Inom detta 

område är fokus på tillfredsställelse för individuella, förändrade kundbehov och önskemål 

(Kohli & Jaworski, 1990; Shapiro, 1988). 

 

Dessa grundidéer har sedan byggts vidare på av flertalet forskare (Lavidge, 1966; Levitt, 

1969; Konopa & Calabro, 1971; Bell & Emory, 1971; Stampfl, 1978). Tre teman utgör 

grunden för dessa ad hoc definitioner: (1) Kundfokus, (2) koordinerad marknadsföring, 
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och (3) lönsamhet (Kotler, 1988). Dock visar dessa definitioner ingen praktisk 

användning på marknadskonceptet baserat på den stora utmaningen att utveckla 

operationella definitioner för just konceptet (Kohli & Jaworski, 1990). Detta skapade ett 

behov av en strategi för att implementera marknadskonceptet, därav marknadsorientering.  

Kohli och Jaworski (1990) argumenterar att marknadsorienterade företag är företag som 

innehar de tre dimensionerna av marknadskonceptet (kundfokus, koordinerad 

marknadsföring, lönsamhet). Urde et al. (2011) definierar marknadsorientering som en 

strategi som går utifrån-och-in, vilket betyder att strategin utgår från kund och marknad 

till skillnad från andra strategier som jobbar sig inifrån-och-ut som exempelvis 

varumärkesorientering. Fokus ligger på att marknadsorientering kan referera till ett 

företags inställning eller till konkreta instrument som hänför sig till de enskilda kundernas 

faktiska och latenta behov och önskemål. Kärnan i orientering identifieras som varje 

kunds tillfredsställelse (ibid). 

 

Kundfokus är enligt Kohli och Jaworski (1990) ett centralt element inom 

marknadsorientering. Kundfokus förhåller sig likt det traditionella synsättet: att 

kundfokus innebär anskaffandet av information angående kunders behov och preferenser, 

men även bortom detta. Kundfokus beskrivs även utifrån marknadsintelligens och inte 

enbart på verbaliserade kundåsikter (Kohli & Jaworskis, 1990). Marknadsintelligens 

innebär för kundfokus även att: (1) hänsyn tas till exogena faktorer (t.ex. konkurrens, 

regleringar) som i sin tur påverkar kundens behov och preferenser, samt (2) aktuella och 

framtida behov hos kunderna (Kohli & Jaworski, 1990). 

 

Lönsamhet skiljer sig något från de två övriga dimensionerna. I Kohli och Jaworskis 

(1990) studie visade det sig att lönsamhet var den dimension som förelåg vara en 

orsaksförklaring av marknadsorientering än att vara en del av den. Detta betyder att 

marknadsorientering handlar mer om att implementera de två första dimensionerna 

praktiskt för att sedan erhålla lönsamhet som ett resultat av implementeringen (Kohli & 

Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). För marknadsorienteringen medför detta: (1) att 

en eller flera avdelningar deltar i aktiviteter mot att utveckla och förstå konsumenters 

nutida och framtida behov, och påverkansfaktorer till dessa, (2) ett delande av denna 

förståelse mellan avdelningar, och (3) dessa avdelningar engagerar sig i aktiviteter 

utformade för att möta utvalda kundbehov (Kohli & Jaworski, 1990). Med andra ord, 
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marknadsorientering innebär för organisationen ett genererande, spridande och en 

mottaglighet av marknadsintelligens (ibid). 

 

Narver och Slater (1990) anser att marknadsorientering förhåller sig till samma 

grundläggande aspekter som Kohli och Jaworski (1990): kundorientering, koordinering 

och lönsamhet. Dock hävdar Narver och Slater (1990) att marknadsorientering definieras 

utifrån ytterligare aspekter och annorlunda än vad Kohli och Jaworski (1990) nämner 

ovan. De aspekter som framhävs utgöra marknadsorientering av dessa forskare är tre 

beteendekriterier och två beslutskriterier – kundorientering, konkurrensanalys, 

interfunktionell koordination, ett långsiktigt tänkande och ett avkastningsändamål 

(Narver & Slater, 1990). Forskarna tänker på marknadsorientering inte som ett diskret 

fenomen men som ett kontinuerligt (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; 

Dickson, 1996; Baker & Sinkula, 1999).   

2.1.1 Marknadsorienteringens effekter  

Företag som vill lyckas på en marknad bör inte vara självcentrerade. De bör istället ha 

som utgångspunkt att undersöka omgivningen för att på detta sätt utföra ett strategiskt 

handlande (Kohli & Jaworski, 1990). Sett ur ett marknadsorienteringsperspektiv innebär 

detta att företagen gör en omvärldsanalys för att identifiera och analysera eventuella 

marknadsmöjligheter samt forma ens organisation. Tidigare forskning anser att företagen 

kan ses som små pjäser i ett stort spel vilket gör att företagens handlande i sig enbart kan 

ha ett visst inflytande över marknadsutvecklingen. Dock kan ingen ensam aktör ändra hur 

marknaden kommer att utvecklas (DeWit & Meyer, 998; Javalgi et al, 2005). Vidare anser 

DeWit och Meyer (1998) att de företag som inte anpassar sig efter marknaden dör ut 

medan de som följer trender och marknadsutvecklingar blomstrar.  

  

För att företag skall lyckas med sin marknadsorientering är det således viktigt att följa 

marknadens spelregler när en strategi formas. Formas marknadsorienteringsstrategin på 

rätt sätt kan det bidra till att skapa en stark marknadsposition (Slater & Narver, 1998; 

Kohli & Jaworski, 1990).  Day (1994) anser att företag som på ett framgångsrikt sätt 

använder sig av marknadsorientering är bättre rustade för eventuella 

marknadsförändringar i framtiden. Forskaren menar att företag som använder sig av 

marknadsorientering har bättre förutsättningar att dra nytta av och förstå sig på de yttre 

faktorerna som påverkar marknaden, de själva samt de konsumenter som väljer att 
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samarbeta med företaget. Tidigare forskning framhäver marknadsorientering som ett 

överlevnadverktyg, en primär strategi för att etablera sig på marknaden genom att 

utveckla konkurrensfördelar för att uppnå kundtillfredsställelse (Slater & Narver, 1998; 

Kohli & Jaworski, 1990; Harris, 1996) 

2.1.2 Kortsiktiga utgifter: långsiktiga prestationer 

Tidigare forskning tenderar att framhäva marknadsorienteringsstrategin som det mest 

konkurrenskraftiga och effektiva verktyget för företag att använda sig av då 

marknadsorientering skapar långsiktiga resultat (Slater & Narver, 1998). För att dessa 

resultat skall vara positiva är det viktigt att strategin utförs på rätt sätt även om det kan 

tillföra kortsiktiga kostnader (Sørensen, 2009). För att en långsiktig 

marknadsorienteringsstrategi skall kunna implementeras är det viktigt att förstå 

förekomsten av kortsiktiga utgifter, detta är oundvikligt då dessa utgifter bidrar till 

långsiktig prestation och lönsamhet för företagen (Urde et al., 2011; Dong et al., 2013).  

 

Det finns även andra ekonomiska aspekter sett ur ett marknadsorienteringsperspektiv, 

marknadsorienteringen hjälper företagen att utveckla sina tillgångar och investeringar på 

marknaden. Företag som har en strategi med marknadsorienteringen och 

konkurrensfördelar skapar tillgångar till företaget som de i sin tur förmedlar vidare till 

kunderna så att ett mervärde skapas (Van Raaij & Stoelhorst, 2008). Även forskarna 

Narver och Slater (1990) skriver om detta i sin artikel där de påpekar att 

konkurrensfördelar är det värdet som kunderna uppfattar genom ett specifikt företag och 

inte hos de andra konkurrenterna.  

 

Tidigare forskning är överens om att marknadsorientering är rätt tillvägagångssätt om 

företag vill etablera sig på marknader långsiktigt. Det är då viktigt att strategin som 

företagen väljer att arbeta med är utformad på ett sådant sätt att den tjänar marknaden och 

dess kunder på ett sammanhängande sätt (Foley & Fahny, 2009; Slater & Narver, 2000; 

Sundström, Ahmadi & Hyder, 2016). Marknadsorientering har även en positiv inverkan 

på hur konsumenter uppfattar varumärken och hur företagets prestation genererar vinst. 

Genom att företagen utför sin marknadsorienteringsstrategi uppstår konkurrensfördelar 

som skapar ett värde hos kunderna vilken får en positiv effekt i form av konsumtion samt 

favorisering av varumärke (Van Raaij & Stoelhorst, 2008). Slater och Narver (1998) 

menar att marknadsorienteringen bidrar positivt till företagsprestationer i form av 
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lönsamhet, produkt– och försäljningstillväxt samt kundtillfredsställelse. Å andra sidan 

menar Sørensen (2009) att marknadsorientering är positivt relaterat till ett företags 

marknadsandel. Dock ser forskaren att kundorienteringen är skadlig för ett företags 

avkastning på tillgångar i mindre konkurrenskraftiga miljöer. Konkurrentorientering är 

beroende av företagets konkurrenskraft på marknaden, vilket tyder på att 

marknadsorientering och dess komponenter inte nödvändigtvis är lika relevanta för 

företag med olika strategier och i olika miljöer (Sørensen, 2009). 

 

2.2 Kundorientering 

Enligt Narver och Slater (1990) definieras kundorientering som en tillräcklig förståelse 

för företagets konsumenter och målgrupp, framförallt skapandet av ett kontinuerligt 

överlägset kundvärde. För att vara kundorienterad krävs det att säljaren förstår köparens 

hela värderingskedja, inte bara hur den ser ut i dagsläget utan även hur den framtida 

utveckling kommer att se ut med tiden och hur den kommer att förändras i förhållande till 

tid och marknadsdynamik. Kundorientering innebär att företaget uttalat arbetar med att 

aktivt lyssna på kundernas behov och att uppfylla dessa är en grundläggande princip i 

marknadsorientering (Urde et al., 2011). Det innebär att företag även måste arbeta för att 

tillfredsställa kundernas framtida och latenta behov, inte enbart de nuvarande (Gountas, 

Gountas & Mavondo, 2014; Narver & Slater, 1990; Slater & Narver, 1998). När ett 

företag uppnår kundorientering kan företagets produkter och tjänster utvecklas för den 

specifika marknaden och kunden vilket gör att överlägset kundvärde uppnås (Slater & 

Narver, 1998) 

 

Vikten av kundorientering kommer från att företagets kunder utgör den mest centrala och 

betydelsefulla aspekten när det kommer till ett företags överlevnad och framgång. 

Kundorientering anammar detta genom att poängtera att företaget inte kan vara 

marknadsaktuella om kundernas behov inte uppfylls. Därav belyser tidigare forskning att 

det är av yttersta vikt att tillfredsställa kundernas behov (Rasila, 2010).  

 

Kundorientering anses därför vara den centralt viktigaste delen i marknadsorientering 

vilket har bekräftats empiriskt (Kohli & Jaworski, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Slater 

& Narver, 1998; Ong, Yeap & Ismail, 2015). Resultatet av ett bra arbete med 

marknadsorientering är fördelaktigt för organisationens prestation i helhet. De positiva 
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konsekvenserna av marknadsorientering liknar de positiva konsekvenserna som uppnås 

av att vara kundorienterad, vilket innebär att den största utmaningen som företagen ställs 

inför är att arbeta effektivt med kundorientering eftersom företaget ser majoriteten av 

fördelarna redan i kundorienteringsskedet (Slater & Narver, 1998). 

 

Eftersom marknadsorientering innehåller ytterligare aspekter utöver kundorientering kan 

ibland ett fokuserat arbetssätt enbart inriktat på kundorientering visa sig mer lönsamt 

(Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Slater & Narver, 1998). Skillnaden kan 

bero på i vilken utsträckning företagen jobbar med marknadsorientering eller 

kundorientering men resultatet av de båda kan vara av liknande karaktär. 

 

Utöver att lyssna på kunderna, förstå deras behov måste även företag överträffa dessa 

genom att leverera nya lösningar som uppfyller behov och ytterligare aspekter som 

konsumenterna inte visste att de behövde. På detta sätt skapar företaget ett behov som gör 

kunden beroende av företaget. Kundorientering handlar inte enbart om att överträffa 

kundens behov. En viktig delaspekt i arbetet innebär att företaget måste vara lyhörda för 

såväl förändrade kundbeteenden samt önskemål hos kunden (Zebal & Goodwin, 2012). 

Företaget måste därför uppmuntra kunderna till att diskussion vilket skapar en dialog 

mellan de båda parterna. Dialogen leder arbetet med kundorienteringen närmare målet, 

att presentera kunden överlägset kundvärde eftersom företaget tillåts insamla 

marknadsrelaterade åsikter. 

 

Företag behöver även ha en förståelse för de psykologiska och sociala faktorerna som 

utgör kundernas behov, inte enbart de uttryckta behoven (Pitt, Caruana & Berthon, 1996). 

Företag som lyckas med att tillfredsställa kundernas behov når ut till kunderna och 

möjliggör framgång genom att skapa konkurrensfördel (Aaker & McLoughlin, 2015, 

Narver & Slater, 1990; Valenzuela, Mulki & Jaramillo, 2010). 

 

De tjänster och produkter som ett företag erbjuder måste vara individanpassat till kunden 

för att skapa överlägset kundvärde. Därmed är det viktigt för företag att verkligen förstå 

kundernas specifika krav och behov (Narver & Slater, 1990; Ong et al., 2015) tillsammans 

med de psykologiska och sociala faktorer som påverkar dessa behov (Pitt et al., 1996). 

Detta styrks genom Baker och Sinkulas (1999) där marknadsorientering kan leda till 
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framgångsrik ny produktutvecklingsverksamhet som i sin tur kan erbjuda kunder rätt 

tjänst och produkt.  

  

Tjänstebranschen beskrivs enligt Gröönroos (1998) vara i större behov av 

marknadsorientering, framförallt kundorientering. Tjänstemarknaden har de senaste åren 

växt och det har blivit svårt att överblicka marknaden, speciellt ur ett kundperspektiv 

vilket stöds av Narver och Slater (1990). Forskarna menar att tjänstemarknaden inte är 

lika känslig för förändring som produktmarknaden, vilket tillåter snabbare förändring 

generellt sett. Marknadsorientering av tjänsteföretagen är därmed nödvändig för att 

företagen skall nå framgång i denna snabbt föränderliga och utvecklande marknad. 

Valenzuela et al. (2010) har iakttagit en trend som uppstått på tjänstemarknaden. De 

menar att tjänsteföretag överlag fokuserar mer på marknadsorientering nu än förr, vilket 

visar sig genom att kundorientering och kundfokus presenteras som ledord inom dessa 

företag.  

 

Internationellt sett är en ökad diskussion kring kundorientering mer aktuell i dagsläget 

där forskare och företag söker större förståelse i hur kunder i sin tur påverkar marknader 

och företag genom deras behov (Slater, Olson och Hult, 2010). Tidigare forskning anser 

att företag tidigare var mer produktorienterade men idag bör skifta fokus till kund- och 

marknadsorientering (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990; Slater, Olson & 

Hult, 2005; Urde et al., 2010).  

