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Abstract 
Background: The Internet has developed the world of advertising by giving 
advertisers the possibility to track specific patterns among their consumers, which 
shows how consumers are clicking on online advertisements and what translates into 
sales for the brand. Lately, companies have actively starting to make use of search 
engines marketing (SEM). The paid advertising on search engines is one option to 
make a brand’s website visible to its consumers. The attitudes towards 
advertisements have previously been examined in traditional media and in other 
online settings, but the research in the context of search engines is limited. Therefore, 
it calls for deeper insights and knowledge in how consumers hold attitudes towards a 
brand and its paid advertising on search engines such as Google.  
Purpose: The purpose is to describe how users’ attitudes towards brands are 
influenced by the fact that brands have paid for advertising on search engine result 
pages. This is done through the ABC-model of attitudes. The question asked in this 
study was: How does paid advertising displayed on search engines affect the 
attitudes held towards a brand? 
Methodology: This thesis project used a qualitative approach and was of descriptive 
nature. The data was gathered through seven unstructured in-depths interviews based 
on a quota sample considering three criteria: age group, in this case, 18-29-year-olds, 
and the variable of regular e-commerce buyers, as well as the participants being users 
of the search engine Google. The researchers verified data saturation at seven 
interviews.  
Conclusion: The main finding in this study is that the level of familiarity influences 
the participants attitudes towards the brand. Previous experience and knowledge with 
a brand was an affecting factor of how they interpreted the brand’s advertising on 
Google’s search engine result pages. Knowledge and a positive experience with a 
brand generated a more positive attitude towards the brand when an unknown brand 
generated a neutral or more negative attitude towards the brand. Related factors that 
also influenced the study were the clicking pattern, the landing page, the choices of 
wording and the intended target groups by the brands. The study also presents a 
range of recommendations for future research, as well as theoretical and managerial 
implications.  

Keywords 
Attitudes, ABC-model, branding, Google, SEM, search engine, paid advertising on 
SERP  



 

Glossary 

SEM Search engine marketing is the activity of collecting traffic and 

visibility from search engines from both paid and organic results.  

	
SEO Search engine optimization is the activity of getting traffic organic or 

natural results on search engines.    

	
SERP Search engine result page is the result listing on the search engine. 	
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1. Introduction 

1.1 Background 

The Web is a tool that allows both the online and offline markets to grow by implementing 

certain marketing efforts, publicity and communication as well as direct selling, research 

and development and collaborations (Kritzinger & Weideman, 2013). Online advertising is 

an ever-growing phenomenon, with firms allocating larger portions of its total marketing 

budget online (De Cornière & De Nijs, 2011). The digital marketing budgets were 

increasing already in 2014, while the traditional advertising expenditures started 

decreasing (Staton, 2016). With total spendings still increasing in 2017, the global internet 

advertising spendings reached 202 billion US dollars. Out of these were almost half 

devoted to search engine marketing (Jansen, 2007; Rutz, Sonnier & Trusov, 2017), only 

outrivaled by display advertisement. These numbers are expected to keep increasing 

(Statista.com, 2018), possibly due to the growing e-commerce industry (Gauzente, 2010), 

showing the great interest in the phenomena of search engine marketing from the 

companies’ perspective.  

 

The Internet has changed and developed the world of advertising, by making it possible for 

advertisers to track specific patterns among their consumers, patterns showing how 

consumers are clicking on advertisements placed online and if it further translates into 

sales for the company (Evans, 2008). Online advertising can be produced and divided into 

three fields: search advertising, display advertising, and classified advertising. The search 

advertising is the type of advertising displayed on search engines through algorithms, both 

in the paid and the organic results. Display advertising appears as banner advertisements, 

plain text advertisements, media-rich advertisements, video advertisements, and 

advertisements which are shown on social media. Classified advertising is the one shown 

on websites, but do not provide other algorithms or media content, and it is most frequently 

seen on job and dating sites (Evans, 2008; Goldfarb, 2014).  
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Allocating customers to the company’s own website is frequently done by utilizing search 

engines and their organic list rankings or paid advertising space (Kritzinger & Weideman, 

2013; Yang & Ghose, 2010). The progression of search engines has changed how 

consumers search for products and how they buy them. This has, in turn, led to a business 

opportunity for the search engines as well as for the e-commerce businesses. The 

companies aim for a high ranking on the search engines and the search engines can charge 

these companies for this (Clarke & Clarke, 2014; Ghose & Yang, 2009). The companies 

actively making use of the search engines employ what is called search engine marketing 

(SEM). SEM deals with a variety of tactics to promote and market a company online, by 

increasing the visibility of the content produced to users on search engines (Moran & Hunt, 

2015). This concept contains two sub-concepts, one being search engine optimization 

(SEO) which deals with the organic results and paid advertising, which lets companies buy 

the top page results (Clarke & Clarke, 2014). The paid advertising space on Google is dual 

and is found as websites links on the top left side and as product specific pictures, inter alia 

showing prices, on the top right side (Google support, n.d). See Figure 1.1 below for a 

visual description. SEO is done on-page, off-page or sitewide to qualify for, or improve, a 

high organic result by modifying the content or code of the website to improve visibility or 

ranking (Clarke & Clarke, 2014; Killoran, 2013). The second sub-concept is the paid 

advertising, which uses a pay per click (PPC) system to ensure top ranking at the search 

engine result pages (SERPs) and allows for the companies to bid on certain search words 

(Clarke & Clarke, 2014; Kritzinger & Weideman, 2013). The paid advertising and organic 

result have been found to have a positive interdependence, hence reinforcing each other. In 

the presence of paid advertisements were the click-through, the conversion rates and the 

revenue are higher compared to when not having any paid advertisement present (Yang & 

Ghose, 2010). SERPs include both the paid and the organic result and is basically the 

whole webpage the search engine user sees when doing a search inquiry (Kritzinger & 

Weideman, 2013).  
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Figure 1.1: A) Displaying SERP (blue field), B) paid advertising space (pink field), C) 
product specific paid advertising space (orange field) and D) organic result (green field) 
(Google, n.d.).  

 

One of the main components in developing marketing online is ensuring customers to visit 

the company’s own website (Kritzinger & Weideman, 2013). A company should avoid 

building its brand and online presence on others’ platforms, but instead direct its customers 

toward its own website (Tuten & Solomon, 2015). Shobeiri, Mazaheri and Laroche (2015) 

suggest that a company’s website should not only be used as a sales tool but also as a 

communication tool for the brand. Since most industries have moved into the area of e-

commerce, businesses have to move their branding activities online as well. It is important 

to manage the brand image across all types of platforms (Landers, Beatty, Wang & 

Mothersbaugh, 2015). The brand, being the name, symbol and/or sign, and the consumers’ 

attitudes about the brand, are the assets marketers use to create extra value for its 

customers. Consumers tend to choose familiar brands due to the meaningful, clear and 

trusted representation of values or attributes. At this time, where businesses are moved 
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online, and physical interaction is reduced, online branding becomes increasingly more 

important (Chiang, Lin & Wang, 2008). 

1.2 Problem discussion	
The reason companies invest greatly in search engine marketing (SEM) is to develop its 

marketing and to generate profit, either by consumers’ instant click-through to final 

purchases or by creating long-term awareness, which hopefully will lead to future 

purchases (Kritzinger & Weideman, 2017). Coviello, Gneezy and Goette (2017) 

experimental study found, by estimating the effectiveness of paid advertising, that shutting 

off paid advertising on SERPs’ will end up in a huge amount of net losses of the traffic 

volume of the branded search advertisements. Companies who want to profit from using 

paid advertising need to understand the underlying functions of paid advertising, which is 

based on the nature of the competition on the market (Coviello et al. 2017). Jansen, Sobel 

and Zhang (2011) stated that advertisements which are not connected to a brand and its 

relative search terms are associated with small costs but could not be used exclusively to 

be profitable. Although, the advertisements, where the search inquiry is focusing on 

products, are shown to increase the consumers’ impressions and clicks, but just a few 

convert into a purchase (Jansen et al., 2011). Today, customers spend most of their time 

online and they are there to buy, therefore the companies need to be visible to these 

customers (Evans, 2008; Moran & Hunt, 2015).  

 

When discussing online advertising and websites in relation to branding, consumers’ 

response can be both favorable or unfavorable, depending on a certain advertising at a 

particular time and place of exposure (Hwang, Yoon & Park, 2011; Solomon, Bamossy, 

Askegaard & Hogg, 2013). How well one responds to online advertisements will affect the 

attitudes held for the website and the brand. If the website is forming a positive attitude, 

the brand will be seen as positive as well. However, if the attitude toward the online 

advertisement is negative the attitude will become negative toward the website and the 

brand as well (Hwang et al., 2011). Dotson, Fan, McDonnell Feit, Oldham and Yeh (2016) 

stated that users that hold a positive attitude towards a brand are also more likely to search 
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for the brand on search engines.  

 

Souiden, Chtourou and Korai (2017) claim that no one has managed to understand how 

consumers form their attitudes around the different types of online advertising. Gauzente 

(2010) found traditional advertising, using traditional media, to be met with advertising 

skepticism and an avoidance behavior since the 1970s. There have been tendencies of the 

same behavior spotted among internet users, which could be a major threat to the emerging 

online retailing industry (Gauzente, 2010). The search engine setting is different from other 

type of online advertising as well, which could make the attitudes toward brands different 

than for example display advertising, such as banners on websites. Display advertising has 

also faced avoidance behavior and negative attitudes (Souiden et al., 2017). This might not 

be the case in the search engine context since the advertising is rather customized by 

algorithms, and possibly even older search history, to suit the search inquiry. According to 

Gauzente (2010) has paid advertising on search engines been given quite limited attention 

in relation to the amount of work published within the field of online advertising, which 

mainly has been focusing on banner advertising. Scholars have been slow on picking up on 

the research topic and devoting time on investigating the consumers’ adoption, attitudes 

and their behavior towards paid advertising on search engines (Gauzente, 2010).   

 

Published studies on the understanding of how brands are perceived in this search engine 

context are insufficient. A few studies have been conducted to understand search engine 

users clicking behavior. Gauzente (2010) claims that prior knowledge will influence the 

clicking intentions and attitudes towards the paid advertising. Similar findings from Park 

and Agarwal (2018) show that strong brand equity and high quality of a brand’s landing 

page, together with a top ranking position on the SERP, are factors that can generate clicks 

on the paid advertising. Top ranking is crucial to be found on search engines and ranking 

will determine clicks (Moran & Hunt, 2015). However, the question of search engine 

users’ attitudes toward brands displayed in paid advertising, in the context of SERP, is so 

far unanswered. To the best of the researchers’ knowledge, no such study has yet been 

conducted. The studies executed by Park and Agarwal (2018) and Gauzente (2010) only 
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partially investigate attitudes, covering the intended behavior but do not paint the full 

picture of users’ attitudes toward brands on search engines. Understanding what attitudes 

search engine users hold towards brands need to be described in this context. The setting of 

advertising is different on search engines than from traditional and other online advertising 

contexts due to the algorithm adaption of advertising in relation to search inquiry. One can 

track and follow data traffic to see what and how consumers click (Evans, 2008) but this 

does not generate any underlying information and understanding of their attitudes, 

specified into feelings as affect, thoughts as cognition and intended behavior. Miles Homer 

(2006) claims attitudes, broken down into these components, have been well examined 

across various disciplines but this study will put the ABC-model of attitudes in the context 

of search engines.  

 

Understanding how search engine users form attitudes towards displayed brands will 

generate both practical and theoretical implications. Businesses are employing search 

engine marketing to know what role search engines play in their branding strategies. They 

will also have a better understanding of how to distribute its budget to create or maintain 

its brand. Within the academic community, this study will contribute to richer insights of 

how the brand affects what attitudes users hold toward the brands which have paid for 

exposure on SERPs. The actual contribution lies in the fact that brand attitudes will be 

comprehended in the context of search engine and more specifically on the SERPs. 

Souiden et al. (2017) claims the understanding of attitudes is needed in all online 

advertising formats, since their study was of general nature, looking at all types of 

advertising affecting online advertising and no specific format. This study will in turn 

enrich the research field of consumers’ attitudes within paid advertising as well as 

shedding light on branding within paid advertising. 
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1.3 Purpose	
The purpose is to describe how users’ attitudes toward brands are influenced by the fact 

that brands have paid for advertising on search engine result pages. 

1.4 Research question	
• How does paid advertising displayed on search engines affect the users’ attitudes 

towards a brand?  
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2. Theoretical framework	
2.1 Paid advertising on search engines	
The authors Chen and He (2011) describe paid advertising on search engines as “...an 

intermediary between firms and consumers, facilitates the transmission of information 

from firms to consumers and has enjoyed phenomenal commercial success” (Chen & He, 

2011, p. 323). Furthermore, the authors Rutz, Trusov and Bucklin (2011) write that paid 

advertising can be conceptualized as a mix between direct responses, so called impressions 

that lead to clicks that in turn leads to sales, and indirect effects for example, when the 

consumers could buy and/or return to the product or service at another point in time. 

However, the purchase and/or visit at a website is an attributable influence to the originally 

paid search visit (Rutz et al., 2011).   

According to Katona and Sarvary (2007), websites that are displayed in the top of the 

organic SERP, do not benefit from having paid advertising. The researchers also argued if 

customers dislike paid advertising, websites might suffer from using paid advertising since 

that could lead to fewer clicks on the links (Katona & Sarvary, 2007). However, Rutz et al. 

(2011) argued that the value of the first-time visitors that are drawn to a company’s 

website through paid advertising does not end up with just one visit. Dou et al. (2010) state 

that search engine results can act as a foundation for creating brand positioning for the e-

commerce businesses. The authors further pointed out the effectiveness of high ranking 

results on SERPs when it comes to creating perceptions toward brands that are less well-

known and still manage to reach the high ranking in the SERPs. Moreover, people that are 

less engaged search engine users might, at the first impression, perceive an unknown 

company as having a higher value. The researchers state that the awareness of a brand, 

which is unknown and displayed before a well-known brand in SERPs, will be stronger 

since the recognition of the unknown brand was higher (Dou et al., 2010). Dinner, Van 

Herde and Neslin (2014) stated that the consumers who have a relationship with a brand, 

will end up clicking on its paid advertising on SERP, if it is of interest.  
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Moran and Hunt (2015) argued, if companies are not in the consideration set among the 

consumers, which means that they need to be listed in the first five search results on SERP, 

they are no longer involved in the competition and the customer will go to competitors. But 

there is a difference between the advertisements the consumers click on and does not click 

on, where every word in the listening matters and is a crucial variable (Moran & Hunt, 

2015). By using advertising which matches the target consumers, the visibility will 

increase, shape brand perceptions and higher the revenue from sales (Aswani, Kumar Kar, 

Ilavarasan & Dwivedi, 2018). Nottorf and Funk (2013) stated that early in the search 

process, consumers are more likely to click on paid advertising if they are searching for 

products that are coherent with a higher involvement such as products or goods with 

emotional and/or high financial risks (Nottorf & Funk, 2013). When it comes to low-

involvement products, where the information search effort is little, Micu and Pentina 

(2014) argue that to add another type of marketing communication might nominally 

reinforce paid advertising to create better attitudes towards the company’s results. Jerath, 

Liye and Young-Hoon (2014) found out that users applying search words that were less 

common and rather more specific will have a higher click-through rate on paid advertising 

than users with more popular and more general search words. How often consumers are 

exposed to the advertisement affects if they end up clicking on it (Jerath et al., 2014).  

2.2 Attitudes toward brands using paid advertising  

Dotson et al. (2017) explain that marketers are measuring consumers’ attitudes to a large 

extent to be able to understand the health of the brand, how its advertising and marketing 

are performing, as well as to provide a picture of future sales. But it is of importance that 

the consumers have some degree of product involvement, to be able to form an attitude 

towards the brand and its advertising (Micu & Pentina, 2014). Attitudes serve as a function 

in people, that allows them to evaluate an object or product in a positive or negative way. It 

can serve more than one function, depending on the motive of the person. But if a 

consumer knows he or she is going to deal with similar information as before, one is more 

likely to form attitudes around this object in anticipation of an event (Solomon et al., 

2013). Consumers’ attitudes and their formation have an impact both on their involvement, 
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commitment and purchase intentions towards the brand (Sicilia, Ruiz & Reynolds, 2006; 

Solomon et al., 2013). If the brand is seen as positive and the consumer liked the 

advertising, she or he is more likely to favor the brand as well (Sicilia et al. 2006).  

In the context of search engine advertising, users who have an attitude towards a brand 

which is positive, are more likely to look for the brand on search engines (Dotson et al., 

2017; Gauzente, 2010). When discussing high-involvement products, credibility is one 

main factor in paid advertising, contrary to when it considers low-involvement products, 

then the consumers value the variation of online marketing communication messages 

(Micu & Pentina, 2014). According to Gauzente (2010), the intention to click on a paid 

advertising link towards a brand is based on the consumers’ previous knowledge and 

relationship with the brand. A negative attitude towards a brand and its paid advertising 

can cause an avoidance behavior among consumers if they have had earlier bad 

experiences. Therefore, the prior knowledge can engender the consumer to have a positive 

attitude, as well as help them to rely on the paid links, which makes them more likely to 

click. Park and Agarwal (2018) stated that the advertisements with a strong brand equity 

and a landing pages of high quality, which are positioned at the top of SERP, influence 

how the search engine users decide to click. When the consumers click on a paid 

advertising link, what attitude they form can be influenced by the information they 

obtained on the brand’s website and what ranking position they hold on the SERP. Hence, 

it is more likely that the consumers click on the paid advertising if the landing page and its 

content are satisfying to the consumer (Park & Agarwal, 2018).  

2.2.1 The ABC-model of attitudes 	

Attitudes are constructed by three distinctive components: affective, behavioral and 

cognitive components (Ajzen, 1989; Ajzen, 2005; Breckler, 1984; Solomon et al., 2013). 

These are classical distinguishes of measurable sub-groups related to attitudes (Ajzen, 

1989; Ajzen, 2005) and are referred to as the ABC-model of attitudes (Ajzen, 1989; 

Solomon et al., 2013). This classification system dates back to the ancient Greek 

philosopher Plato, with academical verification during the mid 20th century (Ajzen, 2005). 

The cognitive response connotes the perception and information about the object of 
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interest. The affective response consists of the feelings towards the object of interest. The 

behavioral responses are sometimes referred to as conative response and are signified by 

behavioral intentions. Worth noticing is that this considers inclination and intentions, not 

the actual act of performing the intentions (Ajzen, 1989; Ajzen, 2005). The three 

components creating attitudes are somewhat similar and will most likely, and could to 

some extent, load on the same factors due to the high correlation but should be used 

carefully to find all underlying constructs (Ajzen, 1989).  

 

Applying the ABC-model to the discussion held above about brand attitudes, Miles Homer 

(2006) found that level of brand familiarity will affect the relationship between emotional 

and cognitive responses to brand attitude formation. Unfamiliar brands will generate an 

affect-dominant response towards the brand. Familiar brands will generate mixed 

responses, depending if the emotions are positive or negative: negative feelings will have a 

direct effect on affective responses while positive feelings will generate attitude responses 

via cognitional responses and specific advertising attitudes (Miles Homer, 2006).   

 

Emotional responses should be treated as holistic and as unipolar, meaning respondents 

should be asked to see the whole affective picture without separating the positive and 

negative aspects of the affect (Peters & Solvic, 2007). Trying too hard to verbalize an 

affective attitude could disrupt the affective responses and even more so when greater 

consideration is needed; then the affective component could be further diminished. People 

are rarely aware of their attitudes but do instead construct them by using available cues in 

the external and internal environment. By thinking too much, the affective component 

might be given less attention (Peters & Solvic, 2007).   

 

Cognitive responses are either verbal expressions of beliefs or non-verbal perceptual 

responses to an object (Ajzen, 2005). Where cognitive responses dominate the attitude 

formation, as the case can be with certain consumer goods, they are based “on an 

integration of objective stimulus attributes and factual information” (Edwards, 1990, p. 

213). This is however on one extreme of the scale, in most cases are the cognitive and 
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affective responses working together in forming an attitude. The affective response is the 

first immediate impression and then the cognitive response helps in creating the attitude by 

bringing in information and cognitive structure (Edwards, 1990). This is consistent with 

findings of Kim, Lim and Bhargava (1998), who found that affect and cognition work 

together in forming attitudes. The number of repetitions one is exposed to the object will 

determine whether affect or cognition will be dominating the attitude formation: affective 

responses will be dominating in few exposures while either a cognitional or a dual 

processing, containing both affect and cognition, will be dominating after several 

exposures (Kim et al., 1998).  

 

Conative responses are expressions of intentional behavior and commitment (Ajzen, 1989; 

Ajzen, 2005). An intention is, according to Sheeran (2002), an index of how ready a person 

is to act. He stresses however that the intention and actual behavior is not necessarily the 

same: only 28 percent of the variance in his meta-analysis could indicate future behavior. 

Katz (1985) suggests that attitudes are more stable than behavior based on intentions to act, 

since attitudes are of less influenced by the social setting. There are suggestions of a 

hierarchical order existing between the three attitude components. Affect is suggested by 

Zajonc (1980) to be the first response to an object even if most researchers believe 

cognition to be the first response (Barry & Howard, 1990). Affect and cognition together 

influence the intentional and actual behavioral responses (Ajzen, 1989; Barry & Howard, 

1990; Edwards, 1990; Solomon et al., 2013; Zajonc, 1980). The hierarchical order may 

vary due to product involvement (Solomon et al., 2013) and it can cause different 

responses among the participants (Edwards, 1990). People are generally more confident of 

an attitude formed by affective responses, which could be due to the self-referential nature 

of affective responses that generate the belief of knowing the feeling for a long time and 

the protection of the self from being wrong. A response formed by cognition is standing 

further away from the self, hence not as exposing of the self (Edwards, 1990; Zajonc, 

1980).  
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2.3 Conceptual framework	
According to Bryman and Bell (2015), a conceptual framework is an analytical construct 

that helps the researchers and readers to understand what theories to present in order to 

answer the research question and reach the purpose of the study. It is a frame to guide the 

data collection to identify concepts and ideas (Hair Jr., Wolfinbarger Celsi, Money, 

Samouel & Page, 2011).  

 

The conceptual model is to be applied within the online context and specifically on search 

engines. This context is symbolized by the outer ovoid circle in the model. The model 

suggests, the attitude (A) is formed towards the brand (B). Paid advertising (pa) plays a 

role in the attitudes held toward brands and possibly affects the relationship between 

attitude (A) and brand (B). Dinner et al. (2014) state that a search engine user’s relation to 

a brand determines if the user clicks on the paid advertisement, if it is of interest. A 

positive attitude towards the paid advertising brings either a direct response, that leads to 

sales, or indirect response, which makes the user return at another point in time (Rutz et al., 

2011). The theoretical framework indicates that the users will hold attitudes toward the 

brands displayed on the paid advertising spaces on the SERPs. Depending on the search 

engine user’s experience of the advertising s/he is exposed to, it will affect how s/he will 

apprehend the brand (Sicilia et al., 2006). This implies that attitudes could be formed 

towards a brand, similarly as with traditional and online advertising as within the contexts 

of SEM and SERPs.  
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Figure 2.1: The conceptual model 	
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3. Methodology  

3.1 Research approach  

The research approach is the foundation for what kind of research methodology to employ. 

It has its basis in research orientation and philosophy, which affects how the study involves 

and uses theory (Ghauri & Gronhaug, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). The 

research approach is therefore closely connected to the issues of deductivism and 

inductivism as well as the choices of quantitative or qualitative research approach (Bryman 

& Bell, 2015).   

3.1.1 Inductive versus deductive research 

The question of whether to choose an inductive or a deductive research approach lies in the 

nature of the research, what and how the researcher relates to theory (Saunders et al., 

2016). Polarizing the two most discussed research approaches helps to define and to 

separate them. Inductivism is starting with data collection and empirical material and out 

of that creates theories. The opposite to this is deductivism, which starts in theory and out 

of that creates hypotheses which are used to test the empirical material. The two 

approaches originate in two different schools of research: inductionism was created out of 

the social sciences while deductivism was founded within the natural sciences. Hence, the 

two approaches do not only differ in their relation to theory but also in methodology and 

type of findings (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016). The deductive approach is 

characterized by hypothesis testing, which are research questions that are stated instead of 

asked (Bryman & Bell, 2015) with the goal of being able to verify or falsify them after 

rigorous testing (Saunders et al., 2016). A deductive approach is not only characterized by 

the testability of hypotheses but also by two additional concepts: operationalization and 

generalization. Operationalization refers to the task of making theoretical concepts 

measurable (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016). In relation to this is it important 

to eliminate the noise and reduce until only the core elements are left explaining the 

problem as the whole. Generalization is the end goal and to do this the researchers have to 

be very careful when choosing how, when and where to collect data (Saunders et al., 

2016).  
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Even if the deductive approach is more common in quantitative research, it is equally 

implementable in qualitative studies. As mentioned before, the deductive approach starts 

with theory and further creates research questions which guides the data collection (Hair Jr. 

et al., 2011). This study was of deductive nature. Where the synthesized information in the 

theoretical framework chapter was the basis for the research questions that further were 

answered by the empirical chapter (Bryman & Bell, 2015). Even if previous research of 

attitudes exists within both paid advertising and brands, this study described consumers’ 

attitudes in a new context, that is to say, search engines. This study derived from existing 

theories, which the researchers argued were the most suitable approach to utilize.  

3.1.2 Qualitative versus quantitative research 

Qualitative and quantitative research approaches are closely connected to the discussion 

about inductivism and deductivism held above. However, the distinction between the two 

is rather focused on methodological approaches than on its relation to theory. Quantitative 

research is often said to belong to the deductive approach while qualitative research could 

belong to both of them (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016).  

 

The features of qualitative research tend to be unstructured and dynamic. It is context 

bound and relies heavily on few respondents sharing their opinions or experiences in detail 

to a present researcher. On the other hand, quantitative research is characterized by the 

opposite. The quantitative research is seen as structured and strict, possible to test, falsify 

and generalize and relies on many respondents sharing a bit of information each to a 

distant researcher. Another clear distinction that can be made between the two is that 

qualitative focus on words while quantitative focus on numbers. This results in different 

ways of analyzing a study’s empirical evidence and data. The qualitative studies require 

tremendous coding of text and quantitative studies need statistical tools to handle and treat 

all data (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016).  
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Since qualitative research focuses on understanding humans constructed meaning of reality 

and their everyday surroundings and experiences, the result of a qualitative study is very 

detailed. The qualitative research is also concerned with experience as it is “felt” or 

“undergone” or “lived” (Merriam, 1998). Therefore, this research undertook a qualitative 

approach, to be able to get a broader understanding on consumers attitudes. Furthermore, 

qualitative research makes it possible to explore and understand the meaning of social 

phenomena, since the research setting is close to a natural setting (Merriam, 1998). Since 

this study focuses on understanding consumers attitudes, the qualitative approach is a more 

convenient option since it involves the focus on words, which is more relevant when trying 

to understand attitudes, than the use of numbers which is used in a quantitative method 

(Bryman & Bell, 2015; Merriam, 1998).   

3.2 Research purpose 

Bringing the parts of research approach together leads the discussion further into research 

purpose and research design. Based on the decisions made around the study being either 

inductive or deductive, qualitative or quantitative; the decision on research purpose should 

be more or less given (Saunders et al., 2016). There are three types of purposes which all 

depend on what type of research is aimed to be conducted and the amount of previous 

research within the field. With none or little previous research the purpose has to be of 

exploratory nature to be able to gather preliminary research to single out the various sub-

elements in relation to the area. This is typically done qualitatively and inductively but 

could also be used in the case of a deductive approach. The next step in the research 

process is to describe the various elements. The descriptive purpose is applied when the 

existing research needs to be expanded and portrayed. The final step in the research 

process is detailed explanations. The explanatory purpose is used when mapping 

relationships between two or more variables in a specific situation or problem. This is 

often related to deductive and quantitative research (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 

2016).  

 



 

18 
 

This study employed a descriptive purpose since the theory of both paid advertising and 

attitudes towards brands has to be extended in the context of search engines. A descriptive 

purpose aims to evaluate data and synthesizing ideas. This study contributed to an 

extension of the existing studies within paid advertising on search engine, which was not 

enough developed yet to be put into a quantitative study. Why and what attitudes one holds 

towards a brand, which was this study’s aim, is difficult to quantify but instead needs 

further insights to be able to understand clearly.  

3.2.1 Research design  

The choice of research design is the bridge between the purpose and the methodological 

data collection. It is a strategy to guide how the study should be conducted and analyzed in 

relation to the chosen purpose (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016). According to 

Bryman and Bell (2015) are there five different research designs available, which could be 

applied to any of the research purposes and that possesses no internal hierarchy. There is 

experimental design, which require a manipulation on one of at least two control groups; 

longitudinal design, which looks for change over time on at least two points in time; cross-

sectional design, which is a snapshot of a population at a single point in time; comparative 

design, which compares at least two groups that is believed to generate different result; 

case study design, which is a detailed analysis of a single complex case (Bryman & Bell, 

2015).  

 

This study used a cross-sectional design. It did, in line with what Bryman and Bell (2015) 

state as crucial guidelines, examine data collected from a single point in time and be 

contained more than two components. Since the current study was looking at one single 

case and examined attitudes broken down into three components, the cross-sectional 

approach suits the aim of the study. By bringing together several users’ feelings, thoughts 

and behaviors towards a brand in the context of paid advertising on SERPs, one general 

attitude formation could possibly be found. Ruane (2016) claims the cross-sectional design 

to be versatile and applicable in the social sciences when trying to describe or explore a 
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topic bound to a specific and limited time-period. This design allows to paint an accurate 

and up-to-date picture of society (Ruane, 2016), which this study aimed at.  

3.3 Data sources  

Data can be collected in two different ways; either primary or secondary data can be used 

in a research project. Primary data is newly gathered empirical data aimed to be used in a 

specific research report. Secondary data is the opposite, it is data that have been collected 

by another researcher for another purpose (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016). 

This study based its empirical and analysis chapters upon primary data. This entails careful 

planning and practice of the data collection process. According to Bryman and Bell (2015), 

the collected information must be relevant, authentic and objective. This will be discussed 

in detail further along in this chapter, in 3.6 Sampling and 3.8 Quality Criteria.  

 

The reason primary data were used instead of secondary data is due to lack of existing 

data. No previous study or other secondary sources could provide the details needed to 

complete this research project. The data in this research was collected in the form of 

interviews, more specific in-depth interviews in order to explore consumers’ attitudes 

towards paid advertising displayed in SERP.  