 

Tidigare forskning framhäver kundorientering som ett speciellt viktigt styrinstrument 

(Gountas et al., 2014). Om företag inte arbetar med kundorientering kan detta medföra 

höga kostnader eftersom den negativa konsekvensen av att bryta en relation och skapa en 

ny är mer kostsamt än att bibehålla en redan etablerad relation (Rasila, 2010).  Forskaren 

anser att detta uppnås genom att skapa kundrelationer där kunden värdesätts och 

tillfredsställer dennes preferenser, vilket anses vara en av den viktigaste nycklar för att 

knyta kunder till företagets produkt eller tjänst (Rasila, 2010).  Rasila (2010) påstår ifall 

företaget trots arbete med kundorientering inte uppfyller kundernas behov under en tid 

ökar risken för att kunden bryter relationen med företaget. Om företaget uppfyller och 

överträffar kundens behov över lång tid bibehålls relationen samtidigt som faran för 

negativa konsekvenser minskar menar forskaren.  
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2.3 Konkurrentorientering 

Företag som är marknadsorienterade förstår att de många medel som presenterar sig för 

att skapa överlägset kundvärde är även exempel på att skapa Sustainable Competitive 

Advanage (SCA) (Narver & Slater, 1990). Därför kommer de marknadsorienterade 

företagen att fortlöpande undersöka de alternativa källorna till SCA för att skapa det mest 

effektivt överlägsna kundvärdet för nuvarande och potentiella köpare (Narver & Slater, 

1990). För att maximera företagets marknadsprestation förstår marknadsorienterade 

företag att de måste bygga och bibehålla den ömsesidiga relationen som de skapar med 

kunderna. Genom att på bästa sätt förstå hur de ska informera köpare hur företaget skapar 

överlägset kundvärde för just dem (Narver & Slater, 1990).  

 

Om en organisation ska erhålla konsistent ”över-den-normala” marknadsprestationen 

innebär det att företaget måste skapa hållbara konkurrensfördelar (SCA) (Aaker & 

McLoughlin, 2015; Narver & Slater, 1990). Företaget måste alltså skapa hållbart 

överlägset kundvärde (Narver & Slater, 1990). Logiken med SCA bygger på att 

konsumenten köper ett erbjudande om konsumenten uppfattar det förväntade värdet som 

större än andra alternativ på marknaden (Narver & Slater, 1990).  

 

Lärandeprocesser inom företag spelar en allt större roll för SCA (Baker & Sinkula, 1999). 

Framförallt anses lärandet inom ett företag vara en av de resurser som kan skapa 

konkurrensfördelar (ibid). Detta lärande kan appliceras inom ett företags 

informationsinsamling gentemot dess kunder och verka som SCA eftersom 

företagskundernas behov kan identifieras snabbare och mer effektivt. Dickson (1996) och 

Baker och Sinkula (1999) hävdar att marknadsorientering beskriver en uppsättning av 

processer som möjliggör inlärning för företaget om de olika delarna beskrivet ovan (Kohli 

& Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). 

 

Det är kombinationen av en stark marknadsorientering och en stark inlärningsorientering 

som sannolikt kommer att leda till en typ av lärande som beskrivs som den verkliga källan 

till SCA (Dickson, 1996; Baker & Sinkula, 1999). Dobni och Luffman (2003) är inne på 

samma spår men uttrycker det som att en stark implementeringsprocess också fungerar 
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som SCA och den största utmaningen finner företagen i marknadsorientering och inte i 

uttalandet om strategin i sig. De anser att nyckeln till framgång för att göra 

marknadsorientering konkurrenskraftig vilar i ledningens förmåga att guida och hantera 

de anställdas beteenden (ibid). Förmågan att justera viktiga beteenden med 

konkurrenssituationen bestämmer slutligen affärsutvecklingen. 

 

Företagsprestanda speglar överlag ett företags förmåga att konkurrera effektivt men 

speglar inte nödvändigtvis företagets förmåga att skapa och upprätthålla en 

konkurrensfördel (Baker & Sinkula, 1999). En positiv förändring i relativ marknadsandel 

återspeglar emellertid ett företags förmåga att konkurrera ut dess största konkurrent, 

vilket mer direkt föreslår att skapa eller upprätthålla en konkurrensfördel.  De resultat 

som återfanns i Baker och Sinkulas (1999) studie gav empirisk validering av det Slater 

och Narver (1995) hävdar. Hur en viktig marknadsorientering än är måste den 

kompletteras med ett lämpligt klimat för inlärning.  

 

Huvudeffekterna av marknadsorientering gällande prestationsförmåga som utförs av 

Jaworski och Kohli (1993) fann ett positivt förhållande till prestationsförmåga men inte 

till marknadsandel. Även om det finns skillnader i mätning av de beroende variablerna 

mellan deras studie och Baker och Sinkula (1999), kan avsaknaden av en effekt på 

marknadsandel i sin studie förklaras av avsaknaden av inlärningsorientering i den 

förebådande uppsättningen. Detta resultat är en viktig förlängning av rollen som ett bättre 

lärande har för att bygga konkurrensfördelar som marknadsorientering kan bidra till, men 

marknadsorientering blir en enskild källa till SCA beroende på dess omfattning (Dickson, 

1996; Baker & Sinkula, 1999). 

 

Dobni och Luffman (2003) anser att kopplingen mellan marknadsorientering, strategiska 

element och företagsprestation uppenbarar profiler som kan väljas som grund för 

konkurrens. I en situation med låg konkurrenskraft kommer organisationens grad av 

marknadsorientering att vara lägre, särskilt inom områdena kunskapsgenerering, 

spridning av information och kundorientering. Detta antyder inte att ett differentierat 

företag eller innovatör (en låg marknadsorientering skulle antyda att en organisation inte 

har dessa egenskaper) inte skulle vara effektiv i ett sådant sammanhang. Det kan snarare 

leda till olämplig användning av organisatoriska resurser (Dobni & Luffman, 2003). 
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Omvänt, i miljöer som kännetecknas av hög intensiv konkurrens, skulle en organisationen 

vara mycket marknadsorienterad och stödja strategier för kundvärdesskapande som är 

knutna till fokus- eller nischmarknadsföring (ibid).  

 

Använder sig företag av marknadsorientering på rätt sätt kan det vara en källa till 

framgång, en av de viktigaste källorna är då att skapa konkurrensfördelar. Skapas 

konkurrensfördelar bidrar det till att skapa överlägsna prestationer hos kunder där värdet 

ligger i kundtillfredsställelse (Harris, 1996; Foley & Fahy, 2009). Urde, Baumgarth och 

Merrilees (2011) menar att företag som använder sig av marknadsorientering effektivt.  

Fokuserar på kundtillfredsställelse och därmed skapar en positiv presentation som gör att 

kunderna och företaget motiveras till att skapa ett överlägset kundvärde för att ha en 

konkurrensfördel på marknaden. 

 

En av de viktigaste aspekterna som hittats i tidigare forskning är att konkurrensen om nya 

kunder är hårdare än någonsin. Det blir allt viktigare för företaget att bygga långvariga 

relationer till företagets kunder eftersom kostnaden för att förlora en trogen kund är större 

än att upprätthålla en redan upprättad relation, som nämnt tidigare (Rasila, 2010). Därför 

går vikten av samspel mellan konkurrenskraft och kundorientering ej att understryka 

tillräckligt (Kohli & Jaworski; 1990; Narver & Slater, 1990; Dickson, 1996; Baker & 

Sinkula, 1999; Dobni & Luffman, 2003; Aaker & McLoughlin, 2015). 

 

2.4 Interfunktionell koordinering 

Interfunktionell koordinering kan definieras som samarbetet mellan de olika interna 

affärsfunktionerna för att uppnå de övergripande målen för företaget och försäkra sig om 

hur väl företaget kan reagera på förändringar (Gatignon & Xuereb, 1997). Koordinering 

av marknadsföring betyder att marknadsorientering inte enbart är marknadsavdelningens 

ansvar. Det är av kritisk vikt för marknadsorientering att flera avdelningar besitter 

kunskap om kundbehov (medveten marknadsintelligens) och att vara lyhörda (eng: 

responsive) inför dessa behov (Kohli & Jaworski, 1990). Vikten av detta innebär att det 

måste finnas en samlad handling mellan avdelningarna inom företaget för att uppnå 

koordinerad marknadsföring. Som för organisationen kommer innebära koordinering 

relaterat till marknadsintelligens (Kohli & Jaworski, 1990). Den gemensamma betydelsen 

för koordinerad marknadsföring är viktig för uppkomsten av marknadsorientering 
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eftersom det belyser hur marknadsorientering operationaliserar och specificerar vilka 

handlingar som ska genomföras genom ett implementerande av marknadskonceptet 

(ibid). 

 

Gatignon och Xuereb (1997) påstår att interfunktionell koordinering hänvisar till de 

specifika aspekterna i en organisationsstruktur som underlättar kommunikationen mellan 

organisationens olika funktioner.  En samordning av företagets resurser, för att skapa 

bättre värde för kunderna, och de resulterande synergistiska effekterna av sådan 

samordning är uppenbarligen nära kopplad till företagets prestation (Kohli och Jaworski 

1990, Narver och Slater 1990). Gatignon och Xuereb (1997) menar att varje individ i 

varje funktion har möjlighet att bidra till att skapa värde för kunden men begränsas av 

den interfunktionella koordineringen. Finns ingen samordning mellan avdelningar kan 

inte avdelningarna tillsammans bidra till ett ökat kundvärde (Gatignon & Xuereb, 1997). 

 

Utan interfunktionell koordinering kommer den nya produktutvecklingsprocessen att 

styras av en enda uppgift (en kund, en konkurrent eller en teknisk huvudsysselsättning), 

vilket minskar innovationspotentialen för att bäst överträffa dessa utmaningar. Därför är 

interfunktionell koordinering verktyget som möjliggör de nödvändiga strategiska 

orienteringarna för att arbeta gemensamt (Gatignon & Xuereb, 1997). 

 

2.5 Marknadsorienteringens påverkan på lönsamhet 

Narver och Slater (1990) påstår att ett företag som investerar i sin marknadsorientering 

förbättrar sin prestation på marknaden. De anser att marknadsorientering är den 

företagskultur som är mest effektiv för att skapa överlägset kundvärde (Narver & Slater, 

1990).  Narver och Slater (1990) iakttog tillsammans med Kohli och Jaworski (1990) att 

företag med högst grad av marknadsorientering är mest lönsamma men att 

marknadsorientering är ett kontinuum.  

 

För att marknadsorientering ska generera lönsamhet krävs det att marknadsorientering är 

i fokus. Företag som försöker applicera marknadsorientering men inte åtar sig hela 

konceptet genererar inte lönsamhet (Narver & Slater, 1990). Marknadstillväxt är en annan 

determinant som är av betydelsefull vikt när lönsamhet studeras utifrån 

marknadsorientering (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). Här skiljer dock 
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forskarna på varor och tjänster eftersom relationen till lönsamhet skiljer sig mellan dem. 

För tjänster visar en kortsiktig marknadstillväxt vara lönsam, men för varumarknaden 

visar sig kortsiktig tillväxt minska lönsamheten eftersom denna marknad är mindre 

föränderlig (Narver & Slater, 1990). Varumarknaden har dock möjlighet att påverka 

kundlojalitet genom olika marknadsprogram vilket kan få kunden beroende av företaget 

vilket på ett bättre sätt kan skapa långsiktiga relationer i förhållande till tjänstemarknaden.  

 

För att skapa långsiktig lönsamhet och ett företag som är aktuellt över lång tid krävs det 

att företaget skiftar eller inkluderar varumärkesorientering i samband med 

marknadsorientering (Urde et al., 2011). Marknadsorientering genererar på kort sikt 

lönsamhet men på lång sikt kräver det att företaget ser bortom produkten och marknaden. 

Narver och Slater (1990) diskuterar huruvida företag som är öppna och mottagliga för 

kulturella förändringar i större utsträckning når ökad lönsamhet när det gäller 

marknadsorientering. Tidigare forskning anser att justerandet av beteenden med 

konkurrenssituationen bestämmer slutligen om affärsutvecklingen är positiv eller negativ 

(Dobni & Luffman, 2003; Narver & Slater ,1990). 

 

Inledande forskning har också gjorts av Dobni och Luffman (2003) för att hitta 

förhållandet mellan de element som överbryggar kontinuumet mellan 

marknadsorientering och affärsutveckling, det vill säga strategityp och till viss grad 

specifika strategiska element. Dessa element består av strategiorienteringen som i 

slutändan utgör policys och program som underlättar genomförandet. I slutändan är det 

framgång genom dessa ansträngningar, med konkurrenskraften i åtanke, som bestämmer 

affärsresultatet (Dobni & Luffman, 2003). 

 

För att göra en kortare anblick mot SEM presenterar Yao och Mela (2011) ett intressant 

påstående som säger att ”klick” via Google annonsering kan likställas med avkastning. 

Deras studie visade att 1,2 % av alla genomförda klick kunde översättas i form av 

lönsamhet och deras utvecklade modell tillåter en beräkning av avkastningen utifrån 

dessa indata (Yao & Mela, 2011).  
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2.6 Small and Medium-Sized Enterprises 

Små och medelstora företag utgör majoriteten av företag i det Svenska näringslivet. 

närmre 99 % av näringslivet i Sverige består av SME:s (Svenskt Näringsliv, 2010). Enligt 

Global Reporting Initiative (2014) varierar definitionen av SME internationellt, men en 

gemensam nämnare är att små och medelstora företag består av företag som befinner sig 

under en viss storlek. Antalet anställda bör underskrida 250 till 1000 personer och en 

årsomsättning på maximalt 50 miljoner Euro, balansomslutning på maximalt 43 miljoner 

euro.  

 

Forskning tenderar att framhäva de mindre företagen som underlägsna då resurserna i 

form av kapital saknas (Aswania et al., 2018). Andra forskare diskuterar huruvida 

avsaknaden av dessa nyckelfaktorer kan leda företagen till en ny och banbrytande väg där 

utformningen av nya marknadsorienteringsstrategier genom internet och SEM leder 

vägen (Aswania et al., 2018; Batra & Keller, 2016; Payne & Frow, 2005). Teknologin har 

skapat nya marknader där nischade företag bryter fram. Vilket framför outsourcingen av 

informationsinsamlingen och spridningen hos SME:s (Ahearne & Kothandaraman, 

2009).  

 

SME:s genererar ofta sitt kassaflöde genom att vara innovativa då dessa bolag inte kräver 

lika mycket resurser att satsa på nya trender som de större aktörerna. Detta leder SME:s 

till att hitta potentiella och nuvarande behov på marknaden för att lyckas etablera sig 

samtidigt som de strategiskt planerar sin marknadsorientering (Ruokonen, Nummela, 

Puumalainen & Saarenketo, 2008).  

 

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Marknadsorientering uppstod i samband med att marknadskonceptet saknade en fastställd 

implementeringsprocess (Kohli & Jaworski, 1990). De centrala delarna inom 

marknadsorienteringen utgörs av kundorientering, konkurrentorientering och 

interfunktionell koordinering, uttryckt på olika sätt av forskarna. Kundorientering handlar 

om att skapa överlägset kundvärde samt att hjälpa företaget att skapa större förståelse för 

kunderna (Kohli & Jaworski, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Slater & Narver, 1998; 

Baker & Sinkulas, 1999; Olson, Slater & Hult, 2005; Rasila, 2010; Zebal & Goodwin, 

2012; Gountas et al., 2014; Ong et al., 2015). Konkurrentorientering handlar om att skapa 
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och upprätthålla SCA (Kohli & Jaworski; 1990; Narver & Slater, 1990; Dickson, 1996; 

Baker & Sinkula, 1999; Dobni & Luffman, 2003; Aaker & McLoughlin, 2015). Likt 

kundorientering handlar konkurrentorientering om ett förändrat tankesätt, både för att 

identifiera och besegra företagets konkurrenter (ibid). 