3.4 Data collection method  

Choosing a data collection method is vital for the research project. The decision has to be 

carefully considered to be able to meet the purpose and objectives of the study. Gathering 

data qualitatively is often done by either conducting focus groups or interviews (Bryman & 

Bell, 2015; Hair Jr, 2011). This study conducted in-depth interviews, where Bryman and 

Bell (2015) argue that these most often provide the researchers with rich data. According 

to both Hair Jr. et al. (2011) and Saunders et al. (2016) are interviews a helpful tool to 

gather valid and reliable data on complex and/or sensitive issues, which are relevant for the 

research purpose and objectives. In the qualitative research, the most common way of 

conducting interviews is either unstructured or semi-structured interviews (Bryman & Bell, 

2015). Semi-structured interviews refer to a technique where the interviewees have certain 
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questions within a fairly specific and niched topic, with a quite strict order, but the 

interviewer is still able to ask follow-up questions to the respondents (Bryman & Bell, 

2015; Hair Jr. et al., 2011). This means the interviewer can be somewhat flexible and may 

not follow the question schedule in its precise order (Bryman & Bell, 2015). Unstructured 

interviews are conducted without any specific interview question sequence, which makes it 

possible for the interviewer to only ask one single question and the interviewee can 

respond freely about events, behaviors and beliefs connected to the specific area of the 

question to create an open discussion (Bryman & Bell, 2015; Hair Jr. et al., 2011; Saunders 

et al., 2016). The interview technique is flexible, meaning probing can take the interview in 

almost any direction and new interesting issues can emerge as a result of this (Bryman & 

Bell, 2015). The alternative to in-depth interviews is focus groups. A focus group is an 

unstructured group interview, where the participants are supposed to discuss a topic freely 

and intensively. A focus group should have a couple of questions with the interviewer 

probing the discussions to gain valuable information. This technique is useful when the 

topic needs discussions to form opinions and/or reactions but could easily be biased if the 

group dynamic is not allowing for own opinions. The social desirability bias, where the 

participants try to please the group instead of answering honestly, is a common issue.  

 

The data collection method in this study was unstructured in-depth interviews. Saunders et 

al. (2016) state that in-depth interviews are optimal for a study of a descriptive nature. The 

method and structure were chosen mainly due to its flexibility and deep probing 

techniques. The topic of this study could be seen as narrow and the researchers suspected 

that the interviewees would be familiar with the topic’s issues but not at a detailed level, 

which then would require extensive probing. The “why, why, why”- technique, answering 

why to a respondent’s answers many times in a row, is a common way of probing in in-

depth interviews (Hair Jr. et al., 2011) and was utilized in this study. The unstructured in-

depth interview enabled the interviewer to understand the specific case of each 

interviewee, his or her attitude formation process, which focus groups might have made 

difficult. The in-depth interviews allowed the interviewer to sit down and step by step ask 

questions about a search inquiry and the interviewee’s attitudes, without anyone disrupting 
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or influencing the answers. The unstructured approach facilitated each interview to take 

different turns, which gave the study a wider range of empirical findings than what semi-

structured interviews could have provided. Qualitative studies aim at depicting diversity 

and multiple dimensions, which the unstructured in-depth interviews did in this study. A 

detailed description of how the interviews proceeded can be found in 3.5.1 Execution of 

unstructured in-depth interviews and 3.5.6 Interview guide.  

3.5 Data collection  

This sub-chapter presents how the data collection method, the in-depth interviews, was 

developed and executed. It reports how the theories from the literature were translated into 

questions is shown in the operationalization. The method was pre-tested, which is 

described as well. To this, there is also a discussion of how the analysis of data was 

executed and the study’s ethical considerations.  

3.5.1 Execution of in-depth interviews 

The interviews held in this study were conducted with pictures as the main discussion 

object to understand the interviewees’ thoughts, feelings and intentions. The pictures were 

print screens of search inquiries for retail products and can be seen in Appendix 1. There 

were four search inquiries per interviewee with four different products categories. The 

inquiries were product-focused, meaning without any branded terms. For example, the 

inquiry could be “dress” not “Gucci dress”. The chosen product categories were jeans, 

hoodie, weekend bag and running shoes. These were chosen due to their gender and age 

neutrality as well as the existing paid advertising links on Google. The interviewees were 

not aware of the products in advance.  

 

All print screens had both paid and organic results present in the search inquiry and the 

paid result were in all four print screens divided into paid advertisement links for the 

brand’s website and into product specific links for the brand’s specific product including 

pictures. The amount of paid and organic results varied in the four print screens. Two of 

the brands found in the search inquiries could be found both in the paid links as well as in 

the organic result. This to understand if the attitude formation toward the brand would be 
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affected by being present twice, since Yang and Ghose (2010) found that click-through, 

conversion rates and revenue were affected by this dual presence. The four print screens 

had some brands in common, hence reappearing in the search inquiries. This was included 

to see if the product category influences the attitude toward the brand, which is what Micu 

and Pentina (2014) found in their study. One brand was found in three of the print screens 

and another in two screens.  

 

The pictures were shown instead of letting the interviewees perform the task of searching 

for the product themselves. This ensured Google’s algorithms were not affecting or biasing 

the search inquiry, hence all interviewees were given the same brands in SERPs. It was 

done to make the results of the search inquiry as neutral as possible, since no personal 

search history affected the appearing brands. The pictures used in the interviews were print 

screened from a public computer at the Linnaeus University, to not make the researchers 

private computers, with old search history, bias the print screens. The use of print screened 

pictures instead of a task for the interviewees to perform could hence be seen a quality 

assurance.  

 

Google was used as the search engine where the search inquiries were print screened. 

There are several different search engines available on the Web such as Google, Yahoo!, 

Bing, MSN, AOL and ASK (Kritzinger & Weideman, 2013). There is however a quite 

uneven market share distribution among the search engines. Google is the largest search 

engine in Sweden, holding 93,82 % of the market, while Bing and Yahoo respectively 

holds 4.09 % and 1,54 % of the market shares. The remaining percentages are shared 

among the other search engines (Statista.com 2, 2017). This is the reason Google was 

chosen as the search engine to investigate in this study.  

 

The retailing industry was chosen as the area within e-commerce to narrow the scope of 

the study. It has changed in various aspects during the last two decades. The new available 

and ever-changing technology has led to innovations in both strategies, formats and 

marketing for companies (Johansson & Kask, 2017) forcing it to operate differently, with 
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an increasing presence online (Kritzinger & Weideman, 2013). This does not mean the 

online retailing industry is completely outrivaling the offline market, they are both 

substituting and complementing each other (Wang & Goldfarb, 2017), making this 

industry interesting to investigate. In addition to this is the retailing industry also treated 

differently on the search engine Google. Product specific paid links are available as well as 

the ordinary paid links to a company’s webpage, hence offering the paid advertising space 

to be larger and more specific. This was also a reason for demarcating the study to the 

retail industry.  

 

The study was conducted in Sweden and the interviewees were Swedish, hence speaking 

Swedish as their first language. To be able to speak freely and unhampered the interviews 

were therefore held in Swedish. Self-evidently, Google therefore was in Swedish mode as 

well. Bryman and Bell (2015) list three issues to carefully take into consideration when 

translating interviews. Linguistic problems could occur if there is no equivalent to the word 

or grammatical structure in English. This can be solved by back-translating, hence 

contacting the interviewee after translation to verify a correct translation. Sociocultural 

problems could occur if the interviewee and interviewer are of different backgrounds. For 

example, proverbs and idioms relies on a cultural understanding and could lose context if 

translated to literally. This could be solved by either footnotes giving contextual 

background or the translator being of the same cultural background. The latter was the case 

in this study. Methodological problems occur if the researcher becomes too influenced by 

his or her own cultural background in the translation process, which was not the case in 

this study (Bryman & Bell, 2015).   

 

The interviews were recorded in Swedish, transcribed in Swedish and then translated into 

English in the empirical chapter. The Swedish transcription can be found in Appendix 3. 

Transcribing interviews are time consuming but helpful when analyzing the data, as well as 

being a quality control measure since no data could disappear. The recording allowed the 

interviewer to fully focus and be alert to what was said instead of taking notes (Bryman & 

Bell, 2015). This study, consisting of three researchers in total, one held and guided the 
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interview while two observed. This to be able to capture body language, settings and other 

things the recorder cannot capture (Bryman & Bell, 2015).  

 

The interviews were held on the premises of Linnaeus University, more precisely in a 

group room at the library. This offered a quiet and neutral setting, as in accordance with 

the practical guidelines presented by Bryman and Bell (2015). This ensured that the 

interviews could be conducted without being interrupted or overheard by anyone else nor 

had the interviewer any advantages over the interviewee due to the surroundings (Bryman 

& Bell, 2015; Saunders et al., 2016). The interviews were held on the 25th and 26th of 

April 2018. Timewise were the interviews conducted for approximately one hour each. 

This timeframe was needed to ensure the respondent could take his or her time in 

completing the tasks with enough time to discuss all steps of his or her thoughts, feelings 

and intentions about the brand and the attitudes formed around the paid advertising on the 

search engine.  

3.5.2 Operationalization  

An operationalization is a process where a theoretical concept is transferred into 

measurable concepts and variables to ensure clarity in the definition of the concepts as well 

as it enables the study to gather the most relevant empirical material. This is performed in 

an operationalization table, where the theories and the measurable concepts further are 

translated into the questions that are going to be answered (Bryman & Bell, 2015; 

Saunders et al., 2011). Bryman and Bell (2015) also stated that the operationalization helps 

the researchers to draw a more precise conclusion of the study. In the operationalization 

table see Table 3.1 in this study, three theoretical building blocks were defined; Paid 

advertising, Attitudes and the ABC-model of Attitudes, which further were developed into 

sub-concepts such as Brand attitude, Brand familiarity, Affect, Cognition and Behavior. 

These different theoretical concepts were followed by a concept definition in order for the 

reader to get a better understanding of the concept chosen. As mentioned before, the 

operationalization will support the researchers in the analyzing process of the empirical 

material, to be able to see the relationship between the measured concepts and the 
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respondents’ perspectives. The items defined in the table below were used as a guide to 

ensure all had been covered both in the interviews and for the analysis process. 
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Theoretical 
concept  

Sub concept Concept definition Items Operational definition Questions 

Paid 
advertising 

 
Paid advertising on search engines can be 
described as “...an intermediary between firms 
and consumers, facilitates the transmission of 
information from firms to consumers and has 
enjoyed phenomenal commercial success” 
(Chen & He, 2011, p. 323). 

Paid advertising, 
apprehend   

To understand how they 
view and interpret the 
paid results. 

How do you perceive (affect, 
cognition, behavior) all the paid 
results?  

Paid 
advertising 

 
Paid advertising can be conceptualized as a mix 
of direct and indirect responses (Rutz et al., 
2011). There is a difference between the 
advertisements the consumers’ click on and 
does not click on, where every word in the 
listening matters and is a crucial variable 
(Moran & Hunt, 2015). 

Direct and indirect 
responses, wording, 
product and brand 
specific variables 

To understand how they 
view and interpret a 
specific paid result.  

How do you perceive (affect, 
cognition, behavior) the specific 
paid advertisement link? 

Attitudes Brand attitude 
 Dinner et al. (2014) stated that the consumers’ 

who have a relationship with a brand, will end 
up clicking on the paid advertising on SERP, if 
it is of interest. Consumers need to have some 
degree of product involvement to be able to 
form an attitude towards the brand and its 
advertising (Micu & Pentina, 2014). If the 
brand is seen as positive and the consumer 
liked the advertising, she or he is more likely to 
favor the brand (Sicilia, et al. 2006).  

Positive/negative,  
attitude, brand, 
product involvement, 
advertising, favorable 

To understand if they 
have a positive/negative 
attitude towards the 
brand. 

How do you perceive (affect, 
cognition, behavior) the brand? 
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Attitudes Brand familiarity The level of brand familiarity will affect the 
brand attitude formation (Miles Homer, 2006).  
 

Familiarity, brand To understand the level 
of familiarity with the 
brand.   

How do you perceive (affect, 
cognition, behavior) the brand? 
 

ABC-model 
of Attitudes 

Affect  The affective response consists of the feelings 
towards the object of interest. The affective 
response is the first immediate impression 
(Edwards, 1990).  

Feelings, emotions, 
impressions 

To understand how they 
feel about the brand 
who have paid for 
advertising on SERPs. 

What do you feel about the 
brand? Why? 

ABC-model 
of Attitudes 

Cognition The cognitive response connotes the perception 
and information about the object of interest. 
Cognitive responses are either verbal 
expressions of beliefs or non-verbal perceptual 
responses to an object (Ajzen, 2005).  

Beliefs, information, 
knowledge, reasoning  

To understand how they 
think and reason about 
the brand who have paid 
for advertising on 
SERPs. 

What do you think of the brand? 
Why? 

ABC-model 
of Attitudes 

Behavior/Conative Conative responses are expressions of 
intentional behavior and commitment (Ajzen, 
1989; Ajzen, 2005). An intention is an index of 
how ready a person is to act, and intentions and 
actual behavior is not necessarily the same 
Sheeran (2002). 

Behavior, 
commitment, action,  
intentions 

To understand how they 
intend to act around the 
brand who have paid for 
advertising on SERPs. 

How do you intent to act 
towards the brand? Why? 

 

 Table 3.1: Operationalization



 

28 
 

 3.5.3 Pre-testing  

A pre-test of the interviews was held before the actual interviews took place. Pre-testing is 

according to Bryman and Bell (2015) conducted to give the researcher an indication of 

whether or not the questions are easy to understand and if the questions are in the best 

possible order to create the necessary flow. The pre-test should be conducted by potential 

respondents and by experts with research knowledge. During the process, potential errors 

could occur and then later, be avoided and it evaluates validity and reliability of the 

questions (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2016). Fraenkel, Wallen and Hyun 

(2012) state that a pre-test is useful since it creates a practice effect that in turn can affect 

the results of the research and/or how the participants react to the questions. It can help the 

researchers improve the questions asked (Fraenkel et al., 2012). Eun Sook and Willson 

(2010) emphasis how the pre-test effects, referred to as ‘‘...the potential or actuality of a 

pretreatment assessment’s effect on subjects in an experiment’’ (Eun Sook & Willson, 

2010, p.745), are grounded in the effect of treatment and how it is often without caution 

ignored during the conduction of a research. Further, without evaluating the effects of the 

pre-test in a suitable way, the use of pre-tests can result in misinterpreted results (Eun Sook 

& Willson, 2010).  

 

The interviews were reviewed by an expert, the supervisor of this thesis project, with 

knowledge within the field of marketing and it was also pre-tested on three potential 

respondents. These three interviewees were compatible with the sample frame and 

consisted of two women and one man. The pre-test started with a short introduction by the 

interviewers, an explanation of the respondent’s rights and an introduction to the research 

project. Then the interview started with the first question, followed by probing questions 

depending on the respondent’s answers. The pre-test interview was held in the same way 

as the actual interview would be conducted. Afterwards, was a discussion held about the 

arrangement of the interview and how the respondent and expert interpreted the questions. 

There was also a discussion about further improvements and suggestions for the interview. 

During the three pre-test interviews, it was hard to discuss paid advertising without any 

mutual understanding of the concepts and terms. Therefore, two questions at the beginning 
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of the interview were added to clarify the topic for both parties. The column “items” was 

also added in the operationalization to act as a checklist for the researchers during the 

interviews.    

3.5.4 Interview guide  

The structured part of an interview is the interview guide (Hair Jr. et al., 2011). Bryman & 

Bell (2015) refer to an interview guide as a memory list that helps the interviewer to lead 

the interview in the right direction. This does not mean the guide needs to contain written 

text, it can also include visual prompts that are connected to the topic. It is of importance 

that the interviewer allows the interview to be flexible as well as that the questioning is 

related to how the participants view the social world. The questions should reflect the area 

of the topic and be asked in an open and direct way (Granot, Brashear, Motta, 2012). 

Furthermore, the interview should be formulated and conducted in a way that helps the 

researchers to answer the purpose and objectives of the study, this by creating a certain 

order for the questions but still be prepared to vary that order during the interview (Bryman 

& Bell, 2015). The interviewer must avoid bringing in his or her own thoughts and 

experiences of the participants to the interview setting (Granot et al., 2012).  

 

Prior to the interview session was the interviewees given a short introduction and an 

explanation of the print screens of search inquiries to discuss during the interview. The 

introduction contained a brief review of their right as interview objects, which is discussed 

in greater detail in 3.9 Ethical considerations, and the study’s aim and how the results were 

going to be used. The print screens were not discussed in detail to give away too much 

information, but the interviewee was informed about the approximated timeframe and the 

fact that the task involved four retailing products on Google as the search engine.    