 

Om företaget lyckas med marknadsorientering bidrar strategin till ökad prestation och 

lönsamhet (Kohli & Jaworski, 1990, 1993; Narver & Slater, 1990; Harris, 1996; Dobni 

& Luffman, 2003; Foley & Fahy, 2009; Urde et al., 2011). Detta eftersom företaget 

kommer erbjuda ett överlägset kundvärde i förhållande till sina konkurrenter. Om 

företaget nyttjar denna strategi genom Google AdWords ska företaget se en ökad 

avkastning kontra ej marknadsorienterade företag. 

 

Modellen nedan är en sammanfattning av studiens teoretiska referensram och beskriver 

marknadsorienteringens fyra viktigaste delar. Dessa är kundorientering, 

konkurrentorientering, interfunktionell koordinering och lönsamhet. De fyra delar ligger 

tillsammans med Google AdWords till grund för studiens intervjuguide.  

 

 

Figur 1: Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen med hänsyn till fenomenet Google AdWords. 
Källa: Egen 
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3. Metod 

Först presenteras studiens kvalitativa forskningsmetod. Därefter presenteras den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten. Det abduktiva förhållningssättet presenteras och 

förklaras. Därefter presenteras studiens urval följt av studiens datainsamling. En 

genomgående beskrivning av studiens tillvägagångssätt presenterar hur intervjuer 

genomförts. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion kring kvalitetskriterier, 

metodkritik och studiens etiska ställningstagande. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Kopplat till förståelse i studiens syfte valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ metod 

används eftersom studien syftar att skapa förståelse om marknadsorientering genom 

Google AdWords. Kvalitativ forskningsmetod är utformad att skapa förståelse i vad 

personer säger och gör genom tolkning (Marshall, 2016; Myers, 2013). Studien har inga 

föreliggande hypoteser, något som präglar den kvantitativa metoden, utan studerar ett 

fenomen för att öka förståelsen genom att använda teorier i samverkan med empiri. Det 

kvalitativa tillvägagångssättet ger en djupare förståelse i det studerade (Justesen & Mik-

Meyer,2012; Malterud, 2001).   

 

3.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från den vetenskapsteoretiska traditionen hermeneutiken som ämnar att 

tolka det studerade (Sohlberg & Sohlberg, 2015). Tidigare forskning inom området har 

bedrivits till största del genom kvantitativ forskningsmetod (Kohli & Jaworski, 1990; 

Narver & Slater, 1990) dock avser denna studie att söka det subjektiva i människors val 

och handlingar som anses påverka det studerade. Detta är hur kunskapen i studien blir 

känd - genom den subjektiva upplevelsen av människan. Vilket innebär att det är av vikt 

att genomföra studien i fältet, på plats hos respondenterna där dessa individer lever och 

arbetar eftersom det ger förståelse till kontexten av vad deltagarna säger (Creswell, 2013; 

Denscombe, 2014). 

 

3.3 Forskningsansats 

Studien utgår från ett abduktivt förhållningssätt, en växelverkan mellan induktiva och 

deduktiva faser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Kvalitativa studier karakteriseras 

generellt av ett induktivt förhållningssätt eftersom dessa studier utgår från observationer 
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i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram (Creswell, 2013; Marshall 

& Rossman, 2016). Dock hävdas det av forskare att det inte existerar perfekt induktion 

utan att studien sker med en form av växelverkan mellan deduktiva och induktiva faser 

(Creswell, 2013; Marshall & Rossman, 2016). Då studien inte innehåller förutbestämda 

hypoteser anses arbetet till större del bestå av en induktiv process men det betyder inte att 

studien inte innehåller deduktiva inslag. Studiens ramverk har därav tillåtits utvecklas 

eftersom empiriska observationer kan inspirera ett skifte i synen på teori och vice versa 

(Dubois & Gadde, 2002). Detta eftersom det finns mer än ett sätt som empiriska data och 

teori kan kombineras (Burke, 1992). Styrkan i det abduktiva förhållningssättet möter den 

kritik som uppstått mot perfekt induktiv metod (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det tillåter 

även en teoretisk referensram som ligger till grund av det abduktiva valet eftersom studien 

anser att det krävs förförståelse och grundläggande förkunskaper för att angripa det 

studerade.  

 

Abduktiva slutledningar betyder inte slutledningar i en formell logisk mening utan menar 

att studien skapar sammanhang i observationer och gör dem begripliga. Vilket innebär att 

studien tillåts vara kreativa utan att teori skall stå för en strikt begränsning utan snarare 

ett komplement (Sohlberg & Sohlberg, 2015).  

 

Studien tar även hänsyn till Mantzavinos (2009) redogörelse för den hermeneutiska 

cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär att det sker en växelverkan kring forskarens 

förståelse och tolkningsgrund (Mantzavinos, 2009; Myers, 2013). När studien utvecklas 

bidrar den nyvunna kunskapen till mer kunskap som kommer påverka den redan 

insamlade data vilket innebär att tolkningen kommer utvecklas ju mer empiri tolkas. 

Sohlberg och Sohlberg (2015) menar att nya erfarenheter och tvivel ger upphov till nya 

föreställningar, som i sin tur kan interagera med nya erfarenheter. Detta innebär att 

tolkning av framtida empiri kommer att uppfattas annorlunda på grund av de erhållna 

erfarenheter och förförståelse som utvecklas under studiens gång. 

 

3.4 Urval 

Totalt intervjuades åtta företag i studien. Studien använde ett ändamålsenligt urval för att 

välja dessa företag (Denscombe, 2014). Två förutsättningar låg till grund för urvalet: (1) 

företaget måste använda Google AdWords och (2) företaget skall klassas som SME:s. För 
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att identifiera möjliga företag användes sökmotorn Google.com. Det framgår det tydligt 

vilka bolag som använder Google AdWords genom sökmotorn när ett sökord används. 

Det är då en ikon som visar ”Ad” eller ”Annons” se Bilaga 1. 

 

Efter identifierandet av bolag användes Allabolag.se för att säkerställa storleken på 

företaget som förelåg intressant att studera. Om företaget kategoriserades enligt SME 

användes företagets hemsida för få tillgång till kontaktuppgifter. Erhölls inte svar via e-

post inom två arbetsdagar kontaktades företaget per telefon. Om företaget visat intresse 

för att delta frivilligt i studien gick vi vidare till steg två. 

 

Det andra steget i urvalet föreföll naturligt att identifiera rätt person på företaget. Alla 

företag som deltog i studien hade en respondent per företag eftersom den individ vi 

försågs intervjuade var den person med ansvar för Google AdWords. Det visade sig att 

det endast var en person med det yttersta ansvaret för Google AdWords. Dessa titulerade 

sig som online marknadsförare, marketingspecialist, VD eller ägare. Fördelen med att 

studera en respondent inom organisation innebär att studien möjliggjorde ett större urval 

av Google AdWords ansvariga samtidigt som det krävde mindre tid (Bryman & Bell, 

2015). 

 

3.5 Datainsamling 

Studien använder sig av en huvudsaklig datainsamlingsmetod, semistrukturerad intervju. 

Studien finner detta genom att träffa individer som arbetar med Google AdWords. 

Intervjuerna använde vad-, varför-, hur- och närfrågor för att sedan presentera en tolkning 

som ökade förståelsen för det studerade (Creswell, 2013; Marshall & Rossman, 2016). 

Intervjuerna som genomförde representerar den primära data som genereras i studien. 

Den data som insamlades vid intervjuerna klassas som primärdata eftersom denna data 

användes för analys och därmed bistod med studiens resultat (Creswell, 2013). 

Sekundärdata användes i form av databaser som Allabolag.se, Google.com tillsammans 

med Google AdWords.com. Allabolag.se användes som triangulering data för att 

säkerställa att de bolag som deltog i studien räknas till SME: s. Google.com tillsammans 

med Google AdWords.com användes för att identifiera möjliga bolag genom att 

undersöka olika budgivningar på sökord.  
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3.5.1 Intervjustudie - Semistrukturerad intervju 

Till studien har en semistrukturerad form av intervjuer genomförts. Mot studiens valda 

syfte ansågs den ostrukturerade intervjun ge allt för unika intervjuer vilket skulle leda till 

att den insamlade data inte skulle kodas på främsta sätt (Bryman & Bell, 2015; Creswell, 

2013). Istället användes semistrukturerad intervju som är en blandning av ostrukturerad 

och strukturerad intervju. Detta låter studien spegla intervjun utifrån studiens syfte och 

tema (Bryman & Bell, 2015). Samtidigt tillåts flexibilitet i intervjuerna (Bryman & Bell, 

2015; Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer tillåter också studiens 

respondenter att med frihet utforma sina svar på eget sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Studien har utformat frågorna för att följa de teman och de dynamiska aspekterna som 

skall undersökas. Detta genomfördes med hjälp av den teoretiska referensramen som låg 

till grund för utformandet av intervjuguiden. På detta sätt kopplas frågorna mot studiens 

syfte och till tidigare forskning. Ett viktigt avseende som studien följt i utformande av 

intervjuerna är att intervjustudien har analysen i åtanke. Intervjuare som vet vilka frågor 

som ställs och varför de ställer de frågor de gör kan tydliggöra för respondenten vikten 

av frågornas meningsfullhet till studiens syfte (Kvale och Brinkemann, 2009). Detta sätt 

tillåter en ökad pålitlighet till det senare analysarbetet (Kvale & Brinkemann, 2009).  

 

Frågorna utformades med öppna frågor för att ge respondenten möjlighet till egna uttryck. 

Frågorna ska inte vara komplexa för att respondenten lättare ska uppfatta frågorna korrekt 

(Kvale & Brinkemann, 2009). För att underlätta med vissa frågor kan s.k. hjälpfrågor 

formuleras kring frågor av mer komplex art (Kvale & Brinkemann, 2009). Ett exempel 

som förekom i intervjuerna var interfunktionell koordinering och att några av deltagarna 

inte kände till begreppet. Istället förklarades begreppet som interfunktionell samordning 

eller intern samordning vilket gjorde att intervjuerna kom vidare. Innan intervjuerna, 

bifogades en kort introduktion gällande studien tillsammans med frågorna. Dessa 

skickades två arbetsdagar innan intervjun genomfördes för att förbereda respondenten 

och tillåta denne att bereda frågor eller funderingar kring intervjuns frågor eller avsikter. 

3.5.2 Deltagare 

Totalt genomfördes åtta intervjuer med personer i åtta olika företag. Intervjuerna bestod 

av enbart män. Respondenterna som deltog i studien hade alla ansvar över Google 

AdWords för deras bolag eller ansvar mot rekryterad reklambyrå. På företag som arbetade 

med verktyget i stor utsträckning erhöll ofta respondenterna en titel som digital 
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marknadsförare eller online marketing specialist. Oftast var ägaren för företaget och 

denna roll en och samma person. Om respondenten var ägare och ansvarig för 

marknadsföringen valde studien att presentera den roll som respondenten vill bli 

presenterad som. Tre av intervjuerna är inte inspelade, här har vi istället använt oss av 

anteckningar (se Tabell 1). 

 

 

3.5.3 Genomförande av intervjustudien 

Till varje intervju användes den förberedda intervjumallen. Mallen skickades två 

arbetsdagar i förväg ut till alla respondenter. Dessa två arbetsdagarna låg även till grund 

för förberedande inför intervjuerna. Vikten av att täcka svar och respons på en faktuell 

och meningsnivå har tagits i hänseende vilket kan anses svårt om inte fullt fokus kan 

läggas på intervjuerna där av både förberedelse för studien samt respondenterna (Kvale 

och Brinkmann, 2009). I studien spelades intervjuerna in med en diktafon om 

respondenten tillät eftersom det ökar chanserna att fokus läggs på den personen som 

intervjuades. Då intervjuerna spelades in gavs möjligheten att också anteckna viktiga 

reaktioner som respondenten visade till vissa av studiens frågor, viktiga kommentarer 

antecknades mot minut inspelad för att enkelt hitta tillbaka till viktiga uttalanden (Kvale 

& Brinkemann, 2009). Vidare bads deltagare att vara så beskrivande som möjligt om 

varför de handlade på de sätt som beskrivet. Hjälpfrågorna i studien fanns till handa för 

Företag Titel Bransch 
Antal 

intervju-
personer 

Intervjutid Inspelning 

1 Onlinemarknadsförare E-handel 1 60min ja 

2 Digital Marketing Specialist Bemanningsföretag 1 70min saknas 

3 Ägare E-handel 1 80min saknas 
4 Ägare E-handel 1 65min saknas 
5 Ägare Restaurang 1 45min ja 
6 Ägare Datatrafik 1 75min ja 

7 Specialist inom SEM & SEO, Ägare 
Experter inom 

webbmarknadsföring 
och digitalisering 

1 55min ja 

8 Ägare Städ, flytt och 
lagerhotell 1 40min ja 

Tabell 1: Studiens intervjuer: Respondenters befattning, bransch, intervjutid och inspelning. Källa: Egen 
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att undvika att respondenter inte fastnade vid specifika kategorier vilket också kunde leda 

till ytliga svar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Varje intervjutillfälle inleddes med en kort introduktion av oss författare till studien. Där 

presenterades studiens syfte, avsikt och målgrupp. Därefter tillfrågades respondenten om 

denne kände sig bekväm med situationen och en kort konversations öppnade 

intervjutillfället för att lätta på stämningen. Respondenten gavs möjligheten att ge sitt 

samtycke till inspelning och vi försäkrade respondenten om att anonymitet rådde, samt 

att vi var de enda personer som skulle lyssna på inspelningen (Justensen & Mik-Meyer, 

2011). I de fall respondenten inte ville bli inspelad så fördes mer utförliga anteckningar 

under intervjun. 

 

Som nämnt innan började intervjun med raka frågor, exempelvis om respondentens titel 

och arbetsbefattning för att på så sätt få igång en dialog så att bägge parterna kände sig 

bekväma (Bauer & Gaskell, 2000). Intervjuerna har följt intervjuguidens ordningsföljd 

och svaren har registrerats på likartat sätt för att eliminera felkodningsgraden. Även den 

mänskliga faktorn, där en fråga skulle kunna glömmas bort minimeras genom att 

systematiskt följa intervjuguiden (Bryman & Bell, 2015). 

 

När intervjun genomförts så transkriberades den vid första möjliga tillfälle. Det skall dock 

poängteras att de intervjuer som inte tillät inspelning inte kunde transkriberas. Istället 

användes utförligare anteckningar vilket bidrog till att intervjuerna tog längre tid. 

Transkriberingen av intervjuerna anses vara den solida grunden till den empiriska data 

som insamlats under studiens gång för att senare vara tillgänglig för analys (Kvale & 

Brinkemann, 2009). Vi har i vår transkribering valt att ta bort pauser och ljud som 

respondenten gör. Dock har uttryck antecknats i samband med intervjun och dessa har 

integrerats i transkriberingen. Om intervjun inte spelats in så renskrev vi anteckningarna 

innan vi började med transkriberingen. 

 

3.6 Analysmetod 

Studien har använt tematisk analys baserat på Braun och Clarke (2006) för att analysera 

den insamlade empirin. Studien plockar styrkor från tematisk analys som tillåter ett 
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samspel mellan teori och empiri (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är en metod 

för att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) inom data.  

3.6.1 Genomförande 

Studien har följt Braun och Clarke (2006) sex-stegs process för att fullfölja detta.  Det 

första steget i tematisk analys är att bekanta sig med empirin. Detta innebär att forskaren 

skapar en övergripande bild av materialet (Braun & Clarke, 2006). Studien uppnår detta 

genom att upprepade gånger läst intervjuerna. I samband med detta antecknas de 

intressanta svar specifikt kopplad till forskningsfrågorna och syftet. Tematisk analys har 

styrkan i att de tillåter forskningsfrågan att göras bättre i samband med detta steg vilket 

kan bidra till en bättre studie (Braun & Clarke, 2006). 

 

Steg två handlar om kodning av materialet vilket innebär att materialet läses igenom och 

aktivt letar aktivt efter relevanta aspekter med avseende på forskningsfrågan (Braun & 

Clarke, 2006). De ord, meningar, stycken som förefaller intressanta tilldelas koder som 

sammanfattar vad de handlar om (Braun & Clarke, 2006). Detta tillåter materialet att 

brytas ned ett första steg till mindre delar och ”plockar” ut det intressanta för studiens 

syfte. Det tredje steget handlar om att sortera och kategorisera relationer mellan koder 

(Braun & Clarke, 2006). Dessa koder kommer i sin tur att bilda grupper som utvecklas 

till teman eller kategorier. Temat är övergripande koder och kategorier är teman inom 

teman (Braun & Clarke, 2006). Teman har en relation till forskningsfrågan och utgör ett 

sammanhängande mönster i empirin.  

 

Efter att teman skapats var nästa steg att granska dem. Intervjuerna granskades ännu en 

gång i samband med all kodning. De utdrag som skapats inom varje tema ska vara 

enhetliga, och olika teman ska vara distinkt skilda från varandra (Braun & Clarke, 2006). 

Steget gjorde det möjligt att slå samman teman och att ta bort bristfälliga teman. Men det 

fanns även möjligheter att hitta nya koder för att förfina de teman som tidigare 

identifierats. Det femte steget var att använda den struktur som byggts upp av materialet 

och börja namnge de identifierade teman som funnits (Braun & Clarke, 2006).  

 

Det avslutande steget i tematisk analys var sammanställning (Braun & Clarke, 2006). Här 

vävdes alla teman ihop och bildade analysen kring frågeställningen. Tematisk analys ska 

inte vara enbart en sammanfattning utan bidra med en presentation av empirin på ett sätt 
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som besvarar syftet. I Bilaga 3 finnes en översiktlig beskrivning av den insamlade 

empirin. 

 

3.7 Metoddiskussion 

I studien genomfördes en granskning av data samt källor för att bedöma om källorna var 

tillförlitliga och relevansen i förhållande till de forskningsfrågor som ställts (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Vid insamlandet av primärdata har en kritisk ställning tagits 

då de individer som intervjuats kan ha påverkats av de intervjufrågor som ställs samt hur 

intervjufrågorna ställts (Bryman & Bell, 2015; Patel & Davidson, 2011). Vid varje 

intervjutillfälle var det två personer som varierade mellan intervjufrågorna. Detta för att 

säkerställa att informationen som insamlades uppfattades lika och höll en hög 

trovärdighet. I studien har vi medvetet förhållit oss kritiska till informationen som 

erhållits genom intervjuerna då data som insamlats kan ses som vinklat till företagets 

vinning (Bryman & Bell, 2015; Holme & Solvang, 2004). I studien har det inte funnits 

någon anledning att tvivla på den data som insamlats från respondenterna eftersom många 

av svaren var snarlika och ingen av respondenterna förskönade sig själva eller undvek 

kritiska frågor (Bryman & Bell, 2015).    

  

Sekundärdata som insamlades till studien har främst kommit via vetenskapliga artiklar, 

där fokus varit att försöka hitta så aktuella artiklar som möjligt från trovärdiga 

artikelutgivarna inom ämnet. Då studien som genomfört täcker ett forskningsgap mellan 

marknadsorientering och marknadsföring via Google förekommer äldre artiklar, dock är 

dessa artiklar aktuella i de ämnen som berör studien undersökning. Majoriteten av de 

artiklar som använts är grunden till många teorier i studien och är därför fortfarande 

väldigt aktuella (Bryman & Bell, 2015; Holme & Solvang, 2004).  Vid insamlandet av 

relevanta artiklar har ytterligare artiklar identifierats genom de befintliga artiklarnas 

referenslista. Att hitta äldre och relevanta teorier gällande marknadsorientering till 

studien har varit lättare än att hitta artiklar gällande Google AdWords, detta är just 

anledningen till att studien ämnar dessa två teorigenrer, för att försöka fylla det 

forskningsgapet genom studien.    

3.7.1 Reliabilitet och validitet  

I enlighet med tidigare forskning avser vi att diskutera olika kvalitetskriterier för att agera 

råd genom studiens gång (LeCompte & Goetz, 1982; Bryman & Bell, 2015). Vidare 
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ämnar studien att bedömas och värderas utifrån kriterierna validitet och reliabilitet 

(Mason, 2006). Forskaren Mason (2006) anser att reliabilitet och validitet har ett 

realistiskt synsätt vilket speglar det synsätt vi använder oss av i studien för att koppla 

samman datainsamlandet till syftet och empirin.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning beskrivs av grenarna tillförlitlighet och 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 2002). Studien använder sig av olika 

datainsamlingsmetoder för att uppnå god reliabilitet (Bryman & Bell, 2015; Jacobsen, 

2002). Detta tas i aspekt i studien då intervjufrågorna har varit öppna, har 

intervjupersonen inte förstått sig på frågorna har vi ställt följdfrågor för att hålla en nivå 

där resultatet inte påverkas eller orsakas av slumpmässiga faktorer (Patel & Davidson, 

2011). Vidare har majoriteten av studiens intervjuer spelats in för att på ett så korrekt sätt 

som möjligt redovisa trovärdighet och äkthet i empirin. Studien håller en god standard på 

trovärdigheten och tillförlitligheten då de människor som intervjuats har fått svara på 

öppna frågor där svaren varierat beroende på respondenterna. Öppna och varierande 

frågor medför att svaren kan ses som sanna då respondenterna använder sig av samma 

verktyg och därför kan respondenternas olika svar jämföras (LeCompte & Goetz, 1982).  

Reliabilitet i vår studie handlar om trovärdighet och tillförlitlighet där har vi använt oss 

av en undersökningsmetod. Chans för intervjueffekt har bortfallit då samtliga intervjuer 

har gjorts hos företagen och därmed kan inte vi som undersökare ha drabbats av någon 

vinklad effekt (Jacobssen, 2002).  

 

Validitet  

I studien används en kvalitativ forskningsansats där pålitlighet, överförbarhet, 

konfirmering och tillförlitlighet är viktigt att ha i åtanke för att visa studiens validitet 

(Bryman & Bell, 2015). Validiteten i studien förklarar hur väl teorin överensstämmer med 

det studien avser att koda och kategorisera (LeCompte & Goetz, 1982; Holme & Solvang, 

2004). Vidare är de semistrukturerade intervjuer som genomförts uppbyggda på öppna 

och lättförståeliga frågor för att ge studien svar på relevanta frågor. Varje intervju har 

bearbetats och vissa intervjuer har spelats in för att undvika misstag i tolkningen och för 

att hålla en hög nivå på den interna validiteten (LeCompte & Goetz, 1982). 
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I studien valdes ett tillvägagångssätt där representativt urval använts för att ha en god 

extern validitet. Företagen representerades av individer som arbetar med Google 

AdWords för att marknadsorientera deras bolag. De som intervjuades i studien 

representerade olika branscher och hade olika befattningar i sina respektive företag, data 

som samlats in har visat samband och vi har funnit vissa gemensamma nämnare (Bryman 

& Bell, 2015). Tidsmässigt varierade intervjutillfällena i studien mellan 30 till 90 minuter, 

detta för att säkerställa att allt som samlats in och bearbetats stämde överens med vad 

respondenterna sagt (Bryman & Bell, 2015). Då studien präglas av en god intern och 

extern validitet har forskningsfrågorna besvarats och resultatet kan appliceras på andra 

miljöer och situationer samtidigt som det finns samband mellan observationerna 

(Jacobsen, 2002). Vidare har teoretiska idéer utvecklats under studiens gång där 

intervjuguiden (se bilaga) har använts för att följa de ramkrav som ställs vid kvalitativ 

forskning för att hålla en god överförbarhet och tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2015; 

Holme & Solvang, 2004; LeCompte & Goetz, 1982). Vi anser även att trovärdigheten i 

studien är hög och att respondenterna talat sanningsenligt och uppriktigt. Vi aner det 

eftersom varje intervjuperson har varit samarbetsvillig och goda arbetsrelationer har 

skapats (Flick, Kardoff & Steinke, 2010). 

3.7.2 Metodkritik   

Kvalitativ forskning kritiseras för att den inte anses kunna besvara den absoluta 

sanningen, dels för att den visar en för liten del av befolkningen som inte är representativ 

dels för att den anses sakna validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2015; LeCompte & 

Goetz, 1982).  Dock finns det forskning som anser att reliabilitet och validitet även kan 

användas inom den kvalitativa forskningen, därför har vi i enlighet med (Flick, Kardoff 

& Steinke, 2010; Mason, 2006) valt att använda oss av dessa kvalitetskrav i studien.  

  

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med våra respondenter. Intervju som 

teknik ses som subjektiv och risken för bortfall blir då stor. Vidare ses den kvalitativa 

metoden som tidskrävande och svåranalyserad (Bell, 2004). I studien märktes det att det 

var tidskrävande att intervjua de olika respondenterna och transkribera deras svar till 

skrift. Detta har setts som viktigt för att säkerställa att alla data som samlats in stämmer, 

därför transkriberades och spelades vissa intervjuer in för att hitta mönster (Bryman & 

Bell, 2015). Ledfrågor och upprepningar av samma frågor undveks eftersom 

utformningen av de frågor som vi ställde till respondenterna var öppna och kopplade till 
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olika ämnen inom teorin (Banaka, Frisch & Johnsson, 1981). När utformningen av 

frågorna till studien bestämdes och vilka frågor som skulle ställas till respondenterna 

följdes Banaka, Frisch och Johnsson (1981) riktlinjer för hur en intervju bör utföras.   

3.7.3 Etiska förhållningssätt 

I studien har grundläggande etiska aspekter beaktats för att skydda respondenternas 

integritet. Därför tillämpades de fyra grundläggande etiska principerna vid 

forskningsprocesser inom den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2015). De fyra 

principer som användes i studien är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De är viktigt och nödvändigt att dessa krav 

ställs på forskare då det försäkrar allmänheten om att forskningen som bedrivs stärker 

kvaliteten och de olika forskningsfrågor som tas upp i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I 

studien används de etiska principerna för att låta respondenternas integritet vara anonym 

eftersom det undviker eventuella framtida skador och men (Bryman & Bell, 2015; Holme 

& Solvang, 2004). Dessa principers huvudsyfte är att skydda respondenterna samt 

upprätthålla deras förtroende för studien, därför framgår studien syfte tydligt samt 

förmedlar den att respondenterna när som helst kunnat tacka nej och avbryta sitt 

deltagande. Samtliga av våra respondenter är anonyma och därför finns det inga specifika 

uppgifter som kan kopplas till de olika individerna som deltagit vid intervjutillfällena. 

Vidare säkerställs att den data som samlats in endast kommer att nyttjas för ändamålet 

med studien (Vetenskapsrådet, 2002).   

  

I studien används samtyckeskravet vilket innebär att respondenten accepterat att 

medverka i studien och att denne har möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helt 

under intervjun. Det andra kravet som används är informationskravet vilket innebär 

respondenterna meddelats att de frivilligt kan avbryta sitt medverkande när de vill. Den 

tredje principen är konfidentiallitetskravet vilket innebär att den information och det 

material som använts i studien skall vara konfidentiellt, alltså skall bara vi som undersökt 

och de som deltagit kunna ta del av informationen. Nyttjandekravet innebär att all 

personliga data som insamlats enbart får användas för andra forskningsändamål och inte 

för kommersiellt och icke-vetenskapligt bruk, därav valde vi att hålla våra respondenter 

anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras den empiriska data som samlats in genom åtta intervjuer med 

åtta företag vars marknad varierar från lokalt säte till hela världen. Vidare presenteras 

varje företag i en modell där nyckelorden har sammanställts och kopplats till syftet och 

de frågeställningar som finns, detta för att förmedla helhetsbilden av hur företagen 

arbetar med marknadsorientering och Google AdWords. Empirin är uppbyggd med 

samma struktur som den teoretiska referensramen. I studien valdes ett anonymt 

tillvägagångssätt när det gäller företagen, därför presenteras varje enskilt företag med 

en siffra från ett till åtta. 

 

4.1 Kundorientering  

När frågan ställs om kundorientering berättar respondent 2 ”…utan kundorientering är 

det svårt att överleva en så tekniskt utvecklad marknad… det sker ständigt nya 

förändringar i vår bransch därför måste vi planera i nutid och framtid genom att lägga 

resurser på kundorientering” 

  

4.1.1 Kundinformationsinsamling 

De företag som intervjuat jobbar tjänst -och produktförsäljning vilket gör att deras 

företagskultur bygger kring marknadsorientering ur ett kundperspektiv eftersom 

verksamhet styrs av kund- och marknadsbeteenden. Samtliga intervjupersonerna 

påpekade att det jobbade kontinuerligt med kundinformationsinsamlingen, två av 

företagen valde att outsourca sin kundinformationsinsamling då de ansåg att de varken 

hade tid eller råd att göra det själva. Företag 2 och 3 valde att outsourca deras 

informationsinsamling till ett annat företag som de har samarbeten med. Dessa företag 

utför kundundersökningar och sammanställer all data som samlas in för att se vad 

kunderna har för positiva respektive negativa synpunkter. Respondent för företag 3 menar 

att 

 ” Eftersom vi outsourcar vår kundinformationsinsamling kan vi lägga mer krut på att 

expandera vår verksamhet och på så sätt blir det mer kostnadseffektivt, vi får in data från 

företagen ur ett nöjd kund-index för att veta vad vi skall förbättra och vad kunderna anser 

vara positivt med vår tjänst”.  
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Då de respondenter som intervjuats för företagen arbetar inom olika marknader har 

kundinformationsinsamlingen sett olika ut beroende på vilken marknad de arbetar med. 

Det intressanta som hittades och som var gemensamt för samtliga företag var att de 

antingen använde sig av CRM-system, Google AdWords eller fick information om sina 

kunder då de handlade på deras e-shop eller fysiskt. När frågan ställde till företag 1 

svarade intervjupersonen ” Vi genomför kundundersökningar och följer upp leveranser 

genom att ringa upp kunderna eller be de svara på ett fåtal frågor via e-post”. Vidare 

förklarade samtliga respondenterna att insamlingen av kundinformation är av yttersta vikt 

för deras marknadsorientering, de menar att detta är ett koncept som utvecklar deras 

organisation och samtidigt är ett konstandseffektivt sätt att gå tillväga då företags resultat 

påverkas positivt eftersom kunderna känner mervärde. Företag 4 och 6 som jobbar med 

en mer traditionell informationsinsamling menade att de inte riktigt har kapaciteten att 

hantera den data som samlas in genom olika program på datorerna, de väljer istället att 

skapa evenemang där de bjuder in befintliga och nya kunder för att skapa en mer personlig 

relation. De ansåg att detta tillvägagångssätt passar deras målgrupp bättre då den 

målgruppen inte ”hänger med i digitaliseringen”.  

 

Företag 7 skiljde sig något mot de övriga företagen i den mening att de arbetade både mot 

slutkund men enligt anvisning till deras bolagskund. Företag 1 arbetade som konsult mot 

andra företag med att sköta och hantera datatrafik till deras hemsidor. Problematiken med 

detta menade respondent till företag 7 att de ansvarade både för att ha förståelse för 

bolagskunden samt bolagskundens kunder. De arbetade mot slutkund men räknades 

egentligen inte som deras kund. Det var därför av vikt att särskilja sin egen bolagskund 

mot slutkunden. 