 

The interviews started with the interviewee being asked how they would proceed the 

product search on the print screen, if it was a search inquiry they had made by themselves. 

This to start the conversation in a smooth way and to create a mutual understanding of the 

concepts and terms between the interviewer and the interviewee. Further, the interviews 
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continued with a question about their ability to separate the paid results from the organic 

results. This to ensure the interviewee understood for sure what the questions was 

supposed to cover and that the interviewer and interviewee agreed on what to discuss. One 

print screen at the time was shown and discussed in detail. The interviewee was asked to 

examine the search inquiries results by looking at the print screens. The “why-why-why”- 

technique was employed in each step if necessary. S/he was first asked how the paid results 

were perceived in general, taking all paid links into consideration. Then s/he was asked 

about all the specific paid links, both how s/he perceived the paid links and the brand 

behind the paid advertisement. If s/he did not by own means express if the result was 

expected, appropriate and satisfying or not, then such probing questions were asked. Then 

brand specific questions were asked, for each of the paid advertisements. Previous brand 

experience; if the brand was seen in a positive or negative way prior to this as well as the 

level of familiarity. The interviewee was asked how the s/he interpreted the brand when 

knowing it paid for exposure. They were asked if their thoughts or feelings change or if 

they remained the same. They were also asked if they would like to engage somehow with 

the brand and if they would have liked to click on, or ignored, the paid advertisement. 

Dependent of which print screen that was shown, questions of repeating brands and their 

positioning were asked.  

 

By nature, the interviewees answered differently to the questions, so different probing 

questions were always asked to get the full understanding of why the attitudes toward the 

brands were formed the way the interviewees stated. The probing questions were mainly 

focusing on the concepts of the ABC-model to capture all facets of attitudes. Much of the 

probing was also further questions of “why”, in the cases where the interviewee did not 

give sufficient answers. In line with the purpose, was the goal to understand how attitudes 

were held towards a brand, hence the focus was always on the interviewees thoughts, 

feelings and intentions toward the brand, in the search engine context and the paid 

advertisement.  
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3.6 Sampling  

The data collection is essential and can be obtained in various ways by members of the 

population, independently if the study is concerning quantitative or qualitative research. 

The term population is connected to the whole nation’s population. Saunders et al. (2016) 

state that for some research questions, data can be collected from the entire population. But 

in most cases, it is not feasible, and it is impracticable to gather the whole population, that 

way a sample is selected. A sample refers to a subset of the population, which is based 

upon either a probability sample or non-probability sample (Bryman & Bell, 2015; Hair Jr. 

et al., 2011). A probability sample is more common in studies of quantitative nature and 

gives the researchers a chance to involve a representative sample from the population that 

is randomly selected to ensure objectivity and a possibility to generalize. On the other 

hand, when executing qualitative research, a non-probability sample is typically used. This 

enhances the research ability to describe, discover and develop the theory that has been 

found from the sample (Bryman & Bell, 2015; Hair Jr. et al., 2011). This means that not 

every character in the population has a chance to be selected into the sample, since the 

participants are based on the judgement of the researchers and not based on chance (Hair 

Jr. et al., 2011). Findings from a non-probability sample can be used to generalize the 

population, but not in a specified degree of accuracy (Bryman & Bell, 2015; Hair Jr. et al., 

2011). 

 

The non-probability sample is a subjective method which allows the researcher to choose 

their sample based on their own experience, convenience and/or judgment. This technique 

is divided into three main sampling types. The first one is convenience sample that refers 

to the selection sample that is quickly available, and at the same time provide the required 

information to the study. Next one is quota sample, this sampling refers to the proportional 

presentation of the strata, meaning that the target population is divided into different 

groups, such as gender, age, ethnicity. The last sampling type is snowball sampling. Here 

the researchers select one initial participant, which further help the researchers to find other 

respondents in the target population. This is an ongoing process until the sample size is 

achieved (Bryman & Bell, 2015; Hair Jr. et al., 2011).  
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3.6.1 Sampling frame and sampling selection  

According to Svensk Handel (2017), the younger generation is the group that is more 

regular e-commerce buyers than the elderly generation. Their report shows that in Sweden 

the e-commerce is strongly demographically divided mainly based on age, which refers to 

people under 50-year olds that are consuming more online than the ones over 50-year olds. 

This because the digital consumption is mostly skewed to the younger generation (Svensk 

Handel, 2017). Among the Swedish population, the ages 18-49-year olds are e-commerce 

buyers on a regular basis. In this case, a regular basis means once every month (IIS, 2017). 

It is shown by Statistiska Centralbyrån (2018) that the ages 30-49-year olds have stronger 

purchasing power compared to the age of 18-29-year olds. But in this study, the focus was 

directed towards the people that search for products on search engines, and therefore 

completed purchase processes was unimportant. Since retail stores rapidly swished to 

became present online, the possibility to get information about products and brands online 

has increased, both before, during and after the purchase (Aktiellt, 2017; GS1.se, n.d.). A 

pattern found by IIS (2017) is that consumers are searching for information about the 

product online before they purchase it. They further stated that consumers use several 

different sources to get information about the product, where Google and other search 

engines are one of them. Search engines give the consumers the valuable information about 

what brands who are selling a certain product. The brand who is placed in the top on SERP 

is mostly related to a certain product category or is likely to be a marker of credibility 

according to IIS (2017). Statistics explain that young people, aged 18-29-year olds, are 

more likely to search for the product before buying it than older people. The ones who 

does the most research beforehand are younger men, a group with generally high computer 

skills and therefore knows several information sources and their respective relevance (IIS, 

2017).  

 

In this research was quota sampling used, this because the aim was to gather data with 

regards to three criteria: specific age group, in this case 18-29-year olds, and the variable 

of regular e-commerce buyers, as well as the participants being users of the search engine 

Google. Both men and women were asked to participate in the study. Bryman and Bell 
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(2015) argued that quota sampling is applicable when conducting exploratory research 

where new theoretical ideas might be generated. This sampling technique gives the 

researchers the ability to reflect the population in terms of relative proportions of people. 

The selection of the quota sampling is made by the researchers, which means that the 

sampling of individuals is not carried out randomly. The researcher has the possibility to 

ask people if they are available according to their characteristics to see if they are suitable 

for the study. The selection of the study is up to the researchers to fill all quotas based on 

the requirements (Bryman & Bell, 2015).  

 

When it comes to qualitative research, the researchers continue sampling until the subject 

of the research topic has been saturated with the required data (Bryman & Bell, 2015), 

meaning to the point where no new or different information is observed in the data 

completion from the previous participants (Boddy, 2016). The author stated that data 

saturation can only be known after at least two interviews, but usually more. Henceforth, 

Boddy (2016) explain that data saturation becomes evident at six in-depth interviews, and 

at a maximum of 12 in-depth interviews. This is further discussed in 3.8 Quality criteria. 

For this research, the respondents were selected based on the requirements of the age group 

and if they considered themselves to be regular e-commerce buyers, as well as regular 

Google users. According to the researchers, to be a regular e-commerce buyer one has to 

buy online once a month. The researchers sent out invitations through emails with 

questions to people at the Linnaeus University, to be able to see if they matched and were 

suitable for the research. Finally, this resulted in that seven in-depth interviews were 

conducted with three women and four men between the age 18-29-year olds. See Table 3.2 

below for a detailed description of the participating interviewees. 
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Number 1 20 Man Regular online shopper Google 
user 

Number 2  22 Woman More of a searcher than an online shopper, but 
still buys regularly 

Google 
user 

Number 3  22 Man Regular online shopper Google 
user 

Number 4  24 Man  Regular online shopper Google 
user 

Number 5  25 Woman Regular online shopper Google 
user 

Number 6   29 Man  Regular online shopper Google 
user 

Number 7  29 Woman Regular online shopper, frequency depending on 
financial resources  

Google 
user 

 

Table 3.2: Interviewees participating in this study 

3.7 Data analysis method  

In a qualitative study, the primary data derives from participant observation or interviews, 

that typically take the shape of the unstructured textual material, that not always are 

straightforward to analyze. There are no clear rules of how to analyze qualitative data, 

unlike the quantitative analysis where strict rules exist. Most of qualitative data analyses 

use coding in the analysis process and is more generally “...the focus of an extended 

discussion in terms of what it entails and some of the limitations of a reliance on coding.” 

(Bryman & Bell, 2015, p. 571) The challenge, when it comes to conducting qualitative 

research, is to determine what data that is of importance to analyze and what data that 

could be rejected (Vaughn & Turner, 2016). 

 

This study utilized coding as the data analysis method of the unstructured in-depth 

interviews. Bryman and Bell (2015) describe the coding process as data being broken 

down and regrouped into themes and/or topics which are given names. These should be of 
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theoretical significance, hence help the researcher to highlight important data (Bryman & 

Bell, 2015; Vaughn & Turner, 2016). The coding process act as a shorthand unit to 

separate, label, compile and organize data. The data should be carefully studied in order to 

make sure that it is of relevance (Bryman & Bell, 2015; Saldaña, 2009).  

 

The process starts with the collection of the data and the analysis starts already with the 

coding (Bryman & Bell, 2015, Saldaña, 2009). The reason for coding is transferring the 

data into themes that form the foundation of the broader themes or theories (Bryman & 

Bell, 2015). However, processing codes is not only putting labels on what the interviewees 

says but about linking them together (Saldaña, 2009). Coding should be carried out as soon 

as possible since the understanding of the collected data is sharper, which will help with 

theoretical sampling. If the collected data are from interviews, it is important that the 

transcription starts in at early stage (Bryman & Bell, 2015). Out of the transcriptions 

should words or shorter phrases that symbolizes the essence of a sentence or paragraph be 

highlighted and written down (Bryman & Bell, 2015, Saldaña, 2009). Irrelevant data can 

be discarded so that the codes left are what actually helps to answer the purpose (Bryman 

& Bell, 2015). 

 

The codes can be organized by similarities, differences, frequency, sequence, 

correspondence or causation. When grouping codes together in any of these manners, 

categories are created. The researcher views the codes from a certain perspective by 

looking at common parameters and not necessarily the exact same sentences uttered by the 

interviewees. The final step in the coding process is creating themes out of the categories. 

The themes can be seen as a further abstraction and aggroup of the categories (Saldaña, 

2009). It is the themes that, by cross-referencing them with existing theory, will generate 

new theory (Bryman & Bell, 2015, Saldaña, 2009).  

 

This study followed the disposition suggested above by Bryman and Bell (2015) and 

Saldaña (2009). After each interview session where the recordings of the interview 

transcribed into Swedish. The researchers then read the transcriptions out loud and marked 
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keywords and/or sentences in the text. These keywords were written on a whiteboard and if 

found relevant turned into a code in English, which was entered into the coding scheme. 

Hence, all the keywords underwent a certain process to fit the structure and were reduced 

in three ways: in the number of words and deleted if repeated twice or more as well as side 

tracks that did not help to answer the purpose of the study. The codes found in the 

transcribed interviews can be found in Appendix 2 Coding scheme. The codes were 

primarily lumped together by similarities, differences and frequency to create categories 

and themes. Sequence order was used for finding one of the themes. An example of how a 

code was found in the transcribed text could be the following: the interviewee discussed 

previous experiences with a brand and its product. Perhaps s/he was pleased with the 

website, the product or service given by the brand and then when discussing the brands 

bought advertising s/he perhaps was neutral. Then the code emerging from this paragraph 

could have been “Neutral (A) towards known (B)”. If there were many of the interviewees 

holding the same type of attitude, then a category based on similarities could be created. 

The identified themes that occurred from the coding scheme were: Prior knowledge and 

experience of the brands; Prior knowledge and experience of the products; Price, sale and 

price comparison; Wording and variables; Left versus right side of SERP and General 

attitudes towards paid advertising.   

3.8 Quality criteria 

Quality criteria are often associated with reliability and validity, which in turn are closely 

related to quantitative studies. Nonetheless, these concepts can be applied to qualitative 

research. Both terms can be seen from either an internal or external point of view and are 

in a qualitative context concerned with observing or identifying what is expected based on 

the research purpose. Internal reliability refers to the consistency among researchers, if for 

example, there are more than one executing interviews. External reliability deals with the 

level of replicability. This is often difficult to do within qualitative research since the 

answers cannot possibly be the exact same when people speak freely. What it truly refers 

to is instead the role of the researcher and his or her performance. Internal validity covers 

the consistency between the researchers’ findings and their developed theoretical ideas. 
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External validity is to what degree the study’s result can be generalized to other social 

settings. The small samples are often the most critical issue (Bryman & Bell, 2015).  

 

Another way of controlling the quality criteria is by managing the study’s trustworthiness 

and authenticity. Trustworthiness, is by Bryman and Bell (2015), divided into credibility, 

transferability, dependability and confirmability. These four concepts are quite similar to 

the internal and external reliability and validity, except for bringing in the focus of 

objectivity. Objective business research is ensuring no personal beliefs or theoretical 

inclinations influenced the implementation or findings of the study. Authenticity deals with 

how fairly the social setting has been portrayed (Bryman & Bell, 2015).  

 

The researchers of this study have actively and intently acted to assure highest possible 

quality. The interviews were always held by the same researcher to ensure internal 

reliability. The internal validity, consistency between findings and developed theories, 

were ensured by the explicit depiction of the interviews. The interview transcriptions can 

be found in Appendix 3, the researchers interpretation of these in terms of coding are found 

in the Appendix 2, the coding scheme and the themes created of these codes were then the 

basis for the empirical chapter. The external reliability, the degree of possible replication, 

are attempted to be dealt with by this extensive method chapter. The aim of the method 

chapter was to disclose as much information of the researchers’ methodological options, 

choices and course of action, to the degree that one could duplicate the researchers part in 

this study. The external validity, generalization to other social settings, was not a possible 

parameter to apply in this study unfortunately due to the narrow and deep focus of the 

study. 

 

Another important issue to manage is different types of biases. Bias is a type of error such 

as certain prejudices or tendencies, which can occur both among the interviewer and the 

interviewee. The interviewer must avoid letting his or her own values, beliefs and prior 

knowledge in the way of the research. The researcher is in no way allowed to let tone, 

body language or verbal comments influence the interviewee’s answers. Being aware of 
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that these things could possibly affect the interviewee is the key to solve the issue of 

interviewer bias. The interviewee could also bias the results by affecting the interviewee 

and misleading the interview by only providing a partial picture. Reasons for only sharing 

parts of the picture could be to avoid delicate and sensitive topics or trying to avoid 

probing questions which could lead to these topics (Saunders et al., 2016). This ties closely 

to the social desirability bias, where the interviewee acts and answers in ways they think 

are expected of them, hence making them fit into the group (Bryman & Bell, 2015; 

Saunders et al., 2016).  

 

In the current study have the management of the bias been vital. The topic has not been 

seen as sensitive or difficult to discuss, hence no interviewee has expressed any kind of 

dislike or discomfort for talking about the search inquiries. The interviewer clearly 

declared at the beginning of the interview that no specific answers or opinions were 

preferred over another. This to minimize the interviewees’ willingness to give pleasing 

answers. Objectivity was the leading star throughout the study. The researchers have by no 

means tried to influence or affect the interviewees, the findings or the result. The 

interviewees were not given any detailed information prior the interviews to ensure they 

did not analyze the search inquiries in a certain way. 

 

This study employed a third level of quality criteria. The number of interviews were 

determined by data saturation. This means the data collection continued until no new 

information arises by more interviews (Saunders, Sim, Kingstone, Baker, Waterfield, 

Bartlam, Burroughs & Jinks, 2017). It is suggested to hold six to twelve interviews when 

doing unstructured in-depth interviews (Boddy, 2016). The gathered data was given a brief 

review after six interviews and a decision was made to execute one more interview to 

verify that saturation was reached, which the researchers found to be the case. The same 

topics were discussed by all interviewees but to smaller or larger extent depending on their 

attitudes and opinions. No new codes were appearing after the sixth interview in the 

transcription and coding process made after each interview session. Saunders et al. (2017) 

stress that arguing for saturation should not be the only quality criteria and should be 
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presented together with transparent methodology and match the aim of the study. The 

authors of this thesis project believe the latter to be the case in the current study.  