 

Samtliga av de företagen som medverkade i studien ansåg att Google AdWords var ett 

starkt konkurrensverktyg då de kan använda sig av en internetplattform eller en 

applikation för att se hur många besökare det har per dag. Google Analytics som verktyget 

heter visar även hur många kunder som besöker hemsidan kontinuerligt då det är kopplat 

till varje IP-adress, därför kan varje unik besökare registreras. 

4.1.2 Kundorientering via Google AdWords 

En av respondenterna beskriver detta ”…vi vill vara kundunika, detta är vi genom att 

erbjuda vår målgrupp de senaste trenderna som vi snabbt snappar upp från vår marknad i 
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USA och utnyttjar sen detta på andra marknader” som deras strategi gällande att uppnå 

kundöverlägsenhet.  

 

Respondenten för företag 1 menar att de är i en tillväxtfas vilken innebär att de på ett 

”billigt” sätt måste samla kundinformation. De har inte råd med avancerade system eller 

outsourca hela biten till företag eftersom det kostar mycket pengar, men i framtiden är 

det absolut en sak de kommer göra berättar han. Företag 1 berättar att ”Fokuserat arbeta 

med modern teknologi i marknadsstrategin skapar möjligheter att göra en kampanj ”så 

optimal som möjligt”. Vidare diskuterar respondenten för företag 1 hur Google AdWords 

har hjälp de att nå en global nivå ”den tekniska utvecklingen har lett till att varje privat 

företag kan kalkylera på nya sätt för att optimera sina cyber-kampanjer för att sedan öka 

resultatet”. De företagen som använde sig av Google AdWords menade att deras 

viktigaste verktyg när det gäller att samla information om sina kunder sker via Google 

AdWords då Google AdWords är ett effektivt kommunikationsverktyg genom att man 

kan analysera varje steg i processen från sökord till konvertering på ens egna hemsida. 

Vidare menade respondenterna för företagen att Google AdWords är framtidens 

marknadsföringsverktyg då det varken kostnads- eller spridningsmässigt går att jämföra 

med traditionell marknadsföring.  

4.1.3 Kundinformationsspridning  

Samtliga av respondenterna använder sig antingen av CRM-verktyg, intranät eller i vissa 

fall egengjorda eller mindre omtalade lösningar för att sprida den informationen som 

fanns om kunderna. Respondenterna för företag 3 och 4 berättade att det veckovis hade 

möten där kundinformationen är ett underlag, under dessa möten sprids informationen till 

de berörda parterna inom företaget för att ständigt hålla sig uppdaterad. Respondenterna 

för företagen som jobbar med e-handel skötte den interna kundinformationsspridningen 

genom CRM-system eller via mailkonversationer där de människor som behövde 

informationen om kunder fick den. Respondenten för företag 1 menade att de jobbade 

miljömedvetet och ville helst slippa ha fysiska möten och valde istället att ha Skype-

möten där CRM-systemet speglades och de berörda parterna kunde ta del av den viktiga 

informationen. Företag 7 arbetade med en tjänst som kallades Searchable Log of All 

Conversation and Knowledge (Slack) och fungerade som en digital databas där 

informationen kan hanteras och spridas vidare inom företaget. 
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De företagen som outsourcar hela sin kundinformationshantering berättar att de 

tillsammans med deras samarbetspartner har avstämningsmöten varje vecka för att se hur 

marknadsförändringar ser ut och om det sker kundbeteendeförändringar. En av 

respondenterna förklarar att de är viktigt för dem att ta del av den information internt då 

de är i en expansionsfas och all informationsspridning är viktig för samtliga som är 

delaktiga i företaget för att känna till framtidsplaner samt hur många besökare de har på 

sin hemsida. Respondenten som jobbar med bemanning inom vård och omsorg berättar 

för oss att de gör kundundersökningar, efter att kundundersökningen är klar samlas de för 

en workshop där samtliga frågor och punkter gås igenom för att tillföra eventuella 

förbättringsplaner. Respondenten påpekar att detta görs för att vara konkurrenskraftiga 

och samtidigt skapa en laganda då alla på företaget får vara med och tycka till om 

eventuella kort –och långsiktiga förändringar inom kundhanteringen 

4.1.4 Kundorientering via Google AdWords  

Projektledaren och ägaren till företag 1 berättar att all data och information som samlas 

in via andra företag och Google AdWords sparas i deras CRM-system för att på ett 

effektivt sätt som möjligt hitta trender och kurvor som visar hur marknaden agerar och 

vilka sökord alternativt bilder som drar till sig kunder. Vidare berättar projektledaren att  

 

” då vår verksamhet är öppen alla timmar och dagar om året så är det viktigt för oss att 

analysera den data som samlas in, därför ser vi till att åtminstone ha ett möte per vecka 

för att se hur marknaden ser ut samt de trender som tillkommit”. 

 

Vidare förklarar respondenten varför de valt att använda sig av Google AdWords.  

”Google AdWords är ett effektivt kommunikationsverktyg eftersom det går att analysera 

varje steg i processen, från sökord till konvertering på sidan. Detta gör att företaget snabbt 

kan ändra sin marknadsföring och det kostar inga större summor pengar till skillnad om 

de hade haft en reklamkampanj med hjälp av någon utomstående reklambyrå”.  

 

Vidare förklarar intervjupersonen att de använder sig av Return On Investement-

kalkylerade kampanjer som är uppbyggda på tekniskt avancerade plattformar vilket gör 

att de kan nå ut till utvald målgrupp. När frågan ställs om hur de väljer ut ett ord som de 

skall köpa svarar respondenten att ” Vi väljer att fokusera på ett ord som ger lönsam 

avkastning, sedan så förvaltar vi den trafik som styrs till vår hemsida, därefter samlar vi 
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in mönster från våra kunder vilket gör att vi därifrån kan annonsera oss på andra 

plattformar som exempel Instagram, YouTube och Facebook”.   

  

Digital Marketing Managern för bemanningsföretaget berättar att de använder sig av 

flertalet marknadsföringskanaler. Han menar att privatiseringen av vården har skapat 

möjligheten till digital marknadsföring eftersom marknaden efterfrågar kortsiktiga 

konsultuppdrag. När frågan ställs varför respondenten valt att använda sig av Google 

AdWords berättar han ”Till skillnad från traditionella marknadsföring så erbjuder Google 

AdWords tjänsten att du endast betalar per klick vilket blir mer lönsamt för oss i längden. 

Fördelen med en sådan tjänst är att användare av sökmotorn oftast inte söker och klickar 

på rekryteringsuppdrag inom vårdsektorn av rent intresse, utan det är väldigt ofta 

intresserade kunder som är i behov av vår tjänst”.  

  

Samtliga respondenter som har koppling till Google AdWords menar att de har 

effektiviserat sin marknadsorientering då de når ut till en bredare publik, får en bättre 

information om sina kunder, är mer kostnadseffektivt och att informationen kan hämtas 

när som helst och var som helst. 

 

4.2 Konkurrensorientering 

Gällande konkurrentorientering berättar respondenten för företag 7 följande ”Det är 

jätteviktigt för oss att vara först med nya trender inom marknadsföring. I dagsläget är vi 

mellanmjölk och lider något av det… Denna bransch är så pass föränderlig att man inte 

överlever om man inte hänger med i svängarna” 

 

Enligt företag 7 har Google AdWords en tydlig funktion för arbetet med 

konkurrensanalys. ”Du vet exakt vilka du ska förhålla dig till och du vet din konkurrens” 

berättar respondenten. Via Google AdWords finns möjligheten att se precis vad din 

konkurrent betalar för ett visst sökord samtidigt som du själv har möjligheten att påverka 

din budget för varje valt sökord. Problematiken med konkurrens och detta verktyg är att 

det lätt kan ”spåra ur” menar företag 7 och 8. Vissa specifika branscher har allt för stort 

kapital och det är omöjligt att konkurrera med dessa jättar. Respondent på företag 7 menar 

att ”för oss att försöka konkurrera med sökord som IKEA budar på är omöjligt, vi kan 
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inte köpa sökord som kostar 70 Euro för att sedan ha en Click through rate (CTR) på 50 

%, det blir alldeles för dyrt”. 

 

Det gäller att som företag vara smart med sina val av sökord för att attrahera en stor mängd 

sök som möjligt av rätt sorts kunder. Företag 7 nämner också hur en förändring av 

spelbranschen i Sverige kan komma att förändra Google annonsering som vi ser den idag, 

eftersom detta är en bransch som är högst beroende av marknadsföring. Dock har aktuella 

bestämmelser hindrat dessa bolag från att använda denna markandsföringskanal och 

därför utgör det inget problem. Men respondenten menare att om Svenskaspel går vidare 

med att utforma svensk spellicens kommer förmodligen all annonsering på Google att 

köpas upp av dessa spelbolag.  

 

”Om du tycker att det är mycket Tv-reklam från kasinon i dagsläget så kan jag förvarna 

dig om att detta går igenom så kommer du inte kunna söka på gul cykel utan att du stöter 

på en annons från ett spelbolag”. 

 

Företag 8 beskriver att konkurrerandet inom Google AdWords kan vara ”fult spel”. 

Respondenten menar att detta beror på att du som annonsör kan köpa i stort sett vilket 

sökord som helst. Innan vissa bestämmelser gått igenom var det möjligt att köpa vad som 

helst även företagsnamn. Om företag hade tillräckligt stor budget kunde företaget 

konkurrera ut andra företag genom att köpa alla företagets nyckelköpord och således driva 

all trafik till det egna företaget. ”Det gäller då att du har lojal kundkrets” menar 

respondent 8. ”Annars får du svårt att bibehålla din kundbas om detta skulle hända”.  

 

Företag 7 och 8 nämner även uppbyggnaden och psykologin inom sökbeteende. De menar 

att 62 % av alla sökare klickar på den första länken i Google medan 90 % på de första tre 

resultaten. ”Hamnar du som företag på sida två och efter det kan du nästan lägga ner” 

menar företag 7. ”Speciellt om du jobbar inom en väldigt konkurrensutsatt marknad där 

det är svårt att vinna sökord”.  

 

4.3 Interfunktionell koordinering 

Interfunktionell koordinering är ett tema som inte har ett uttalat arbete inom företagen 

som deltar i studien. Respondent 7 berättar:  
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”samarbetet mellan oss som jobbar här är inte riktigt uttalat. Vi sitter i samma lokal…och 

därför har vi ett öppet samarbete, men jag skulle inte säga att det är något vi aktivt och 

uttalat jobbar med”. 

 

Företag 8 nämner att denna form av samordning inte är aktuellt inom organisationen 

eftersom de har en platt organisationsstruktur. Däremot jobbar stora samarbetspartner 

med detta, men i dagsläget har företaget ingen kund av den storleken. De andra företagen 

1,2,3,4,5,6 lyfter inte vikten av interfunktionell koordinering utan det är något som sker 

naturligt eftersom arbetet utförs nära varandra. 

  

4.4 Lönsamhet 

Respondenten för företag 7 förklarar att det är lätt att beräkna lönsamhet med hjälp av 

Google AdWords:  ”… arbete med Google AdWords, speciellt det inbyggda Google 

Analytics, erbjuder möjligheten att göra en kampanj så optimal som möjligt. Det är 

möjligt att sätta en egen budget vid budgivning och man har sån bra kontroll själv som 

annonsör för man ser exakt hur mycket det kostar oss per klick och vad vi tjänar på att en 

kund klickar sig vidare till vår hemsida. Vi ser till och med hur mycket personen handlar 

för” 

 

Intervjupersonen i företag 1 ser Google AdWords som en potentiell gigant inom 

marknadsföring då e-handeln ökar samtidigt som den fysiska handeln minskar. När frågan 

ställs varför det är på detta sätt svarar respondenten ” Den stora faktorn är att folk lever i 

en digitaliserad värld där tiden inte finns till för att åka ut och handla när man enkelt kan 

Googla det individen behöver för att sedan beställa hem det med ett klick”. Vidare menar 

respondenten att marknadsorienteringen optimeras genom Google AdWords eftersom 

företagen får tillgång till mycket data och information om kundernas beteende, samtidigt 

som information från företagens sida kan spridas till hela världen och inte enbart i det 

landet de vistas i. Däremot menar intervjupersonen att det även kan vara problematiskt 

att så mycket ”big data” samlas in då det är så pass mycket information att bearbeta och 

på så sätt hitta mönster ”Det krävs ständigt ny teknologi och algoritmer som kan läsa av 

data, för oss små aktörer är detta dyrt medan större företagen har råd med att anställa än 

IT-avdelning som kan programmera och läsa data”. Respondenten menar även att Google 
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AdWords skapar kundvärde på ett annat sätt en den traditionella kontakten som skapas 

fysiskt. När vi ställer frågan hur respondenten tror att framtidens e-handel kommer att se 

ut svarar han "Personligen tror jag att VR (Virtual Reality) kommer ta över marknaden, 

att människor kan se produkterna i 3D via telefonen genom att dra den över en bild på 

skärmen, tekniken finns där bara att det är dyrt att implementera och det tar lång tid för 

företag som har många produkter".   

  

Respondenterna för företag 3 och 5 menar att marknadsorienteringen påverkas ur ett 

långsiktigt perspektiv. Med hjälp av Google AdWords då företag som jobbar i en hårt 

konkurrerande marknad har svårt att få in nya kunder genom detta verktyg kan skapa nya 

relationer samtidigt som de befintliga relationerna till kunderna vårdas. När vi frågar 

företag 2 om de sett att deras resultat påverkats positivt sedan de börjat använda sig av 

Google AdWords svarar respondenten  

” Jag skulle inte vilja påstå att varje företag vill vinstmaximera. Istället handlar det om att 

ha ett långsiktigt perspektiv. Därmed är lönsamhet på lång sikt den absolut bästa strategin 

för ett företag idag. Denna strategi gäller även för marknadsföringsstrategier. Vår strategi 

handlar om att bygga långsiktiga relationer med våra befintliga kunder, då vi vet hur 

kostsamt det är att skapa nya och hållbara kundrelationer. Då ett företag har en stor andel 

tidigare kunder, med en känd historik, så är det enklare att specificera marknadsföring 

mot en viss målgrupp”. 

 

När frågan ställs hur de vet att de bemöter marknadens behov berättar respondenten för 

företag 1 att ”Vi genomför kundundersökningar och följer upp leveranser”. Respondenten 

för företag 3 svarade. ”Vi försöker ständigt hålla oss uppdaterade om trendförändringar 

på marknaden och vad kunderna föredrar, detta gör vi framför allt genom sociala medier 

eftersom vi får en direktkontakt med våra kunder, vi använder oss även av Google 

AdWords där vi får in massvis med data”.  

 

Det som vi fann gemensamt för samtliga företag var att de skickade ut enkäter antingen 

via mail eller ringde upp sina kunder, därefter får kunderna bedöma deras tjänster utefter 

hur kunden uppfattar att den blivit bemött. ” Vi ställer även frågor för att se varför kunder 

söker sig till just oss” berättar en av intervjupersonerna. Företag 1 menar att dialogen med 

marknaden är ”blytung” då den speglar hur företaget agerar på marknaden, vidare 
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förklarar respondenten att ”har vi inte dialog med marknaden så är vi bara en i mängden 

av alla e-handelsföretag, kontaktar vi dock kunderna i efterhand och ser hur de bemöter 

oss och varför de valt oss skapar vi en kundrelation som inte någon av våra konkurrenter 

har”. Att marknadsorientering är en nyckel till framgång menar företagen är självklart. 