3.9 Ethical considerations 

When conducting research, different ethical issues could arise during the process. The 

ethical issues must be taken seriously and cannot be ignored, since they are related to the 

integrity of the research and the disciplines that are implied (Bryman & Bell, 2015; 

Saunders et al., 2016). Fraenkel et al. (2012) refer to ethics as the question of right and 

wrong. The authors highlighted that researchers must think about if it is “right” to conduct 

a specific study or not, and whether to carry out certain procedures (Fraenkel et al., 2012). 

When it comes to ethical issues Bryman and Bell (2015) state that there are several 

guidelines of how to relate to them for example, if there is harm to the participants, if there 

is an invasion of privacy, if deception is involved, whether there is lack of informed 

consent and finally if the participants are well informed about what the purpose of the 

research is (Bryman & Bell, 2015). Saunders et al. (2016) further stated that the voluntary 

nature of participating and maintenance of the confidentiality should be added to the 

guideline of ethical issues. There are several facets to possible harm to the participant: 

harm toward self-esteem or development, stress, physical harm, towards the future 

employment and the career prospect. It is the researcher that has the main responsibility to 

minimize the harm towards the participants (Saunders et al., 2016). 

 

Bryman and Bell (2015) addressed that when it comes to ethics within business research, 

values play a role in the research process and could become a topic of concern. Example of 

issues could be how the researchers treat the participating individuals and with whom the 

researchers should or should not engage in a relationship within the research (Bryman & 

Bell, 2015). The researcher must also consider what kind of societal issues that could occur 

as an effect of the study and think about the best way to contribute to human welfare and 

science (Fraenkel et al., 2012). Harm towards non-participants is an important matter to 

consider, for example, if the research contains implications in determining social politics 

such as subjects relating to transport, health and education. The researchers must consider 
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the paradox if the results would be positive but could not be carried out by society. 

Furthermore, if the outcome of the result might change people’s behavior that in turn could 

lead to problems on a societal level (Bryman & Bell, 2015). 

 

In order to respect and not to invade on the privacy or harm the participants this research 

did not mention any of the participants’ names, hence provided them anonymity. Before 

interviews started were the participants informed about their anonymity. They also had the 

chance to decline participation if they hesitated or felt stressed about the subject before the 

interview began. During the interview they also had the chance to pause or cancel it if they 

felt uncomfortable. The participants were informed beforehand that the interview was 

going to be recorded and if they felt uncomfortable with that they had the option to leave. 

They were also informed about how the interview would proceed and how the interview 

would be used in the research in order to avoid deception. Furthermore, the participant was 

informed about the length of the interview. To make sure that the participant felt 

comfortable during the interview it was held in a quiet atmosphere where the participant 

could feel secure and answer the questions without being disturbed, interrupted or 

overheard by anyone else. They were also allowed to ask questions during and after the 

interview if that was requested. Since the questions of the interview were formed around 

the participants’ attitudes toward paid advertising on the SERP, unexpected feelings and 

new knowledge about themselves could occur from the participants side. This could affect 

the participants’ usual behavior and make them more conscious about the paid 

advertisement online. However, the participants were aware of the subject beforehand and 

was able to leave when they felt for it.  

 

The researchers carefully considered if there were any ethical or social issues that could 

harm participants, themselves or society before publishing the research. The final result of 

the research was carefully read through by the researchers before publishing to make sure 

that the outcome would not change people’s behavior to a too large extent or lead to any 

problems on a societal level.  
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4. Empirical findings 	
4.1 Prior knowledge and experience of the brands	
A subject that was brought up during each interview was if the respondents had a previous 

experience or knowledge with the different brands or not. The focus was directed to the 

paid advertising, and when looking at the first print screen jeans, all the respondents were 

somehow familiar with the brands shown in the result. Nevertheless, Number 3, Number 4 

and Number 5 made a conscious choice to ignore the paid advertising, since they all had 

the feeling of enforcement. Number 4 expressed that “I search and this is usually black 

*hold his hand up to cover the paid advertising*”. This was mostly based on what gender 

focus the brand expressed and what kind of wording the brands were using in the paid 

advertising, as well as previous knowledge with the brands if they had a good or bad 

experience beforehand. All the participants could see the difference between the 

advertisements and the organic results, and all of them agreed each that they preferred to 

click on the brands they were familiar with than the unknown brands. Except from Number 

2, which did not put any focus on the difference between paid advertising and the organic 

result, rather thought the results in the top had earned to be there. But even then, this 

interviewee also highlighted that known brands were preferable to click on than the 

unknown brands, if the participants had previous experiences and knowledge about the 

brands. Number 6 emphasized that an attitude towards a brand was always positive if it 

was a well-established brand that the participant already has created a relationship with. 

This participant also mentioned that this also created brand loyalty.   

 

The print screen of hoodies was shown and Number 3, which had a negative attitude 

towards paid advertising in the prior result, had changed its attitude formation toward a 

brand who has paid for advertising. Where the feeling first said no to clicking on the link, 

but after reflecting the answer was changed to yes, a possible click. The reason for that was 

that the participant was familiar with the brand before and the brands in the organic results 

were unknown. This was similar to Number 4, who argued that if the brand was recognized 

beforehand, paid advertising could be the first choice to click on, but only if it was a low-
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involvement product, which this participant referred a hoodie to be. Some of the 

participants stated, as mentioned before, that brands that were well-known, was the first 

priority to click on, but could also be used as a reference when comparing the different 

known and unknown brands towards each other. Number 7 valued the product range and 

the gender focus higher than if the brand had paid for the advertisement or not. It was very 

important for this interviewee to consider itself as a part of the target group of the brand, 

otherwise the participant would never click on that specific brand. But if the participant 

knew the brand from previous experience, the attitude would still be positive, even if the 

brand first was an organic result and thereafter was in the paid result. Number 5 was still 

skeptical to the paid advertising and felt that the brand wanted to force the searcher to click 

on its paid link. The attitude Number 5 had towards a brand that had paid for advertisement 

was negative but became even more negative if the brand was unknown beforehand. A 

double effect of negativity toward that specific brand.  

 

After the print screen of the weekend bag was discussed, all of the participants were 

unaccustomed to the product in question. Some of the participants valued the brand name 

and the variables related to the brand very high, which also increased the chance for the 

participants to click regardless if it was paid advertising or not. Both Number 6 and 

Number 7 had a positive attitude towards the brands with a niched advertisement, since 

they had poor former knowledge about the product. They both discussed that an unknown 

brand together with the “correct” wording and variables were increasing their interest for 

the paid links. Number 2 and Number 6 thought a paid advertisement could be inspiring 

and could even led to other purchase, but only to a certain degree. Number 1 had similar 

thoughts and emphasized that if a brand was repeated over and over it created a butterfly 

effect, which the participant had a positive attitude toward. This interviewee had a neutral 

attitude towards unknown brands, which was something Number 7 also mentioned. This 

participant also argued that previous attitudes towards a brand were a crucial factor 

regarding clicks, even if it concerned paid advertising or organic results. Number 3 and 

Number 5 were the only participants that only expressed negative attitudes towards the 

brands that had paid for advertising. Number 3 felt that Google tried to trick the searcher 
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by showing paid results, and the brand who had sale included in their advertisement 

created a negative attitude. According to Number 5, if the participant had a negative 

attitude towards the brand, and the brand continued to repeat itself under the paid results, 

created a negative attitude toward the brand. This participant also had a negative attitude 

towards the brand since the landing page was disliked. This was also the case of Number 7 

and the opposite was confirmed by Number 6, meaning a good landing page could make 

the brand appear more positive. Number 4 felt that the organic results were of interest and 

ignored the paid advertising. This since the brands in the organic results had a greater 

attracting force than the other brands.  

 

All the participants had some opinion towards the brands shown in the print screen of 

running shoes. Both Number 3 and Number 5 would have clicked from the top results to 

the bottom results, since both of them knew exactly what kind of brand and model of the 

running shoes they wanted. Their only focus where to find the cheapest pair of shoes 

regardless the brand offering it. Although, Number 3 expected the unknown brand to 

provide more information than the brand the participant already was familiar with. Number 

2 preferred to click on the paid results before other results, because the participant knew 

the brands in beforehand and had positive previous experiences with them. The landing 

page was also one main factor, since the participant thought the product range was better in 

the paid results. Number 1 was neutral to all the paid advertising but thought the brands 

that already been repeated in the mind of the participant increased the chance of clicks. The 

results in the top were positive in the mind of the participant, as well as the brands with a 

niched brand name. Number 1 rather clicked on the online based brands instead of other 

brands, which was something Number 4 also mentioned even though the participant still 

expressed its ignorance towards paid advertising. Number 6 clicked on the well-known 

brands due to the price comparison between the different results. The paid results also 

reminded Number 6 of brands that have been forgotten. Number 7 also preferred to click 

on the brands that were well-known but was still open to click on the unknown brand if 

they offered better prices.  
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4.2 Prior knowledge and experience of the products	
Another subject that occurred among the interviews was the participants’ prior knowledge 

and experience of the products. The first print screen was on jeans, where all of the 

participants had some kind of previous knowledge and experience of the products. In 

general, the participants wanted to choose jeans from brands that they recognized and had 

previous knowledge about. For example, Number 5 and Number 6 never bought jeans 

online. Number 3 expressed that when it comes to general product searches advertising felt 

okay, but when doing a more specific product search was it perceived as negative. Number 

7 said that the expectations on the product determined if one would click on the 

advertisement or not. In general, when it came to products from brands that the participants 

did not recognized, the attitudes were more negative than positive. However, Number 1 

and Number 6 were neutral to unknown brands.  

 

The second print screen was of hoodies and all of the participant were familiar with the 

product and had prior knowledge and experience of it. In general, the participants 

prioritized hoodies from well-known brands that they found trustworthy. Number 6 stated 

that if a previous experience with a brand had been positive, it led to a positive attitude, 

that in turns led to loyalty. Number 4 and Number 6 further stated that if it was a product 

that they did not buy that often, they became more open to suggestions of what brands to 

choose.     

 

On the third print screen, the search product was weekend bags. Number 1, Number 2, 

Number 3, Number 4, and Number 6 said that the product was new for them and that they 

never had searched for it before. Number 1 and Number 2 specifically preferred to buy in a 

physical store rather than buying the product online because of lack knowledge and earlier 

experiences with the product category. In general, the participants preferred products from 

brands that they recognized. Number 5 stated that if one recognized the product range, one 

became more positive. However, Number 6 and Number 1 were open for different product 

alternatives on both the paid and organic results. Number 4 and Number 7 said that when it 

came to a product that was unknown, they wanted to do a more precise search inquiry of 
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the product. 

 

The fourth print screen was of running shoes and all of the participants had some kind of 

previous knowledge and experience of the product. In general, the participants were more 

positive towards products that they recognized or had previous knowledge about. Number 

2 stated that if one recognized the product and has a previous positive attitude due to 

satisfaction, then one could imagine clicking on the advertisement. Further, Number 2 

stated that previous experiences were more important than recommendations from other 

peoples.  Number 1 and Number 4 said that they preferred online based stores with a large 

product range. Number 7 found further research on unknown brands or models necessary. 

The participants were more specific about that the quality needed to be high when it came 

to running shoes, where Number 3 and Number 5 stated that they only looked for specific 

models of the product.  

4.3 Price, sale and price comparison	
Prices were discussed by all the interviewees. It was either from the perspective of what 

they were expecting the brand to cost, expecting the product to cost or what they were 

willing to pay. For some interviewees, the price was a determining factor in how they 

would have intended to click. Number 7 was price-focused throughout all four print 

screens but with different approaches. The interviewee stated that weekend bag was a 

product possible to spend more money on to ensure quality and timeless style, while jeans 

and hoodie were products that, no matter the quality or style, would be worn out quickly, 

hence the price had to be lower. Number 5 also discussed price in relation to quality. The 

weekend bag allowed for the brand to be more expensive, at the same time as it became 

more expensive, it was more important to compare and find a good price, but the price was 

seen as a quality assurance. Number 3 said prices shown together with the pictures on the 

right side were determining for intentions to click on the advertisements. If the price was 

higher than expected then the advertisement was ignored but if it was lower than expected 

or if the same or similar product with different prices were shown with the possibility to 

compare prices, then it generated a positive attitude. Both Number 2 and Number 3 said 



 

46 
 

the prices together with the pictures helped them form an attitude towards an unknown or 

less frequently bought product and the displayed brands. Number 1 said retailers offer 

lower prices than the original manufacturer, which helps generate a positive attitude 

towards the retailing brands.  

 

The interviewees had different attitudes toward sale. Their standpoint depended on the 

product and brand in question. Number 4 was negative toward unknown brands who were 

pushing for sale, and Number 2 and Number 4 were both negative toward brands who had 

paid for advertising and pushed for sale at their site. This critique came at the second print 

screen, hoodies. Sale was generally a good thing for all brands among the interviewees 

when looking at the last print screen, running shoes. They said this was due to the quality 

of both the brand and product being the same no matter where they would buy their shoes 

from.  

 

For products, the interviewees knew exactly what brand and or model they wanted, they 

were aware of the price and looked for sites with the best possible prices. Price comparison 

was most common among running shoes, in which all interviewees looked for the best 

price, and to some extent among weekend bags, where a version of price comparison 

occurred by matching price with product quality and looks, hence making sure getting 

value for money. A cheaper but well-known brand could be used as a scale to compare 

higher prices among other brands, according to Number 2. Price comparison became 

important for Number 1 when the product was more expensive.  

4.4 Wording and variables	
What and how the brands formulated their headlines and text underneath were given mixed 

attention among the interviewees and the four different print screens. Many of the 

interviewees stated that the brand name affected the brand attitude. If the brand was 

unknown or if the product was unknown, then the name helped them in the attitude 

formation. Number 2, Number 3 and Number 6 stated that a good brand name could make 

them click on an unknown brand. The brand name was what the majority of what the 
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participants looked for in the advertising. Number 1 said that a niched brand name should 

be visible to help generate a positive attitude. Many of the respondents also focused on the 

headline. Number 2 stated the headline was determining the attitude formation. Number 5 

found a relationship between paid advertising and length of the headlines, and since they 

were perceived as longer the headlines were not fully read. Number 2 generally read a lot 

in the text accompanied with each link while Number 4 only read the headline to get an 

idea about the links but not more. Number 1 said that more reading, and with more 

skepticism, was required when the product was less frequently bought and both Number 3 

and Number 7 stated the same regarding reading more if the brand was less known. 

Number 2 said that if the wording in the text or headline were seen as negative then the 

whole brand was seen as negative. Number 3 disliked words that emphasized and/or 

encouraged purchasing. Catchy or cheesy wording was disliked by Number 2, Number 3 

and Number 4, who felt it created a negative attitude.  

 

Number 2 and Number 7 were the ones who put the most focus on what variables were 

presented in the underlying text and partly based their attitude upon the information found 

there. Both were paying attention to the information about delivery, which helped form 

attitudes about brands, and on sales presented in the text. Number 3 was focused a lot on 

what gender the brand aimed at targeting and sorted among the brands that way.  

4.5 Left versus right side of SERP	
How the participants chose between the paid pictures on the right side and the paid links on 

the left side differed between the four different searched products. When it came to the 

print screen of the jeans, there were different opinions about the pictures versus the links. 

Number 1 would have chosen the links before the pictures and Number 2 had not reflected 

upon the pictures before and was more focused on clicking on the recognized links. 