Omvärldsanalyser, trendförändringar, förändring i kundernas behov anser respondenterna 

1,2,3 och 6 vara företagets mest kritiska punkter inom deras marknadsorientering för att 

lyckas vara konkurrenskraftiga i en tuff marknad.  

 

4.5 Tematisk modell för empiri 

Nedan följer nyckelorden för sammanställd empiri i en överskådlig modell för de teman 

och kategorier som påträffats vid intervjuer. Se Bilaga 3 för komplett modell. De tre 

teman vi fann i empirin var marknadsorientering, Google AdWords och 

Marknadsföringskanaler. Underkategorierna till dessa tre teman som empirin fann 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av erhållna nyckelord ur empiri. Källa: egen 

 
Tema/Kategorier 

 
Marknadsorientering Google AdWords Marknadsföringskanaler 

Informationsinsamling Kunskap Övriga Kanaler 

Informationsspridning Eget ansvar   
Kundorientering 

Varför Google 
AdWords   

Strategier Val av sökord   
Kundvärde Antal besökare/månad   

Konkurrentorientering Lönsamt   
  Framtiden   

  
Mjukvara (vad 

saknas?)   
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5. Analys 

I analyskapitlet presenteras studiens analys med utgångspunkt från det resultat som 

studien kommit fram till. Genom att utgå från studiens forskningsfrågor och syfte 

fokuserar analysen på att ställa den teoretiska referensramen mot den insamlade empirin 

för att fördjupa studien. Varje underrubrik presenteras och är kopplad till syfte och 

forskningsfrågor. Genom detta avsnitt ämnar vi att fördjupa vår kunskap kring hur SME:s 

använder sig av Google AdWords för att marknadsorientera. 
 

5.1 Företagens marknadsorientering 

I empirin fann vi underlag som visar att samtliga respondenter som deltog i studien ansåg 

att marknadsorientering innebär att ha kunden i fokus. De ansåg att trend och 

konkurrensanalyser var ett viktigt delmoment av marknadsorienteringen. Påståendet 

stämmer överens med vad tidigare forskning säger om marknadsorienteringens viktigaste 

begrepp (Kohli & Jaworski, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Ong, Yeap & Ismail, 2015; 

Slater & Narver, 1998). Forskning beskriver att kundperspektivet är viktigt då det i 

slutändan leder kunderna till företaget. Studiens empiri fann att majoriteten av företagen 

ansåg kundperspektivet som det viktigaste marknadsorienteringsverktyget (Yeap & 

Ismail, 2015; Slater & Narver, 1998). I enlighet med tidigare forskning fann empirin att 

företagen prioriterade kundperspektivet genom att tillsätta ekonomiska och arbetsmässiga 

resurser (Gröönroos, 1998; Kohli & Jaworski, 1990). Tidigare forskning förklarar de 

tolkade mönster i studiens empiri som stärker påståendet kring marknadens och 

kundernas behov. Samtliga respondenter ansåg att kundernas och marknadens behov var 

den viktigaste grundpelaren i hur företagens marknadsorientering utformas (Narver & 

Slater, 1990; Aaker & McLoughlin, 2015; DeWit & Meyer, 1998).  

 

Samtliga respondenter för SME:s i studien ansåg i enlighet med tidigare forskning att 

kundorientering genererar ekonomisk lönsamhet, både kort- och långsiktigt. Det skapar 

en kundrelation som särskiljer dem från konkurrenterna (Kohli & Jaworski, 1990; DeWit 

& Meyer, 1998). Det studien fann av intresse var att företag 1, 3, 5 och 7 ansåg ifall 

kundorienteringen utförs på rätt sätt genereras större lönsamhet. Respondenterna 

berättade att dagens teknik underlättar insamlingen av kund- och konkurrentinformation 

för att de genererar en större avkastning än traditionella marknadsföringsverktyg (Aaker 

& McLoughlin, 2015). Respondenterna för företag 2,3 och 8 att de genom 

kundkommunikation har haft möjligheten att samla information som tidigare inte kunnat 
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samlas in. Exempelvis trendförändringar och framför allt prisförändringar hos 

konsumenter. Detta är något som forskarna Narver och Slater (1990) samt Aaker & 

McLoughlin (2015) nämner som viktigt, att sticka ut från mängden och således skapa sin 

egen marknad. Ett intressant fenomen studien fann i det empiriska materialet var att 

samtliga SME:s som deltagit använder sig av Google AdWords och andra digitala 

marknadsföringsverktyg. Enligt dem medför detta att konkurrentanalyserna kan göras på 

ett effektivare och enklare sätt då informationen om konkurrenternas priser och produkter 

finns tillgänglig dygnet runt, oberoende av plats (Aaker & McLoughlin, 2015; Javalgi et 

al., 2005). Detta nämns i tidigare forskningsantaganden som säger att konkurrensanalyser 

är kostsamma och tidskrävande, bevisligen har digitaliseringen medfört att 

argumentationen kan motbevisas (Aaker & McLoughlin, 2015). 

 

Empirin visar att företagen som deltog i studien erbjuder antingen produkter eller tjänster 

som är trendstyrda. I enlighet med tidigare forskning fann studien att företagen var 

noggrann med att försöka hitta nya trender genom kundundersökningar eller genom att 

skåda hur marknaden ser ut i andra delar av världen (DeWit & Meyer, 1998; Javalgi et 

al., 2005). Detta menade respondenterna var nödvändigt för att överleva på den hårt 

konkurrensutsatta marknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad eller "dö ut som 

dinosaurierna" som respondenten för företag 3 valde att förklara det. Respondenterna för 

företag 3 och 5 poängterar i empirin att kundstrategin måste utformas på ett sådant sätt 

att det är inom spelreglerna och att den viktigaste faktorn är kunden. I enlighet med 

tidigare forskning fann studiens empirin att företag ansåg detta tillvägagångsätt som 

marknadsstärkande samtidigt som det är ett överlevnadsverktyg då marknaden styrs av 

samtliga företag (Kohli & Jaworski, 1990; DeWit & Meyer, 1998; Javalgi et al., 2005). 

 

5.2 Kundorientering 

Studiens teoretiska referensram beskriver hur kundorientering uppträder i organisationer. 

I de studerade företagen fanns kundorienteringen hos alla studerade företag. Variation 

bland kundorienteringen förekom, dock fanns det en form av kundorientering hos 

samtliga respondenter (Kohli & Jaworski, 1990). Den gemensamma nämnaren där 

studiens empiri kan kopplas till den teoretiska referensramen är att samtliga företag har 

fokus på att ha nöjda kunder. Dock ser målsättningen annorlunda ut beroende på företag. 

I enlighet med vad forskarna Foley och Fahy (2009) nämner i sin studie ville samtliga 
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företag vara unika och således skapa en konkurrenskraftig egenskap. Företag 2 och 3 hade 

en direktchattfunktion vilket gjorde att kunder kunde chatta med företagen via deras 

hemsidor. Företag 4,6 och 8 ansåg att fysisk kontakt med kunder för att målgruppen skulle 

erbjudas rätt produkt vilket gjorde de unika (Foley & Fahy, 2009; Urde, Baumgarth & 

Merrilees, 2011).  

 

I studiens empiri upptäcktes att företagen var mån om att samla in information kring 

kundernas nuvarande och framtida behov för att således stärka marknadspositionen 

gentemot konkurrenterna. Detta gemfördes för att hålla organisationen uppdaterad på 

trender och förändringar.  Tidigare forskning påpekar vikten av informationsinsamling 

genom omvärldsanalyser och kundundersökningar (Kohli & Jaworskis, 1990; Rasila, 

2010; Zebal & Goodwins, 2012). Forskning anser att om företag agerar utifrån dessa 

kriterier håller sig organisationen uppdaterad och möjligheten till anpassning vid 

förändringar blir enklare (Kohli & Jaworskis, 1990; Rasila, 2010; Zebal & Goodwins, 

2012). Studien ansåg att tidigare forskningssynpunkter gällande kundorientering är att de 

företag vars sysselsättning kretsar kring E-handel, var kundorienteringen en extremt 

viktig faktor då företagen är extra känsliga mot trendförändringar, aktuella prisnivåer hos 

konkurrenterna samt eventuella valutakursförändringar (Kohli & Jaworskis, 1990; Rasila, 

2010; Zebal & Goodwins, 2012). I empirin upptäcktes även att företag ständigt håller 

kontakt till sina kunder genom sociala medier och att de även bygger sitt utbud beroende 

på årstider och kundernas önskemål. I enlighet med vad Zebal och Goodwins (2012) anser 

om kontinuerlig informationsinsamling ansåg företaget att de är det som skapat 

kundrelationerna till de stamgäster som idag besöker deras verksamhet.  

 

Av de företag som deltog i studien använde samtliga någon form av kundorientering och 

kundinformationsinsamling. Den gemensamma nämnaren var att bolagen använder 

informationsinsamling på ett sätt som följer tidigare forskning. Forskning beskriver 

kundtillfredsställelse och förmågan att förstå vad kundernas nutida och framtida behov   

som viktiga fokusområden (Kohli & Jaworski, 1990; Slater & Narver, 1998; Urde et al., 

2011). Empirin visar att företagens informationsinsamling sker på ett formellt och 

informellt sätt. Den formella insamlingen representeras av enkät- och 

kundundersökningar, data från Google AdWords och andra sociala plattformar som 

fungerar som informationsinsamlare.   
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Den informella insamlingen ansåg företagen vara bonusmaterial där de får ytterligare 

hjälp från kunderna eller via Google AdWords. Empirin visade att företag 2,3,6 och 7 får 

information om sina konkurrenter då kunderna handlat hos andra än de egna företaget och 

därför spridit informationen vidare. I enlighet med Kohli och Jaworski (1990) ansåg 80 

% av de företag som deltog i studien att beroende på hur bred deras marknadsorientering 

och informationsinsamling är avspeglar det hur väl företaget lyckas etablera sig på 

marknaden ur ett kundperspektiv. Å andra sidan anser tidigare forskning att enbart 

kundundersökningar kan vara en missvisande informationsinsamling för att säkra 

kundernas kärnbehov. Forskarna menar att desto fler kanaler som används för att samla 

information har organisationen en större möjlighet till framgång eftersom företaget kan 

säkerställa att de verkliga behoven som finns hos kunden identifieras och uppfylls (Kohli 

& Jaworskis, 1990). Forskarna fortsätter att förklara att flertalet 

informationsinsamlingsmetoder gör att mer data samlas in och således kan 

behovsanalysen bli mer fullständig (Javalgi et al., 2005; Kohli & Jaworski, 1990; 

Sørensen, 2009; Slater & Narver, 1998). Samtidigt kan mängden data bli problematisk att 

avläsa om storleken blir allt för överväldigande (Javalgi et al., 2005; Kohli & Jaworski, 

1990; Sørensen, 2009; Slater & Narver, 1998).  

 

5.3 Konkurrentorientering 

I enlighet med tidigare forskning har studien sett likheter när det gäller 

konkurrensfördelar och hur de används. Företag 4,5 och 7 var de företagen som använde 

sina resurser specifikt för att vinna marknadsandelar och därmed slå ut konkurrensen 

(Foley & Fahy, 2009). Empirin visar att företagen riktar sina resurser mot kundvärde och 

på därmed särskiljer sig från konkurrenterna. Det andra mest förekommande var den 

traditionella prisbilden som företagen ville förmedla. Företag 3 som jobbar med 

bemanning inom vården berättade att de oftast vinner sina kunder tack vare att de är 

billigast. Enligt tidigare forskning kan det ses som en negativ aspekt då det inte är unikt 

att ha lågt pris eftersom det är lätt för konkurrenter att möta en prisskillnad (Urde et al., 

2011). Företag 1 utnyttjade informationsinsamlingen från kunders behov till att skapa 

konkurrensfördelen med att vara först inom deras bransch att ha produkterna i lager. 
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Narver och Slater (1990) påpekar att företag bör ha förståelse för företagets konkurrenter, 

både för att begripa hur vissa strategier kan utnyttjas i vissa situationer men framförallt 

hur företaget kan skapa överlägset värde för kunden. Detta appliceringsområde är utan 

tvekan det viktigaste området inom SEM. Företaget måste ha förståelse för deras kunder 

och deras konkurrenters kunder när det gäller val av klick. Detta område kan anses 

behandla den psykologiska aspekten av annonsering men stor del av arbetet innebär att 

genomföra och behandla demografiska data som erhålls via Google AdWords. All data 

finns tillgänglig genom Google Analytics och skapar således ingen SCA (Aaker & 

McLoughling, 2015; Narver & Slater, 1990).  Empirin berättar att det beror på hur företag 

tar tillvara på den data som erhålls och hur den utnyttjas och appliceras på annonseringen, 

både kreativt och nytänkande. Det kan ge upphov till en mer lyckad annonsering. 

Övrig teknikalitet kan uppstå hos företag som är internationella. Exempelvis är ett företag 

i empirin geografiskt begränsar och måste anpassa konkurrensen till enskilda marknader. 

Företagen får inte begränsas av kulturella skillnader och köpbeteenden som finns på de 

olika marknaderna. Företagen bör därför arbeta föränderligt och förstå att marknader kan 

se olika ut och ta till sig detta (Narver & Slater, 1990) 

 

5.4 Interfunktionell koordinering 

Studien finner inget uttalat arbete med interfunktionell koordinering. Det grundar sig i att 

de företag som deltagit i studien är av platt organisationsstruktur. Gatignon och Xuereb, 

(1997) menar att interfunktionell koordinering är en separat konstruktion som förbättrar 

synergierna som kan existera genom att ha en välbalanserad orientering. I studiens fall 

finns en god balans och bra samarbete mellan kund- och konkurrentorientering inom 

företagen vilket leder till att konstruktionen inte kräver ett aktivt och uttalat arbete på 

grund av den platta organisationsstrukturen.  

 

En platt organisationsstruktur motverkar inte interfunktionell koordinering utan empirin 

visar enbart att det inte finns ett uttalat arbete med interfunktionell koordinering. Kohli & 

Jaworski (1990) menar att det är av kritisk vikt för marknadsorientering att flera 

avdelningar besitter kunskap om kundbehov. Det bekräftas av empirin att företagen 

besitter denna form av kunskap mellan avdelningarna. Den platta organisationen gör att 

företagen jobbar naturligt med interfunktionell koordinering eftersom det inte finns 

tydliga gränser mellan avdelningarna samt att företagen har ett gott och uttalat samarbete. 
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Gatignon och Xuereb (1997) definierar samarbetet mellan de olika interna 

affärsfunktionerna för att försäkra sig om hur väl företaget kan reagera på förändringar. 

Teorin tillsammans med empirin visar att definitionen av interfunktionell koordinering 

uppfylls av de företag som deltagit i studien. Företagen menar att det inte finns något 

uttalat arbete med interfunktionell koordinering. Men ett inte uttalat arbete med 

konstruktionen innebär inte att företagen inte uppfyller definitionen. 

 

5.5 Marknadsorientering och lönsamhet via Google AdWords 

Marknadens utveckling och internets spridning har gjort att konsumenters användande av 

mobiltelefoner har ökat markant det senaste decenniet (Grewal, Motyka och Levy, 2018). 