Number 3, Number 4 and Number 5 said that they never looked at the pictures on the right 

side. Number 6, who was neutral toward paid advertising, would have clicked on well-

known links and as long as it has been a positive experience. Number 7 would have clicked 

on well-known links that are organic and means that previous positive experience leads to 
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clicks. However, Number 6 and Number 7 should have chosen the pictures on the right 

side if it was the “right” product showed. 

 

When it comes to the product search on hoodies, the participants had mixed attitudes 

towards the pictures versus the paid links. Number 5 stated that the pictures were more 

visible on this print screen compared to the previous print screen, because the pictures gave 

a visualization of the products. Further, Number 5 would have chosen to click on the 

picture first and then on the links. Number 3 was drawn to the pictures because of the red 

color on one of the pictures. However, Number 3 only looked at the pictures but never 

intended to click on them and preferred to do new search inquiry than clicking on them. 

Number 2 saw the pictures as commercial and did not focus on them. They preferred the 

links instead. Number 1 and Number 3 stated that they thought of the pictures as a 

reference point and looked at them to get inspired. Number 1 would only click on the 

pictures if one knew exactly what to look for and the pictures were showing that. Number 

4 totally ignored the pictures and only wanted to click on the organic links if it were a 

brand that was previously recognized. Number 6 was open for different suggestions after 

discussing the links but preferred to click on links that also were previously recognized. 

Although, Number 6 could imagine looking at the pictures to get inspiration. Number 7 

preferred to click on the links that were previously recognized and looked at the picture 

because the price was shown.  

 

In general, the participants were more positive towards the pictures of weekend bags on the 

right side, in comparison to the other print screens showed. Many of the participants said 

that it was positive with the pictures since it gave them a great illustration of the 

alternatives. Number 1 and Number 6 were open to new suggestions, but they only wanted 

to click on the pictures if it were something they recognized and if it was the correct 

product. Number 2 and Number 7 preferred to click on the pictures before clicking on the 

link. Number 2 said that if the attitude was negative towards a brand, the participant would 

not click on that link. Number 5 did also prefer the picture and would then have clicked on 

organic links if the brands offered a large range of products. Number 3 preferred to click 
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on the organic links before the pictures, and then on pictures with a brand that was 

previously recognized. Number 4 preferred to click on the organic links and would not 

click on the pictures and preferred to do a new search on Google of pictures to find a 

specific product.   

 

When it comes to the print screen of the running shoes, there was once again a mix of 

different attitudes among the participants and how they chose between the pictures and/or 

the links. Number 2 was drawn to the red color on one picture on the right side but 

intended not to click on the picture link rather clicked on a previously recognized brand to 

the left. Number 1 and Number 3 were positive towards the pictures and found it helpful 

when looking for different running shoes. On the other hand, Number 1 and Number 3 

would rather click on the links with a perceived large product range than the pictures. This 

to be given more alternatives and not only showing one specific product or model. Number 

4 preferred to click on the links that were organic results and did not look at the pictures at 

all. Number 5 was determined to choose products that were previously recognized and only 

click on those links. Number 6 preferred to go to a physical shop, but if Number 6 had to 

search online then Number 6 would only search for products that are previously recognized 

and then clicked on those links. Number 7 did also prefer to first go to a physical shop but 

then order the product online on links that were previously recognized and only used the 

picture for research.  

4.6 General attitudes towards paid advertising	
Number 1, Number 2, Number 3, Number 6 and Number 7’s general attitude towards paid 

advertising were positive. Number 1 said that paid advertising generated more alternatives 

for the searcher. Number 2 did not pay attention to whether the links were paid or not. This 

interviewee valued the top results, the brand name and headline as well as the brands the 

participant had bought beforehand. Number 3 had, in general, a positive attitude toward 

paid advertising, but personally the attitude was negative. Number 3 was hesitant. This, 

because the participant thought the paid advertising ended up in the top results because of 

popularity. Which created a feeling that Google tricked the searcher, and not the company 
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itself when buying the advertising space. Number 3 stated “It does not bother me that the 

company using advertising [on Google], but my first personal thought is negative. But I 

understand why they do it, but at the same time, if you have a strong brand there is no 

reason to pay for advertising because they should be in the top of the organic results 

anyway”.  

 

Number 6 shared the same thoughts as Number 2, which meant that Number 6 clicked on 

the paid links that the participant could recognize and did not pay attention to if it was paid 

or not. Number 7 had both a neutral and a positive attitude towards the paid links. The 

participant’s general feeling was sympathy for the brands paying for advertising. This, 

because the brands needed help market themselves, but Number 7 also argued that the 

brands in the top were not necessarily equal to be the best brands in the mind of the 

consumer. The participant verified that an unconscious analysis was made after each 

search. Further, the participant thought that the brands paying for advertising either had to 

offer something desirable or in general offer better prices than other brands on SERP.  

 

The general attitudes toward paid advertising from Number 4 and Number 5 were negative. 

Number 4 ignored paid advertising since the expectations were that the same brands also 

would be shown in the organic results as well. The participant did not feel tricked by the 

advertising, because it was clear that the paid results were not the expected and therefore 

ignored it. Number 5 said that the paid results were obtruding, like the brands tried to sell 

themselves in a forced way. But when the participant mixed feelings and thoughts, then the 

attitude became more neutral because the participant realized that price comparison 

between the paid and organic results could be a good alternative. This participant also 

highlighted that well-established brands should be in the top of the organic results instead 

of paid advertising, the same way of thinking as Number 3.   
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5. Analysis of the empirical findings	
5.1 Affect 
Dou et al. (2010) discussed the effectiveness for an unknown brand being ranked high on 

SERP in relation to what attitude a consumer creates toward that brand. The participants 

that had a positive or neutral attitude towards paid advertising and where the advertisement 

belonged to an unknown brand placed high on the SERP, the brand was considered to be 

the most “popular” or the “best” brand. The participants also had a better impression of a 

higher ranked brand when seeing it for the first time. This lead to some participants valued 

the unknown brands higher than the well-known brands in the same results, because of the 

curiosity of what it offered. The unknown brand displayed before the known brand, stated 

Dou et al. (2010) was given stronger recognition in the mind of the consumer. In 

comparison to that, the participants that held a negative attitude to an advertisement said 

the reason why it was placed in the top was that the brands paid for it. One participant 

especially uttered that it is not the “best” alternatives and preferred to scroll down to the 

organic results to possibly find a more proper alternative. Moran and Hunt (2015) 

discussed the “best” result in other words by arguing for the effectiveness for companies to 

be listed in the first five search results on SERP otherwise the competition would go to 

competitors. 

 

Pricing and sale were distinguishing variables, together with gender positioning, which 

made the users feel that they either matched the firm’s target group or not. Aswani et al. 

(2018) stated that advertising that is appealing in terms of matching the target group will 

make it more visible, generate a more positive attitude and increase sales. This is in line 

with the findings of this study, where advertisements that were aimed for the opposite sex 

or that were out of the interviewees price range were either ignored or seen as a bad search 

result, hence seen as negative. This implicates that paid advertising ought to match the 

users search inquiry. Well-working algorithms making sure valid search results are shown 

for the user are crucial for brands who have paid for certain keywords. When specifically 

looking at prices, it is shown in the advertisements or guessed price level of the brands 

shown in the paid spaces, helped the interviewees form attitudes around the brands on the 
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SERPs. A positive attitude was generated if shown prices were lower than expected or 

made a comparison among similar products or brands possible. A negative attitude was 

generated if the price were too high or higher than expected. Prices were especially 

important for unknown products or brands. In line with Edwards (1990) findings, affect is 

the first immediate response and together with the factual information cognition 

contributes within the attitude formation the participants had to create an attitude based on 

the attributes given to them by the advertisement. This way price became an important and 

determining factor. Brands that decides to expose its products there will therefore have to 

be careful of their choices.  

 

The consumers liking or disliking of a brand’s advertising is to some extent determining 

what attitude the consumer forms toward the brand (Sicilia et al. 2006). One of the 

interviewees clearly stated that disliking what was written in the text, related to the link, 

affected how the brand was perceived and generated a negative attitude towards the brand. 

Specific wording that was perceived as negative, too catchy or too intrusive also affected 

the brand negatively. This seems to be consistent with the theory presented by Sicilia et al. 

(2006) as well as the theories of Moran and Hunt (2015), who stated every word in the 

listing is important. Much of the advertising was perceived as uniform and homogeneous 

by the interviewees, hence one could argue that the text accompanying the links of the paid 

advertising did not truly stand out to the interviewees unless it was of negative nature. One 

of the participants stated that too long headlines, which was the case of many 

advertisements, was never read until the end. This altogether can, together with some 

interviewees disregarded paid advertising, be understood as the interviewees being neutral 

to advertising unless it evoked negative feelings by its wording.   

5.2 Behavior 

The level of brand familiarity affected how the respondents intended to click on the paid 

advertising on the SERPs. In line with the findings of previous knowledge and relationship 

with the brand (Gauzente, 2010), level of brand familiarity affecting the attitudes (Miles 

Homer, 2006) and readiness to act (Sheeran, 2002), the interviewees holding prior negative 
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attitudes toward the brands created an avoidance behavior towards their paid advertising. 

This was regardless of product category and a pattern found among all participants. It 

became evident when one of the participants related the paid advertisements on SERP as a 

black field, and the organic results as the only option for clicks. This is coherent with the 

findings of Dinner et al. (2015), who found an interest in a brand could make consumers 

prefer clicking on paid advertising. This was verified by some participants who held a 

neutral or positive attitude towards a brand. If they saw the same brand in both the paid 

advertising results or in the organic results which they were previously familiar with, they 

felt an intention to click on one link or both links. This independent of where on the SERP 

the advertisement was placed. The responses from the participants are also in line with 

what Micu and Pentina (2014) stated about consumers that have some degree of previous 

product involvement that help them create attitudes towards a brand, its products and its 

advertising. It was expressed that a previous positive attitude due to satisfaction and the 

expectations of the product, determined if one would click on the advertisement or not. 

That, in turn, leads to that they become more likely to search for the product’s brand and 

click on the link to that brand. This can again be backed up by Gauzente (2010) that stated 

the intention to click on a link, which uses paid advertising that is linked to a brand, is 

based on consumers’ relationship with the brand and their previous knowledge with the 

brand. A positive attitude helps the consumer to rely on the paid links (Gauzente, 2010).  

 

Wording connected to the paid advertisements also caused various intentions to click. 

Katona and Savaray (2007) explained that brands that use paid advertising are jeopardizing 

with clicks, meaning it can lead to fewer clicks. If the brand was unknown and was paying 

for advertisement, it could become a double negative effect for some, since it gave a 

feeling of enforcement to click on the link. But even if the brand was unknown for some of 

the participants, as long as they used the “correct” wording and variables in their 

advertisement they considered the links more interesting and possibly clicked on them. 

This can also be correlated to the findings of Moran and Hunt (2015), who explained that 

there is a difference among the links that the consumer actually clicks on or not, where the 

dependent factors are based upon wording in the listening and its variables. If these factors 
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are not fulfilled, the brand will no longer be in the competition of the consumer. What type 

of search word that was used were discussed by some of the interviewees. A couple of 

them wanted to do a more precise search on Google to find an exact model or brand and 

since they were searching for a familiar brand they would have been more inclined to click 

on a paid link. This is in line with what Jerath et al. (2014) found among users and search 

words on search engines.  

 

In addition to the prior paragraph, some participants discussed the landing page and how it 

influenced their attitude towards a brand. Park and Agarwal (2018) explained that a 

landing page of high quality influences the intentions to click on a brand ranking high on 

SERP. Two of the participants knew that a certain brand in the search result had a landing 

page with low-quality, and automatically their attitude toward the brand became negative. 

This confirms the theories of landing pages being important for the attitude held around the 

brand. Some of the interviewees said they preferred not going onto specific landing pages 

for products but instead going to a brand’s first page on their site. This indicates that the 

website overall should be of high quality and easy to navigate if offering large product 

ranges.  

 

Paid advertising can either lead to a direct response by the search engine user or an indirect 

response, where the indirect response means the user could re-visit the page later (Rutz et 

al., 2011). Some of the interviewees claim they first would like the overview the results 

generated by a search inquiry, meaning they would scroll through the results on the first 

page, to then go back up and open each interesting link into a new tab to makes sure no 

information goes missing, an indirect response. The interviewees were varying in their 

discussion for when the search process ends. Some participants search until the right 

product is found and purchased, which can be seen as a direct approach, and some would 

continue searching until he or she was sure of not finding any better option, hence ruling 

out the alternatives found. This could be detected an indirect approach. This study found 

less experienced Google users tending to search using a direct approach, while more 

experienced and knowledgeable users tended to continue the search beyond a good result. 
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This could also be connected with users’ intentions and actual behavior. They might not 

have continued looking of links they could have intended to click on due to the task forcing 

them to analyze the print screens. Their actual behavior of clicking might have differed 

from this, for two reasons. Again, they might have stopped the process earlier, in line with 

Sheeran (2002) findings.  

5.3 Cognition 

Searchers that hold a positive attitude towards a brand, are more likely to look for that 

specific brand (Dotson et al. 2017; Gauzente, 2010), on the contrary, Miles Homer (2006) 

argued that it depends on the level of familiarity. The degree of familiarity and knowledge 

one holds towards a brand, is the differentiating factor between the emotional and 

cognitive responses when forming an attitude. In this study, it could be interpreted based 

on the participants, that the brand they all had a prior positive attitude towards engendered 

positive attitudes based on cognitional responses, where they also created specific attitudes 

to the paid link relating to that brand. One participant’s feelings expressed a “no” at first, 

but after reflection, it turned around and became positive. Some of the participants could 

relate to the findings by Dinner et al. (2015), which explained that the consumers with 

previous experience with a brand and who have an interest in that brand rather clicked on 

the paid advertisement related to it. Other participants thought the opposite. They disagreed 

with this since they believed the brand paying for advertising in the top of SERP, rather 

suffered from it. Participants shifted in their opinions depending on what brand or product 

that was shown on the print screen. In general, the participants chose the left side over the 

right side, as well as wanted to choose previously recognized brands that they had previous 

knowledge about. Sicilia et al. (2006) stated that a brand that is seen as positive, and if the 

consumer liked the advertising, one becomes more likely to favor the brand as well. Many 

of the participants referred to the right side as a reference, that helped them get inspired. 

On all of the showed print screens, the participants said that they could imagine clicking on 

the right side if it was the “correct” brand or product that they were looking for. This could 

imply that if a brand decides to buy advertising space on the right side they need to make 

sure the algorithms are targeting the right consumer, otherwise their brand is more likely to 



 

56 
 

be seen as negative. 

 

Regarding the product, it was shown that the participants that had less experience and/or 

no previous knowledge of a product, were more open to new brand alternatives. It was also 

found to be more negative than positive if they did not recognize the product or had any 

previous knowledge of the product. However, one of the participants stated that if the 

recognized a brand’s product range, the attitude increased positively. Solomon et al. (2013) 

explained that if a consumer knows that he or she is going to handle similar information 

about a brand or a product subsequently, it is more likely that the person forms an attitude 

around the object. Therefore, it became natural that the participants that did not have any 

previous knowledge or could not recognize the product showed, found it more difficult to 

form an attitude towards the brand and its product. It was more likely that the attitude was 

negative since prior experience was missing. Gauzente (2010) explained that brands and 

their advertising that someone has previous bad experience or negative attitude towards, 

cause avoidance behavior towards the brand.  

 

Even if the participants had an overall positive attitude towards the products searched for 

in the print screens they had various opinions on which product to spend more or less 

money on. They were all agreeing on hoodies requiring less quality hence less money 

while running shoes were requiring higher quality, hence more money. If the product did 

not require quality or intentions to spend a lot of money, the participants were more 

interested in different product alternatives. Coherent with the findings of Micu and Pentina 

(2014), who stated high-involvement product’s main factor in paid advertising is 

credibility, running shoes, and for some interviewees weekend bag or jeans, demanded a 

level of credibility. In this case, credibility could be connected with the quality of the 

product and what determines whether or not the participants wanted to click on the paid 

advertising. However, on the contrary to Micu and Pentina (2014) findings of low-

involvement products not requiring credibility, this study found credibility to be important 

for low-involvement products as well when it comes to wording. One participant declared 

hoodies to be a low-involvement product category and still rejected the advertisement 
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using a catchy word. Worth noticing is that the interviewee did not appreciate paid 

advertising to begin with, but when the time was given to form attitudes toward the paid 

results, the advertisement with catchy wording stood out as more negative. This catchy 

wording was confirmed by two more interviewees as not trustworthy and therefore 

negative. Credibility can hence be observed as an important factor even for low 

involvement products. 

 

The participants also highlighted repetition to be an important factor for click intentions 

and similar findings have been found by Kim et al. (1998), who said the attitude will 

become cognitive or affect-dominated depending on the number of repetitions. In this 

study were both sides of exposure discovered. One participant found repetition to be a 

positive element, making it more likely to click on an advertising due to the new 

familiarity with the brand. Another participant, which from the beginning had a negative 

attitude towards one of the exposed brands, felt the repeated exposure was negative and 

resulted in an even worse attitude. Their attitudes were the result of either cognition or a 

dual processing. What one can deduce from this is again that familiarity will affect the 

attitude towards the brand. Repeated exposure can make a neutral attitude become positive 

while a negative attitude can make it even worse, hence the currently held attitude is 

reinforced.  

 

The repeated exposure could also have been an influencing factor when it came to their 

changed opinions from the first print screen to the last one. As they were shown several 

print screens, they were forced somehow to review the paid advertising, they started 

analyzing the advertisements and brands deeper as the task proceeded. In line with what 

Nottorf and Funk (2013) have stated about click-intentions for high-involvement products 

early in the search process, the interviewees in this study preferred to click on 

advertisements for weekend bags and running shoes, product categories that were 

associated with a higher price.  
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If one is aware of having to deal with similar information at a later point then one is more 

likely to form an attitude around the object in question (Solomon et al., 2013). This could 

have been the case in this study when the interviewees had to view several print screens 

over again. Some of the interviewees changed their mind around the advertising then 

analyzing the print screens. A majority of researchers believe cognition is the first response 

(Barry & Howard, 1990), as Zajonc (1980) proposed affect being the first response to an 

object but highlighted that both the cognition and the affect response influences what 

intention the consumer has towards the product. Some were more positive towards the 

advertisements when first glimpsing the advertised brand and then, after some time to 

reflect, thought more negatively about them. The opposite happened as well, when 

considering the advertisement in detail, it made them think more positively about them. 

This could be explained by Peters and Solvic (2007) findings of people rarely being aware 

of their attitudes and when thinking and trying to verbalize a feeling, the affect is given 

less space and cognition takes over in the attitude. The interviewees participating in this 

study showed mixed relations to whether affect or cognition ruled the attitudes held 

towards the brand, but the majority were negative at first but slowly changed their minds 

after considering the advertising, hence giving it the cognition more space than the affect. 

However, this is somewhat contradicting Edwards (1990) and Zajonc (1980), who says 

people often are more confident of their affect-dominated attitudes than their cognitive-

dominated attitudes, which is not coherent with the findings of this study. The interviewees 

were not that confident of their affect-dominated feelings. This could possibly be due to 

the frivolous topic. From the findings, most of the participants’ attitudes toward a product 

were positive if they had some previous relationship with it, whether or not they had used 

and/or consumed it beforehand or heard about it from someone else using it. This 

correlates to some extent with the theory from Solomon et al. (2013) who stated that the 

hierarchical order of cognition respectively affect alter due to involvement the consumer 

has with the product which Edwards (1990) also explains could create diverse responses 

among the participants.  
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6. Conclusion 	

The main findings in this thesis project, which aimed at describing the attitudes Google 

users hold towards brands that have paid for advertising on SERPs, are the following: The 

level of familiarity with the brand is the largest and most important factor influencing the 

interviewees brand attitude. Previous experience and knowledge with the brand affected 

how they interpreted the brand’s advertising on SERPs. A positive brand experience or 

knowledge generated a more positive attitude towards the brand than an unknown or 

inexperienced brand, which generated a neutral or more negative attitude. This in turn 

influenced other related factors such as clicking patterns, how the left versus the right side 

of the SERP was interpreted, the landing page, the choices of wording and intended target 

groups by the brands.  

 

If the interviewees knew the brand in advance, they were more likely to click on the 

advertising, while the opposite was equally as distinct. A previously negative attitude 

towards the brand made them avoid clicking on the advertising. Especially if the product 

was unknown or less frequently searched for, then they found it more difficult to form an 

attitude towards the brand. In addition to this, was a negatively perceived brand together 

with the awareness of the brands’ purchase of the advertising connected with a negative 

attitude. Worth noticing is that the relevance and interest of the brand affected the click 

intentions positively. If a brand repeatedly had bought advertisements on SERP then once 

again the level of familiarity determined whether the attitude was positive/neutral or 

negative. If the brands previously were seen as neutral, then the brands repeated 

advertising was seen as positive while a previously negative attitude towards a brand 

generated a double negative attitude towards the brands advertising.  

 

Secondary findings are the brands landing page and website, which will affect the attitudes 

held towards the brand. If the interviewees perceived the quality of the landing page as low 

than the attitude towards the brand which had bought advertising was negative and vice 

versa. If the website of the brand was seen as good and informative then the brands 
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advertising was perceived as more positive. The wording of the advertising has also 

affecting the attitudes held towards the brand. If the wording was perceived as negative, 

then the advertising brand was perceived negatively as well. If the wording was neutral or 

positive, then the advertising brands was seen as neutral. Low-involvement products 

required credible wording as much as high-involvement products. Who the brand intended 

to target also affected how the interviewees held their attitudes towards the brands. If the 

brand indicated that the interviewees were not in the target group due to the gender or price 

level then the brands advertising generated negative attitudes, hence the algorithms have to 

be calibrated precisely to help a brand in its branding activities on SERPs. The 

interviewees were generally fonder of the left side of the SERP. The right side with the 

product specific advertised pictures, was only preferred if the product was the exact correct 

one and it preferably was from a known brand.  

 

To summarize the conclusions, it is the level of familiarity with a brand that is the main 

factor influencing how Google users form or hold their attitudes towards a brand that has 

paid for advertising on Google’s SERPs.  
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7. Research implications 	
7.1 Theoretical Contribution 	
The findings of this study have helped develop and extend the existing knowledge of what 

attitudes are held towards brands who have paid for advertising on search engines. How 

brands are seen in traditional advertising or online advertising such as banner advertising 

have been studied earlier but this thesis project has shed light on how brands are seen when 

paying for exposure on search engines. The study took on a consumer perspective for 

understanding what attitudes that are held towards brands in this context. It aimed at 

understanding if there were any specific factors influencing the attitudes for the brands and 

found especially familiarities to be important. The descriptive approach made it possible to 

increase the understanding of the attitudes held for each brand shown on the print screens 

of the SERP’s and to dig deeper into previous attitudes, discuss thoughts and feelings as 

well as intentions to click. This qualitative take on this subject allowed for rich discussions 

that helped understand how attitudes toward brands are formed, held or maintained 

depending on the level of familiarity. The attitudes were broken down into the three 

attitude components, which is one of the academic contributions, viz. extending the 

understanding of attitudes by the ABC-model in online search engine marketing. 

 

Branding as an academic subfield to marketing has been given larger attention the last 

decades and these findings contribute to these as well. How firms should work with their 

branding activities online are now given an extra dimension by this context. Many firms do 

apply marketing strategies on search engines today to be found by new or existing 

customers. These strategies might not have been considered from a branding perspective 

but can now be evaluated from this as well, depending on the brands’ goals. 

7.2 Managerial Contribution	
The results of this study gave many specific directions for brands who have marketing 

strategies for the search engine Google as well implications of a more general nature. 

Generally, the brand itself must be considered in the search engine context, as in any other 

context the brand can be seen by existing or potential consumers. Since search engines are 
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one of the main tools for users or customers to find the brand, the attitudes generated in 

this process must be considered. This study might be one of the puzzle pieces in 

understanding why users click as they do on Google, which cannot be tracked by data 

traffic. The brand attitude was found to be an important factor when deciding how to both 

search at Google and how to click on the actual SERPs.  

 

The findings of this study show that branding attributes of the paid advertising, such as 

website, wording and target group, will affect how Google users click on the SERPs, 

which in the long run is ensuring profit for the brands. If the brand is new on the market or 

knows it is operating in a, for them, new product category, then the risk of generating 

negative attitudes is high when having paid advertising and in turn will most likely not 

generate clicks. If the brand operates in a new product category, where the customers are 

unaware or unfamiliar with the brand, could it be worth considering paying for advertising 

on Google. Paying for product specific advertising on the right side should only be 

considered when offering a well-known product, that is desired by many people at a price 

that is low or lower than expected. An alternative to this could also be software 

development causing the algorithms to only display previously shown products for the user 

doing a search inquiry. That would make the Google user know the brand and the specific 

model of the product in advance, which could make them click on the advertising. 

However, if a brand knows it offers rather expensive products, then they should consider 

not having paid advertising on the right side on the SERP to not create negative attitudes 

towards themselves. Brands that on the contrary know it offers cheaper products could 

consider this paid advertising space. Both the left and the right advertising spaces are 

ignored by some Google users. Choices of wording can determine if the advertising is seen 

or not and the product category will determine this to some extent as well. Being ignored is 

better than generating negative attitudes, either way will the brand’s spending for that 

certain keyword be a waste of budget and might even require alternative spendings to 

recover the brand’s image later. Hence, the choices of wording and left or right spaces 

should be considered carefully.  
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7.3 Limitations and further research	
This thesis project is not without limitations, Bryman and Bell (2015) state that it is of 

importance to fully discuss the thought process and the procedures in research. Further, to 

be open to limitations and weaknesses, hence it gives the readers a trustworthy impression 

of the research and that the researchers do not hide anything (Bryman & Bell, 2015). The 

same results cannot surely be stated to be found, if the chosen products and its brands were 

changed, or if another search engine was selected. Therefore, further research is believed to 

replicate this study and the chosen method, to test it in another setting. By doing so one can 

understand if the level of familiarity with the brand act as the main factor, that affects how 

the Google user’s form or hold their attitudes towards a brand, that has paid for advertising 

on SERP, and if that is the same when changing the settings.  

 

The main limitation of this research is connected to the showed print screens for the in-

depth interview. When showing the different products and its brand on the print screens, 

split opinions occurred about the showed products and whether or not one would buy them 

online or in a physical shop. This limited some of the respondents and that in turn affected 

the answers and discussion about the products and its brand. Further, some participants 

refused to buy running shoes online and others jeans or weekend bags. A few of the 

participants said that they would like to scroll in the SERPs when they saw the print screen 

and meant that the result might have seen different out then. Hence, the print screens 

became a certain limitation for the study since many participants wanted to act beyond the 

print screen and act as when doing an ordinary search inquiry.  

 

The selection of products and its brand was found as suitable to test in this study and have 

been influenced by in-depth interviews, that in turn might have affected the result. If other 

people would have been participating in this study, answers with other attitudes and 

connections could have occurred. This in turn can question whether the conclusion of the 

findings can be generalized, since it is not tested on all of the products, its brands and on 

different search engines. Due to this, the researchers suggest further research in different 

product categories on Google and on other search engines. Another suggestion for further 
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research is to look into the product specific pictures and how they are designed and also 

how the coloring of the products is influenced. This since the color red appeared to draw 

attention and some of the participants were drawn to the pictures only because of the color. 

If the color would have been more neutral the opinions might have been different. Another 

suggestion for further research is to look closer into the wording of the showed search 

result, since that was something that the participants paid attention to and said affected 

their feelings toward the brand. A final suggestion for further research could be to look into 

if brands are perceived similar in the organic results if familiarity act as the main factor in 

attitudes for brands there as well or if other factors are more important in the organic 

result.  
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Appendix 1: Print screens of search inquiries 
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Appendix 2: Coding scheme 
	

Interview Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 7  

Print screen 1 Paid/organic 
independent + 
unaffected. 
Neutral to paid. 
Aware of 
business models. 
Positive (A) to 
well-known 
(B)/neutral (A) 
to unknown (B). 
Ignore pictures 
(affect), reflectio
n of pictures = 
good 
(cognitive). 
Click on well-
known (B).  
Link>picture.  
 

Well-known site 
=click. 
Large product 
range=many 
choices = new 
products.  
Knows ads but 
do not reflect.  
Words in the 
headline = 
important. The 
result perceived 
as homogenous. 
Do not care 
about the ads. 
Important with 
wording + 
variables. 
Recognition + 
previous 
knowledge more 
important than 
(pa). High 

Prefer organic 
over (PA). 
Focuses on 
gender → 
pictures: girly. 
Knows (pa). 
Negative to (pa) 
due to 
ad/gender/wordi
ng.  Dislikes 
sales words. (B) 
with (pa) feels 
forced/imposed. 
If unsure of 
purchase intent: 
(pa) ok & vice 
versa. No clicks 
on ads. Ignores 
pictures. 
Focuses on 
wording under 
links.  

(pa) ignored. 
Pictures=no. 
Creating tabs for 
each click-
through. 
Organic-from 
top to bottom of 
SERP. Aware of 
(pa). Focus on 
wording in 
headlines, not 
under the 
ads/results. If 
negative (B)(A) 
then the (A) 
towards (pa) 
becomes 
negative and the 
(B)(A) even 
more. If (B)(A) 
is positive, then 
(A) for ad is 
neutral. Organic 

Scrolls to 
bottom if 
possible. Do not 
buy product 
online. Pictures 
= no. Feels (pa) 
is 
forced/imposed. 
Sees (pa) but no 
reflection at first 
but 
unconsciously. 
Negative feeling 
for (B) with (pa) 
even if known.   

Looks (B) + 
model. Click 
organic. Focus 
left side. 
Positive (A) to 
recognized (B) 
+ internet based. 
Specific search 
→ picture if the 
“right” product 
shows. (B) that 
have been 
around for a 
long time= 
Positive. Good 
website= 
Positive (A). 
Neutral to (B) 
heard of but not 
bought. 
Recognized + 
experience= 

Clicks on known 
(b) before 
unknown. 
Positive (A) if 
picture shows 
good result. 
Positive (A) 
toward price/ 
sale in pictures. 
Bad (B) website: 
bad attitude. No 
click if (B) 
target wrong 
gender. 
Discount= click. 
Focus on picture 
rather than (pa). 
Large product 
range = 
neutral/negative. 
Cognition: 
retailers need 
(pa). (pa): (B) 
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ranking= 
deserved.  
Tricked by new 
knowledge 
about the ads.  
Expect the well-
brand (B) to be 
on the top 
results. 
Recognized ads 
=click.     

result = the 
actual result, 
(pa) = scam. 
(pa) is like tv-
commercials → 
ignored.  

positive = 
click.    

needs 
customers. 
Affect: (pa) ok 
to click. 
Cognition: 
questions 
clicking. 
Positive (B) 
experience: 
neutral towards 
(PA). 
Neutral/negative 
experience: 
questions 
clicking. 
Expected 
product range, 
price +target 
group determine 
clicks. Clear (B) 
in (PA) 
necessary. 
Search term in 
headline.  

Print screen 2 Picture first - 
checking. Do 
not think about 
(pa). Prio= 
online based 
well known 

Affect: Yes, 
click due to 
curiosity on 
unknown + 
discount. 
Cognitive: 

Attempts of 
fun/tempting 
headlines: 
negative (A). 
Product words: 
ok. Sale-

Careless about 
the product = 
less 
preferences. If 
(B) is 
known→ ok 

Looks closer 
on the pictures: 
helps visualize. 
Picture gives 
exact hit→ 
clicks. Then 

Product 
purchased 
less= open for 
suggestions. 
More positive 
to picture. 