Mobiltelefoner räknas som smarta enheter och kan därmed användas som verktyg för 

företag att rikta sin marknadsföring. Samtidigt fungerar enheten som ett 

informationsinsamlings- och spridningsverktyg (Greval, Motyka & Levy, 2018; Naboutet 

al., 2012). Tidigare forskning är överens om att marknadsorienteringsstrategier ses som 

ett av de viktigaste konkurrensverktyg som skapar långsiktiga resultat (Sørensen, 2009; 

Urde et al., 2011; Dong et al., 2013). Samtliga företag som undersöktes i studien använde 

Google AdWords i kombination med antigen andra SEM-verktyg eller sociala medier vid 

marknadsföring och samla kundinformation.  

  

I enlighet med tidigare forskning ansåg företag 1,2,3,4,6 och 7 att strategiutförandet vid 

annonsering via Google AdWords eller andra marknadsföringsverktyg var viktig då de 

eftersträvar ett långsiktigt positiv resultat (Dong et al., 2013). Företagen ansåg att Google 

AdWords var ett mycket kostnadseffektivt sätt att förmedla sina produkter och tjänster 

samtidigt som de fick massvis med information om kunderna tillbaka. Vidare berättade 

företag 2,4 och 6 i enlighet med forskarna Urde et al (2011) att deras strategi var långsiktig 

och att de var medvetna om de kortsiktiga kostnaderna som dessa kampanjer ofta 

orsakade. Samtliga företag menade att när de räknade ut ROI så var majoriteten av 

kampanjerna positiva ekonomiskt sett, speciellt under högtider då e-handeln omsätter 

mest pengar. Till skillnad från tidigare forskning ansåg de företagen som sålde säsongs- 

och trendbaserade produkter att de inte kunde räkna ur ett långsiktigt ekonomiskt 

perspektiv då deras produkter har en livslängd på 3–4 månader beroende på hur 

marknaden såg ut (Sørensen, 2009; Urde et al., 2011). För dem var kortsiktig avkastning 
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det viktigaste eftersom bra försäljning genererade ett kassaflöde som gjorde att de kunde 

utöka sitt produktsortiment och således öka omsättningen av produkter och pengar.  

 

I empirin upptäcktes att företag som använder eller använt sig av Google AdWords har 

fått hjälp med att skapa ett starkare varumärke då de har särskilt sig från konkurrenterna 

och på så sätt ökat värdet för kunden. Forskarna Narver och Slater (1990) påpekar att 

företagen som skapar konkurrensfördelar och ökar kundernas uppfattade värd specifikt 

för deras marknad stärker varumärket samtidigt som företaget gynnas ekonomiskt då 

omsättningen ökar. Empirin visar att företagens varumärke stärkts genom deras 

marknadsorientering via Google AdWords. Arbetet skapar positiv inverkan på hur 

konsumenter uppfattar varumärket och hur företagets förbättrade prestationer genererar 

ökad vinst, både kort- och långsiktigt. Van Raaij och Stoelhorst (2008) diskuterar i deras 

studie att då företag lyckas med sin marknadsorientering uppstår konkurrensfördelar. 

Detta leder till att företaget skapar ett större kundvärde vilken får en positiv effekt i form 

av ökad konsumtion samt favorisering av varumärke.  

 

I enlighet med Narver och Slater (1990) överensstämmer företagen med att framförallt 

lönsamhet kommer att påverkas om inte företaget är föränderligt. Inom den digitaliserade 

marknaden framstår detta som extra viktigt. Om företaget missar nya möjligheter på 

grund av reservation för framtiden kan det innebära stor förlust för företaget. Narver och 

Slater (1990) anser att interfunktionell koordinering är en viktig pelare inom 

marknadsorienteringen eftersom det hjälper företagen att möta förändringar på 

marknaden. Studiens empiri finner att SME:s inte uttrycker interfunktionell koordinering 

som ett problemområde då organisationerna är platta. Organisationens platthet orsakar att 

organisationens olika avdelningarna är nära varandra och således är förtagen 

anpassningsvänliga mot förändringar.  

 

5.6 Teoretisk modell efter analys 

Bilden nedan visar de nyckelord som identifierats i empirin. Modellen stämmer överens 

med studiens teoretiska referensram och marknadsorienteringens områden. Därmed 

stärks Google AdWords användning. Empirin finner en samverkan mellan 

konkurrentorientering, kundorientering och interfunktionell koordinering. Modellen visar 

att kundorientering och konkurrensorientering tar hänsyn till varandra. Detta beror på att 
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företagen i studien anser att överlägset kundvärde inte kan skapas om det bli för dyrt att 

konkurrera på marknaden. Om inte företagen beaktar detta samspel påverkas lönsamheten 

i slutändan, antingen genom förlorade kunder eller ökade kostnader. I modellen nedan 

har lönsamhet ersatts av upplev lönsamhet. Till skillnad från Figur 1 undersöker inte 

studien lönsamhet som ett mått utan har tolkat respondenternas svar. Företagen som 

deltagit i studien har alla förmedlat att lönsamheten ökat men eftersom detta inte studerats 

utifrån faktiska årsrapporter presenteras lönsamhet istället som upplevd lönsamhet. 

 

Interfunktionell koordinering i modellen är streckad eftersom de SME:s som medverkat 

i studien präglats av en platt organisationsstruktur. Studiens organisationer har inte ett 

uttalat arbete med interfunktionell koordinering utan arbetet sker naturligt då företagens 

anställda jobbar nära varandra. Empirin fann i samverkan med teorin att interfunktionell 

koordinering är viktigare att uttala i större organisationer där fler avdelningar finns 

utspridda.  

 

Google AdWords används som verktyg i hela marknadsorienteringsprocessen och är ett 

kontinuerligt arbete. Därför ligger Google AdWords utanför modellen. Förutsättningarna 

med Google AdWords kan förändras vilket i sin tur orsakar en förändring i hur företagen 

arbetar med marknadsorientering. Ett exempel på detta är om företagen inte kan 

konkurrera om vissa sökord på grund av för stora kostnader.  
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Figur 2: Sammanfattning av teoretisk modell efter analys. Källa: Egen 
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6. Diskussion 

I diskussionen presenteras det valda syftet och en diskussion redogörs för huruvida 

studien uppfyllt syftet och den centrala frågeställningen. 

 

Syftet med studien var att förstå hur SME:s marknadsorienterar sig mot kunder genom 

Google AdWords. Studien visar att Google AdWords är ett verktyg som SME:s tagit till 

sig. Dagens konkurrensmarknad präglas av stora utmaningar på grund av teknologins 

utveckling i kombination med en allt mer global marknad. Google AdWords styrka ligger 

i dess möjlighet att nå ut till rätt personer med exakt det individen söker efter (Aswania, 

Kar, Ilavarasana & Dwivedib, 2018). Fastän dessa företag bygger starka 

konkurrensfördelar genom användningen av Google AdWords möter företagen 

konkurrens av de företag som vill etablera en stark position på marknaden (Johnson, 

Martin & Saini, 2012; Elg, 2008). 

 

Även SME:s har möjligheten att nå ut till en större marknad tack vare Google AdWords. 

Det är upp till vart och ett av företagen att arbeta med hur de på bästa sätt kan erbjuda 

kunderna överlägset kundvärde och uttrycka det via deras annonsering. Här bidrar 

marknadsorienteringen med ett företagstänk för att uppnå detta (Johnson, Martin & Saini, 

2012; Elg, 2008).  

 

Studiens resultat visar att samtliga företag jobbar med marknadsorientering och Google 

AdWords. Det sker antigen internt eller externt via reklambyråer eller åt andra företag 

som samlar in och sprider information till marknaden. Resultatet av studien indikerar att 

marknadsorientering för de bolag som är verksamma globalt påverkas av yttre faktorer 

som de inte kan påverka, exempelvis trender, efterfrågan och utbud. 

 

Av samtliga företag som deltagit i studien arbetar majoriteten medvetet med 

marknadsorientering i relation till kunderna utifrån de teoretiska grundpelarna inom 

ämnet och applicerar detta genom Google AdWords. De teoretiska grundpelarna är 

kundorientering, konkurrentorientering och ett lönsamhetstänk. Även om samtliga 

företag som deltagit i studien är konsumentinriktade ser marknadsorienteringen olika ut. 

Alla företag jobbar inom olika marknader däremot är alla företagen på ett eller annat sätt 
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delaktiga i marknadsorienteringsstrategin. Vissa företag har en stark och specifik strategi 

för verktyget medan andra väljer att lägga resurser på annat än bara Google AdWords.  

 
Samtliga respondenter använde sig av Google AdWords. Antingen genom eget ansvar, 

outsourcing av tjänsten från utomstående reklambyråer som specialiserar sig mot Google 

AdWords eller bistod med tjänsten till andra företag. Företagen valde att använda sig av 

Google AdWords för att nå en större publik och för att det sågs som kostnadseffektivt 

jämfört med traditionell marknadsföring via radio eller tidningar. Studien visar är att de 

företag som strategiskt väljer att använda sig av Google AdWords tjänar på det både kort 

och långsiktigt. Det är anledningen till att samtliga av respondenterna kommer att 

fortsätta att använda sig av detta marknadsföringsverktyg. 

 

Företagen utformar annonseringen via Google AdWords utifrån deras produktsortiment, 

styrkor, eller kundbehov. Det tyder på att företagen strävar efter att vara kundorienterade. 

Alla företag har strävat efter att generera vinst. De studerade företagen har vid tidpunkten 

för intervjun präglats av ett lönsamhetstänk, vilket är ett krav för att vara 

marknadsorienterad (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). Företagen är 

överens om att Google AdWords kommer vara aktuellt under en lång tid framöver. Det 

som är den stora fördelen med Google AdWords är att all annonsering är utformad utifrån 

kundens behov. Det betyder att när kunden är i behov av något och söker efter det 

presenteras annonsen specifikt till sökaren. Företaget presenterar precis vad kunden söker 

vilket skapar automatisk kundorientering i en bemärkelse. Det gäller dock att företagen 

representerar sina tjänster och produkter på rätt sätt för att underlätta för kunden att hitta 

just deras annons. 

 

Slutligen arbetar samtliga företag i studien med Google AdWords oavsett storlek på 

omsättning, personal och marknadsområden. De företag som jobbar aktivt och på ett 

effektivt sätt med marknadsorienteringen via Google AdWords har en större chans att 

höja kundnöjdheten och omsättningen samtidigt som möjligheten finns att bibehålla och 

skapa nya kundrelationer. 
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7. Slutsats 

I slutsatskapitlet presenteras vad studien kommit fram till. Slutsatserna presenteras 

utifrån syftet och de frågeställningar som präglar hela studien. I avslutningen på kapitlet 

presenteras bidrag, begränsningar och förslag på vidare forskning inom området. 

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teori visar att tidigare forskning poängterar vikten av kundorientering (Kohli & 

Jaworski, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Slater & Narver, 1998; Baker & Sinkulas, 1999; 

Olson, Slater & Hult, 2005; Rasila, 2010; Zebal & Goodwin, 2012; Gountas et al., 2014; 

Ong et al., 2015). Empirin säger att marknadsorientering, framförallt kundorientering, är 

ett viktigt arbete med Google AdWords för att bäst nå ut till kunder samt uppfylla och 

överträffa kundernas behov. Därför dras slutsatsen att marknadsorientering är viktigt för 

SME:s som arbetar med Google AdWords för att på bästa sätt marknadsorientera sig mot 

kunder. 

 

Studien finner att överlägset kundvärde är viktigt inom denna marknadsföringskanal då 

det är det enda sättet för företaget att urskilja sig från deras konkurrenter. Det innebär att 

företag bör präglas av en kultur med både kund- och konkurrentorientering (Kohli & 

Jaworski; 1990; Narver & Slater, 1990; Dickson, 1996; Baker & Sinkula, 1999; Dobni & 

Luffman, 2003; Aaker & McLoughlin, 2015). Studien finner att interfunktionell 

koordinering uppfylls inom platta organisationer eftersom det råder nära samarbete 

mellan individer och avdelningar. Det uppfylls också genom att en god balans mellan 

kundorientering och konkurrentorientering identifierats i de studerade företagen. trots att 

det inte finns ett uttalat arbete inom interfunktionell koordinering. 

 

Studien bidrar till att identifiera nyckelord utifrån teorin som kan användas till fler studier 

i framtiden. Studiens empiri visar att samtliga SME:s använder sig av Google AdWords 

och marknadsorientering. Studiens empiri visade att Google AdWords ökade den 

uppfattade lönsamheten för företaget. 

 

7.2 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget studien visar är att marknadsorientering är av yttersta vikt vid 

användandet av Google AdWords-annonsering. Det räcker inte att företaget köper de 
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dyraste och populäraste sökorden utan företagen måste identifiera marknadens efterfråga 

för att således kunna presentera relevanta annonser för kunderna för att vara lönsamma 

(Kohli & Jaworski, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Slater & Narver, 1998; Baker & 

Sinkulas, 1999; Olson, Slater & Hult, 2005; Rasila, 2010; Zebal & Goodwin, 2012; 

Gountas et al., 2014; Ong et al., 2015). Empirin visar att företagen idag med hjälp av 

Google AdWords kan arbeta med marknadsorientering eftersom verktygen i Google 

AdWords hjälper företagen att aktivt identifiera nya kundbehov, trender och 

marknadsförändringar inom sökordsannonsering.  

 

7.3 Studiens begränsningar 

En av de begränsningar som upptäcktes under studiens gång var svårigheten att få företag 

att delta i studien. Många företag kontaktades per telefon och via mail men responsen var 

lägre än förväntat. Därför har studien enbart undersökt åtta SME:s. De SME:s som 

undersökts i studien är inte verksamma inom samma bransch och deras marknader skiljer 

sig väsentligt. Därmed blir det svårt att generalisera resultatet i en specifik bransch 

eftersom urvalet är förhållandevis litet i förhållandet av SME:s på marknaden. Det var 

enbart män som bar ansvaret för arbetet med online marknadsföring inom de påträffade 

företagen. Studien saknar därmed en jämställd könsfördelning. Subjektiv mättnad erhölls 

inte i intervjuerna, nya perspektiv bör dyka upp om studien bedrivits under en längre 

period.  

 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Resultaten av studien visar att SEM:s kan marknadsorientera sig inom Google AdWords 

som i sin tur påverkar lönsamheten i företagen. Interfunktionell koordinering är något 

som studien inte fann vara ett aktivt arbetsområde inom de företagen som deltog. Detta 

beror på att de företag som deltog är av platt organisationsstruktur och därför sker det 

naturligt, det fanns inget uttalat arbete inom området. Dock finns samma form av 

koordinering mellan avdelningarna som beskrivs inom teorin i interfunktionell 

koordinering men studien har inte lyckats närma sig området. Det bör därför genomföras 

en djupare studie med inriktning på samverkan mellan olika avdelningar. Studien har inte 

praktiskt undersökt vilket sökord som företaget väljer att investera i. Inte heller när 

företag väljer att genomföra köpet av specifika sökord. Eftersom studien inte visar vilka 

sökord som klassificeras som kostnader eller som konkurrensfördelar med avvägning på 
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lönsamhet skulle det vara intressant att undersöka när det lönar sig att köpa specifika 

sökord för att vara konkurrenskraftiga. Studien visar inte vilka specifika sökord som är 

lönsamma, utan visar att Google AdWords generellt är ett lönsamt verktyg.  

 

Studien fann tre områden som drastiskt kommer att förändra både denna studies resultat 

men även framtida användning av Google AdWords som inte studien tar hänsyn till. Den 

25:e Maj i år (2018) träder nya General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft som 

är en ny EU-bestämmelse för att skydda individers integritet. I dagsläget kontrolleras 

denna datahantering av personuppgiftslagen (PUL), bland annat genom de ”cookies” som 

varje individ måste godkänna. En förfrågan dyker oftast upp då en person för första 

gången besöker en hemsida. I dagsläget betyder ett accepterande av cookies att ägaren till 

hemsidan kan behålla all aktivitet som privatpersonen utför på hemsidan t.ex. skostorlek, 

färg, plagg, märken, ålder och annan information. GDPR kommer fungera som en 

reglering av detta och företag måste informera precis vilken data som kommer att sparas 

vid accepterandet av cookies. Detta kommer för privatpersoner innebära bättre översikt 

på vad som godkänns och vid tillfällen avhållsamhet från specifika hemsidor och företag.  

För företagen kommer detta att framförallt innebära mer arbete, hårdare reglering och 

framförallt informerandet av deras kunder. GDPR kommer medföra ett förändrat 

arbetssätt med verktyget Google AdWords, vilket innebär att det kommer ske ett skift 

gällande fokus inom marknadsorientering.   

 

Studien har inte berört Google AdWords ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta är ett viktigt 

perspektiv sett ur konsument- och företagssynpunkt eftersom Google AdWords är 

marknadsledande och har monopol inom sökordsannonsering. Framtiden behöver inte 

vara oförändrad vilket kan leda till att verktyget kan bytas ut.  

 

Ett annat område som studien belyser att studera är den svenska spelbranschen inriktat på 

spelkasino online. Svenska Spel kommer att införa en svensk spellicens inom en snar 

framtid. Spellicensen kommer då att tillåta dessa företag att annonsera sig via Google 

AdWords i Sverige, vilket i dagsläget inte är tillåtet (Sveriges Radio, 2017). Företag 7 

som vi intervjuade uttryckte oro kring detta fenomen och tog TV som exempel på hur stor 

majoritet av reklamen är från spelkasino. Om svensk spellicens går igenom bör denna 

studie genomföras på nytt och gärna inom spelbranschen för att se om branschen kommer 
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att förändra sökmotorannonsering. Frågan är om andra branscher kommer att ha möjlighet 

att konkurrera med jättarna inom spel- och kasinobranschen. 
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9. Bilagor 

9.1 Urvalsexempel 

 
Figur 3: Google AdWords-resultat vid sökord "rörmokare" med platsanvisning "Gävle". Källa: Google (2018) 

9.2 Intervjuguide 

Inledande frågor 
 

- Vilken är din roll/titel/befattning inom företaget? 
 

- Vad gör ert företag? 
 

- Hur goda är dina kunskaper om Google AdWords? 
 

- Står ni ansvariga för Google AdWords eller anlitar ni någon tredje part som 
ansvarar för detta? 

 
Hur marknadsorienterar sig små-medelstora företag mot sina kunder  
 

- Hur arbetar du strategiskt mot kunderna? 
 

- Vad innebär marknadsorientering i relation till era kunder för dig? 
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- Då varje privat företag vill vinstmaximera, på vilket sätt anser ni att 
marknadsorientering kan påverka ert resultat?  
 

- Hur samlar ni in er kundinformation? 
 

- Om ni har/inte har någon strategi gällande kundorientering, hur utför ni den (om 
sådan finns) Är det en strategi ni har funderat på att fördjupa er kring? 

 

- Hur arbetar ni för att möta kundernas behov och hur vet ni att dessa behov 
uppfylls? 

 

Marknadsorientering via Google AdWords 

- Varför valde ni att använda er av Google AdWords som 
marknadsföringsverktyg? (beror det på avkastningen för investerade pengar? 
Når ut till en bredare grupp?  
 

- Hur länge har ni annonserat via Google AdWords? 
 

- Använder ni er enbart av Google AdWords eller förekommer det fler former av 
marknadsföringsverktyg? 
 

- Hur arbetar ni för att nå ut till den målgrupp ni önskar?  
 

- Vilka åtgärder vidtar ni som ni tror har stort inflytande på era kunders val av 
”klick”, varför väljer kunderna er länk i Google? 

 

- Hur väljer ni vilket ord ni skall knyta er annonsering kring? (om inte de orden 
finns tillgängliga (för dyra), hur gör ni då? 

 

- Hur många aktiva besökare har ni idag via er annonsering på Google AdWords, 
ser ni att det finns något att förbättra här eller anser ni er nöjda som det är? 

 

- Vilket kundvärde anser ni att ni skapar genom att använda er av digital 
marknadsföring? 
 

- Tycker ni att det har lönat sig med denna typ av marknadsföring, i så fall 
varför/varför inte? 
 

Övrigt 

- Anser ni att Google AdWords skulle kunna utveckla något med sin mjukvara 
som effektiviserar er försäljning och marknadsorientering?  
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- Hur ser ni på framtiden gällande digitalisering, är IoT (Internet Of Things) något 
ni tänkt på? Alltså att vi ständigt är uppkopplade till internet via de produkter 
som marknaden har att erbjuda. 

 

- Anser du att marknadsorienteringsstrategier är något som underlättar 
användandet av Google AdWords? 
 

- Hur ser ni på framtiden med denna typ av annonseringsteknik? Tror ni att den 
kommer att öka eller minska? Kommer ni fortsätta använda Google AdWords? 

 

- Har du några ytterligare funderingar eller frågor gällande intervjun, eller något 
du vill säga innan intervjun avslutas? 

 

9.3 Komplett empirisk modell 

Nedan presenteras den kompletta empiriska modellen. 
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Tema/Kategorier Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 

    Företag 1  Företag 2  

Respondent Roll/Titel Onlinemarknadsförare Digital Marketing Specialist 

  Bransch E-handel, Populärkultur, presenter, 
fest, maskeradkläder, prylar mm. 

Bemanning inom vård och 
omsorg 

Marknadsorientering Informationsinsamling 
Försäljningsdata samt digitala 

verktyg som Google Analytics och 
Facebook Pixel 

Hemsida, CRM-system, 
Enkätundersökningar, NKI, 

Linkedin 

  Informationsspridning 
Intranät, Hemsida, Facebook, 

YouTube, Instagram 

Intranät, Hemsida, , CRM-
system, Mässor, Facebook, 
Linkedin, Google AdWords 

  Kundorientering 
Rätt produkt till rätt person, 

använder sociala medier samt 
övriga nämnda verktyg ovan 

Direktchatt via Facebook, 
Genomför möten veckovis med 
de berörda parterna, ser till att 
alla anställda bemöter kunder 

lika 

  Strategier 

Skapa ett mervärde för kunden, 
tillgång till de produkter som 

efterfrågas, enkelt att handla, målet 
är med omvärldsbevakning via alla 
sociala mediekanaler som finns för 

att hitta och köpa in alla nya 
produkter före våra konkurrenter 

Differentierad marknadsföring, 
nå ut till så bred publik som 

möjligt inom området 

  Kundvärde 

Kundrecensioner, billiga, först med 
nya trendiga produkter, 

trendsättare, utökar ständigt 
utbudet 

Enkätundersökningar, Mässor, 
Events, NKI 

  Konkurrensanalys Omvärldsanalys, trender, priser Priser, Erbjudanden, 
Marknadsförändringar 

Google AdWords Kunskap Mycket goda  Väldigt kunnig 

  Eget ansvar 
Ansvarar för allt inom hela 

koncernen Ansvarar själv och outsourcar 

  Varför Google 
AdWords 

Naturligt då majoriteten av trafik 
kommer från sök, både organiskt 
och betalt. Kostnadseffektivt, mer 
relevant än annan marknadsföring 

Konstandseffektiv, bättre 
spridning, lätt att ändra 

kampanjer 

  Val av sökord Produkter i sortiment, gärna flugor, 
synonymer eller long-tail-sökord 

Sökordsanalyser, Pay-Per-Klick 

  Antal besökare/månad ca: 1000–10000 ca: 200–2000 

  Lönsamt Ja, hög ROI ROI-analyser 

  Framtiden 
Röst sök, Automatisering och AI 

maskininlärning 
Röstkommandon, 
videoannonsering 

  
Mjukvara (vad 

saknas?) 

Automatisering, smartare 
budsättning och dynamiska 

annonser 
Lättare sätt att läsa av big data 

Marknadsföringskanaler Övriga Kanaler 
Facebook, YouTube, Instagram, 

Tidningar, Twitter 
Facebook, Instagram, lokala 

tidningar 
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Tema/Kategorier Kolumn1 Kolumn4 Kolumn5 

    Företag 3 Företag 4 

Respondent Roll/Titel VD/Projektledare VD/Delägare 

  Bransch E-handel E-handel 

Marknadsorientering Informationsinsamling 
Hemsida, Sociala Medier, 

Intervjuer, 
Enkätundersökningar 

Hemsida, Google AdWords, 
Instagram, Facebook 

  Informationsspridning 
CRM-system, Facebook, 

Hemsida, E-mail, YouTube, 
Google AdWords 

Google AdWords, Facebook, 
Instagram 

  Kundorientering 
Chattfunktion på hemsidan, 

Kundrecensioner 
Kundorienteringen varierar beroende 

på världsdel 

  Strategier 
Nå ut till bred publik, hitta nya 

trender, vara aktiv gällande 
teknologiska förändringar 

Targeting via Instagram och 
Facebook, Google AdWords 

  Kundvärde 

Trendiga prylar till bästa pris, 
kundsupport som är öppen 

24/7, Enkätundersökningar via 
e-mail 

Recensioner, Trendskapare 

  Konkurrensanalys Trendförändringar, Priser Nya trender, prissättningar 

Google AdWords Kunskap Väldigt kunnig Standard 

  Eget ansvar Arbetar själv Outsourcing 

  Varför Google 
AdWords 

Konstandseffektiv, bättre 
spridning, lätt att ändra 

kampanjer 

Bred publik, kostnadseffektivt, lätt att 
ändra 

  Val av sökord Sökordsanalyser, priset spelar 
stor roll 

Väljs med samarbetspartner 

  Antal besökare/månad ca: 200–2000 ca:14 000 

  Lönsamt ROI-analyser ja 

  Framtiden 
Virtual Reality, 

Röstkommandon 
Tufft att slåss med de stora bolagen 

  Mjukvara (vad 
saknas?) 

- - 

Marknadsföringskanaler Övriga Kanaler Facebook, YouTube Instagram, Facebook, Hemsida 
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Tema/Kategorier Kolumn1 Kolumn6 Kolumn7 

    Företag 5  Företag 6  

Respondent Roll/Titel Ägare Ägare, SEM- & SEO-ansvarig, 
personalansvarig 

  Bransch Restaurang Driva sök och datatrafik 

Marknadsorientering Informationsinsamling 
Facebook, Instagram, Google 

AdWords 
Bolagskund  

  Informationsspridning 
Instagram, Facebook, Google 

AdWords Slack, möten 

  Kundorientering 
Målgruppen hittas genom 

Facebook och Google AdWords 
och Lokaltidningar 

Premiekoncept, högst kvalitet på 
tjänsten 

  Strategier 
Kuponger till studenter, 

Instagram, Facebook, Google 
AdWords 

Utnyttja samspel mellan olika 
marknadsföringskanaler 

  Kundvärde 
Högt kundvärde, tillfredsställda 

kunder, recensioner genom 
sociala medier 

Använder analysinstrument för att 
se hur vårt arbete ökar vår kunds 

intäkter 

  Konkurrensanalys Unik, bryr sig inte om 
konkurrensen 

Google Analytics för att finna 
Google AdWords konkurrenter, 

Arbetar med kombination av t.ex. 
radioreklam och Google AdWords 

för att vara konkurrenskraftiga 

Google AdWords Kunskap Standard Mycket goda 

  Eget ansvar Outsourcing 
Ansvar själva om vi inte får en kund 

inom en nischad och ny bransch 

  
Varför Google 

AdWords 
kostnadseffektivt, lätthanterligt, 

når ut till fler 
Störst och bäst, men bäst för att de 

är störst 

  Val av sökord Väljs med samarbetspartner 
Väljs utefter bolagskund, mest 
konkurrenskraftiga, och flest 

sökningar 

  Antal besökare/månad ca: 2000–3000 
ca: 100/sida/dag (har flertalet 

sidor) 

  Lönsamt ökat med 30 kunder/dag Ja 

  Framtiden - 
Först med nytt är bäst, vi måste 

vara föränderliga. GDPR kan 
komma att förändra det mesta 

  
Mjukvara (vad 

saknas?) 
- 

Önskar bättre verktyg för 
annonsörer 

Marknadsföringskanaler Övriga Kanaler 
Facebook, Instagram, 

Lokaltidningar 

Facebook, YouTube, Twitter, 
TwitchTV, Radio, Digitala tidningar, 
Bloggar och mycket mer beroende 

på kund 
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Tema/Kategorier Kolumn1 Kolumn8 Kolumn9 

    Företag 7  Företag 8  

Respondent Roll/Titel Konsult, Specialist inom SEM & 
SEO 

Ägare  

  Bransch 
Experter inom 
webbmarknadsföring och 
digitalisering 

Flytt, städ och förrådshotell. Både 
mot företag och privata kunder  

Marknadsorientering Informationsinsamling 
Samarbetspartner, utvecklade 

verktyg 
Hemsida, Facebook och övriga 
kanaler, Enkätundersökningar  

  Informationsspridning 
Oftast på kunds intranät eller 

deras valda verktyg, presenterar 
Google Analytics 

Hemsida, Facebook, möten  

  Kundorientering 

Driv mer trafik till din hemsida, 
Skaffa fler kunder och öka din 

lönsamhet, Förbättra företagets 
digitala kompetens för ett lägre 

pris 

Rätt service till rätt person och 
företag, allt mellan 20–85 år  

  Strategier 
Utvecklar en internetstrategi och 
digital affärsplan som många inte 

har. 

Vi tror på bra relationer, 
långsiktighet och trygghet. Vi 

anpassar alla våra tjänster efter 
dina önskemål  

  Kundvärde 
Öka lönsamheten och ökar tillväxt 

för kund (samarbetspartner), 
billigare än att göra det själv 

Mån om kundens bästa och att de 
skall känna sig trygga med val av 

företaget  

  Konkurrensanalys 
Samarbetspartner, Google 

AdWords (beror på 
marknadsföringskanal)  

Google AdWords, Analyser  

Google AdWords Kunskap Specialist Goda kunskaper  

  Eget ansvar 
Eget ansvar för specifika 

samarbetspartners  
Ja, tillsammans med en 

reklambyrå  

  
Varför Google 

AdWords Störst, mest räckvidd 
Spännande 

markanadsföringskanal, fördel att 
vara på internet, effektivt  

  Val av sökord 

Tillämpa dynamiska sökannonser 
vilka matchar besökarnas sökning 

på webbplatsen och gör att 
kunden skickas med automatik till 
den mest relevanta sidan så det 

beror på 

Det som företaget förknippas med 
i första hand. Sen genomförs 
analyser av tänkta alternativa 

sökord  

  Antal besökare/månad 
Beror på samarbetspartners 

bransch 
ca: 5500 visningar totalt  

  Lönsamt 
Ja, ökade exempelvis omsättning 

med 80% för en specifik 
samarbetspartner 

Vet ej, hemsidan ej optimerad till 
fullo. Utforskar alternativ att 

förbättra denna  

  Framtiden Konkurrensförändring vid GDPR 

Anser att konkurrensen kommer 
att öka för Google så att fokus kan 

komma att flyttas till andra 
kanaler  

  
Mjukvara (vad 

saknas?) Implementering av fler verktyg  Saknar inget  

Marknadsföringskanaler Övriga Kanaler 
Facebook, Twitter, Google+, 

LinkedIn, Blogger m.m. 
Facebook, hemsida, tidningar  

 
 