Clicks on 
known (B) 
with known 
product range, 
no matter (pa). 
Target group + 
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(B) = 
trustworthy. 
Reputation of 
(B) = positive 
(A) = click. 
First (pa) then 
pictures (pa) if 
specific result 
shown.  

Skeptical since 
you do not 
recognize (B), 
unclear 
expectations. 
Well-known 
(B) = 
reference. 
Picture= ads = 
not look. 
Reflections 
over variables 
+ discount. 
When found 
what you look 
for = stop 
looking.   

encouraging 
words: 
negative. If (B) 
is known then 
ad with 
feeling: no 
click, 
cognitive: yes. 
Red = focus on 
picture. Visual 
price positive 
if cheap/ to 
compare, 
negative if 
expensive. (pa) 
ok if known. If 
(B) on organic 
is unknown, 
then (pa) is ok.  

clicking (pa). 
Prefer many 
options to view 
at the same 
time. Notices 
(B) on (pa) but 
ignores if 
unknown. 
Avoids (pa) to 
not let firms 
get the benefit. 
Sale + (pa)= 
feels desperate. 
(pa) without 
sale=ok.   

first (B) on 
(pa) due to 
known brands 
with clear 
product 
offering. Then 
first organic 
due to familiar 
(B)+ organic. 
Feels like (pa) 
hide better 
results. If 
organic result 
turns to (pa) = 
negative. Long 
headlines in 
(pa): stops 
reading. Wants 
to know (B) 
before 
clicking. 
Unknown 
brand +(pa) = 
2x negative. 

Read the 
headline 
unconsciously. 
Adds variables 
to memory. 
Relevant 
results → top 
to bottom. 
Price 
comparison/ap
pearance. 
Positive 
experience → 
positive (A)→ 
loyal. Search 
until satisfied.  

gender 
determine 
clicks. Pictures 
good due to 
price. Price 
focus due to 
financial 
situation. (B) 
(A) unchanged 
if changes 
from organic to 
(PA). (A) for 
unknown (B) 
based on name 
+ headline in 
(PA) → if 
compelling: 
clicks.   

Print screen 3 Unused 
product 
category. Open 
for (pa). Top 

Bag= physical 
store. If 
online→ 
brands. The 

Product 
unknown. 
Looks at pics 
to familiarize. 

Product 
unresearched. 
Looks at pics 
to familiarize. 

Scrolls down: 
overview. 
First: looked at 
the pictures 

New product = 
open for 
suggestion 
paid/organic. 

Pictures 
generates good 
knowledge of 
inquiry. Good 
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results =more 
popular. 
Pictures (pa) 
good to form 
opinions. First 
choice: well-
known (B), 
second: 
ranking. 
Neutral: 
unknown (B). 
Wording: 
important. 
Repeat of (B): 
positive (A) + 
click. 
=Butterfly 
effect. Unused 
product: rather 
physical store 
than online. 
Pictures (pa) = 
reference.  
Expensive 
product: 
compare prices 
among links.  

(B) name 
matters if the 
(B) is 
unknown + 
unused 
product. 
Negative (A)= 
no click no 
matter if it is a 
known name + 
unknown 
product. 
Picture=refere
nce= click on 
the link. Avoid 
pictures due to 
landing page 
unclear. (pa) 
inspire, but not 
too much. 
Unsure on the 
retailers’ 
product 
range.     

Click on 
known (B). 
Sale = negative 
when (B) is 
unknown. 
Google 
scam.    

Only click 
known (B) + 
ignores (pa) 
when unknown 
(B). If 
previously 
satisfied with 
the (B) then 
more likely to 
click and vice 
versa.  

(pa), second: 
(pa) because of 
the product 
range → not 
familiar with 
product 
category. 
Previous 
negative (A) + 
repetition = 
negative (A) 
towards (B). 
Dislike the 
webpage = 
negative (A) to 
(B). 
Trustworthy + 
price = 
important. If 
knowing 
product range 
= 
click.  Picture 
(pa) helps 
visual 
unknown (B). 
Click on 
organic not 

(B) name + 
text that 
“sounds right” 
→ click even if 
(B) is 
unknown. 
Niche = 
positive. (B) 
experience= 
clicks. Picture, 
clicks if 
“right” 
product. Tab 
system with 
paid =sort out. 
Unknown 
product → 
clicks on paid 
+ organic. 
Previous 
perceptions → 
determines 
clicks, not 
(pa)/ organic. 
Internet based 
(B) = more 
positive.   

price +style 
determine 
clicks. Price 
comparison. 
Clicks 
unknown (B) 
with good 
variables in 
text. Aware of 
algorithms. 
Stops search 
when found a 
good option. 
Known + 
niched (B): 
positive (A). 
Clicks known 
(B). Unknown 
(B) in (pa) gets 
confirmation 
by pictures: 
(A) toward (B) 
positive if nice 
picture + vice 
versa. Reads 
more in text on 
(pa) when 
unknown (B).  
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paid. Changing 
(A) temporary 
to (pa).  

Print screen 4 Large product 
range 
preferred. (B) 
webpages=rese
arch. 
Franchiser= 
price 
comparison. 
Sale in title: 
positive (A) 
(affect). 
Repeat= more 
click-through. 
Online based 
(B)= positive. 
Top results= 
positive (A). 
Niched (B)= 
positive (A). 
Pictures (pa)= 
references. 
(pa) good = 
more   alternati
ve provided.  

Red capture 
attention. 
Recognize + 
satisfied 
=click. Not 
shoes online. 
Not niche= 
inferior 
quality. 
Running 
shoes= niche. 
Recognize + 
discount = 
positive. 
Wording 
negative 
=negative (A). 
(pa) = clicks 
before organic 
Ranking no 
matter (pa) and 
the (B) name + 
headline 
determines. 
Own 

Important with 
visual style= 
looks at 
pictures. 
Knows what to 
pay hence 
focus on looks. 
Knows what 
(B) to search 
for in the 
(pa)/organic. 
All have the 
same quality 
independently 
of retailing 
(B): which one 
does not matter 
and positive 
attitude 
towards sale. 
Looks and 
intend to click 
from top to 
bottom. 
Neutral 

Ignores (pa) = 
black. If 
noticing a (B) 
+ is familiar, 
then clicks. If 
(B) is seen as 
negative→ no 
clicking. Bad/ 
unclear (B) 
name= no 
clicks.  Online 
based (B) 
preferred over 
physical stores.  

Aware of 
specific 
product, price. 
Looking for 
well-known 
(B). Price 
comparison. 
Clicks from 
top to bottom. 
Cheapest = 
best option. 
Negative (A): 
reflection 
(cognitive). 
Stop reading 
long titles. 
Well-known 
(B) more 
important than 
gender. Clicks 
on links: right 
product focus. 
Mix 
feelings/thoug
hts: due to 

Price 
comparison no 
matter (B). 
Remind of (B) 
due to (pa). 
Model + (B) 
search instead, 
prefer physical 
store if new 
model. Do not 
care about paid 
→ focus on 
well known 
(B).  

Does research 
in physical 
store: buys 
online due to 
price 
comparison. 
Prefer known 
(B) but clicks 
best price. 
Sale= positive 
(A). Does 
much research 
to not miss 
anything. 
Niche= 
positive (A). 
 
(pa) generally 
ok but too 
much= 
negative (A). 
Sympathy. 
(PA) ≠ best 
product or (B). 
If both on (pa) 
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preferences of 
the brand 
rather prefer 
WOM, but 
WOM> 
unknown.    

towards the 
number of ads 
from one (B). 
Prefer much 
info in links if 
clicking.  
Popular (B) 
ends up on the 
top (SERPs). 
Personally, 
negative (A) 
but for society, 
positive (A). 

price 
comparison. 
Focus organic: 
do not exclude 
(pa). General: 
negative to 
(pa). If (B) 
does well 
financially + 
good 
marketing, 
they are found 
on top.   

& organic: 
positive (A). 
Only paid: 
questions. 
Unaware 
analysis done 
on SERP: 
looks for 
known (B), 
price, 
quality/functio
n. (B) need to 
be desirable or 
priceworthy. 
Prefers to 
scroll. Prefers 
organic over 
(pa).  
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Appendix 3: Transcriptions of interviews 
NUMBER 1:	
JEANS: 	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv? Hur tänker du? 	
Alltså från det att jag vet att jag vill ha ett par jeans? 	
Ja, från och med att du har tryckt enter på sökningen på Google. Först och främst tror jag att man hade, eehm.. kollat på dom som man 
känner till sedan tidigare. Ehm.. jag som kille skulle kanske inte hade gått in på Bubbleroom, eller Weekday, det vet jag inte vad det är. Men 
jag hade nog först och främst gått in på dom som jag känner till till exempel, Zalando, Stayhard och H&M tror jag. 	
Kan du skilja på de betalda länkarna du ser och de vanliga organiska resultaten? 
Betalda länkar, alltså dom som betalar för att synas längst upp liksom. Jag känner ändå att jag har koll på de betalda länkarna och de vanliga 
organiska resultaten. Alltså det vet man ju självklart om och det är samma med dom som dyker upp där till höger [de betalda 
annonserna/bilderna] det är sådana som betalar för att få synas högt upp på sökresultaten. Men jag tror att det säkert hade påverkat, om jag 
jag hade sett ett par jeans, som ändå var snygga, typ som dom där nere [bilden från Only]. Alltså då hade jag kanske gått in och kollat på 
dom, även fast det kanske är ett okänt märke för mig. 	
Hur uppfattar du de betalda annonserna? 	
Eh.. asså bra fråga. Både och det beror på vad man söker efter på Google. Då tänker jag nog lika mycket…. förutom kanske just där till 
höger, där reagerar jag på det för där kollar jag inte så mycket. Om jag skulle sökt på jeans, då hade jag nog kollat på något märke jag 
känner till, inte på om det är en betald annons eller inte, tror jag inte.	
Om vi går inte lite mer specifikt på de olika märkena som vi ser. Vad känner/tycker du för dom och att de har betalt för att vara 
synliga på sidan?	
Mm.. ehm.. jag antar att jag är neutral till det, för att det är så det funkar i sälj-världen. Eller i affärslivet om du ska synas, då får man betala 
för det. Jag känner inte att jag är jättepåverkad av annonserna på Google. Mer om jag är inne på en specifik hemsida och det är popups, men 
det försvinner ju direkt. Men om jag söker specifik på något som jag letar efter, så kommer jag nog ändå att gå efter, asså självklart börjar 
jag uppifrån på vilka jag känner igen och vilka jag har handlat från tidigare. Jag tror inte att annonsen i sig spelar jättestor roll, dom är jag 
neutral till faktiskt.  	
Om vi går vidare till Weekday. Vad känner du inför det varumärket? 	
Jag har faktiskt aldrig hört talas om dom. Ehhm..så jag vet inte, jag är neutral. 	
Vad känner du inför Stayhard som varumärke? 	
Dom känner jag till och brukar handla hos. Dom har betald annonsering och det spelar inte så jättestor roll för mig. Ehm... jag ser att dom är 
dom enda som har erbjudanden med i deras text på annonsen och det är inte omöjligt att jag hade gått in på Weekday. Bubbleroom trots att 
jag inte känner till dem så bra. Det hade kanske gjort att jag gått in på dom i efterhand nu när jag tänker efter. 	
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Hur uppfattar du varumärket H&M? Vad har du för känsla gentemot företaget?	
Jag är ganska positiv till H&M, alltså som svensk antar jag att man är känner lite mer sammankopplingar till H&M. Det är en av de mer 
attraktiva märkena, Stayhard och Zalando som skulle ligga något före. Min känsla är positiv, det är ett välkänt företag som jag har handlat på 
tidigare, jag handlar fortfarande. Jag känner bra om H&M och att det är attraktivt, när jag ser H&M tänker jag fortfarande, kläder för ett 
vettigt pris och som student är det attraktivt. Att de har moderna kläder, det är positivt så sätt. 	
Skulle du påstå att du har en positiv eller negativ attityd till betalda annonser? 	
Jag skulle nog säga att jag är positiv till annonsering, både de jag känner till och det jag inte känner till, det är nog en blandning. De märkena 
jag känner till sedan tidigare är jag nog mer positiv till än de jag inte vet någonting om. Det påverkar varandra om det är blandat både betald 
och icke betald annonsering, det kan leda till att jag går in på något annat.  	
Tänker du någonting på de betalda länkarna på högersidan i jämförelse till de betalda annonserna på vänstersidan?	
Alltså för mig så är det som när man går in på en hemsida och så kommer det sådana fönster på sidorna, jag kollar inte dit riktigt. Det är bra 
att det finns bilder så att man vet om det är något man känner igen till exempel Stayhard, och det kommer upp något snyggt där, då är det 
mer trovärdigt eftersom jag litar på Stayhard, då är det trovärdigt att man litar på Stayhard. Men ofta kommer det upp många saker som jag 
inte hade gått in på. 	
Vad skulle du säga att du klickade på om du hade valt?	
Jag hade kanske gått in på Stayhard för att jag känner igen märket men samtidigt så, eeh.. på bilden på högersidan, på bilden så tycker jag att 
dom 2Trendy Only & Sons ser snygga ut. Kollar man bara på bilden i sig utan att tänka på att den är sponsrad hade jag gått in på den. Dom 
andra är inte min målgrupp. 	
Men om man tar hänsyn till att det är en sponsrad länk, då hade du klickat på dom, om du inte hade tagit till hänsyn, påverkar det 
då? 	
Asså jag tror att det påverkar att de faktiskt är sponsrat, jag brukar inte gå in på bilderna i sig. Jag brukar gå in på någon hemsida och söka 
efter det jag letar. Jag går efter länkar. 	
HUVTRÖJA: 	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv? Hur tänker du? 	
Ehhh.. jag kom på mig själv att kolla mot höger direkt och det är nog för att stärka min kontroll att jag sökt rätt. Jag kollade faktiskt till 
höger allra först, sedan tror jag att jag som kikade sist men jag har inte tänkt så mycket på att det står annons där. Utan jag kollar nog mest 
på vilket hemsida det är, inte så mycket på texten i sig. Ehhm..den jag hade valt att gå in på först tror jag är Topstreetwear för att jag har 
handlat där tidigare och varit nöjd. Sedan i och med att H&M ligger väldigt högt upp hade jag gått in där men framförallt på Zalando och 
Topstreetwear hade jag klickat in på först.       	
Vad känner/tänker du inför varumärkena?   	
Ehm... alltså för mig blir det ganska normalt att H&M och Zalando kommer upp i och med att dom är vanliga hemsidor där man kollar på 
vardagskläder. Det känns bra och normalt är dom ligger uppe då vet man att man sökt rätt.	
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Hur uppfattar du H&M i den här sökningen?     	
Ehm..lite som innan tror jag att jag skulle säga. Det känns trovärdigt, jag vet att jag får ett bra pris. Jag handlar ju inte så mycket av H&M på 
internet, när jag handlar på internet går jag in via andra större hemsidor som är internetbaserade t.ex. Zalando. 	
Vad tänker du om Zalando, är de trovärdiga även fast de använder betalda annonser?	
Som jag ser det så behöver dom det, jag tror att jag tänker att för att dom ska fungera så behöver dom  internetannonser eftersom de är 
baserade helt på internet. För mig är det normalt medan ehh.. om det hade varit Intersport hade det inter varit så attraktivt. Lite som H&M 
men de är ju stora så det blir inga varningsbubblor att ha annonser, bara för att få en till påminnelse. Ser man dom nästa gång går man in för 
att man känner till det. H&M är en mer fysiskt butik man hade gått in i. Hade mer förlitat mig på eller gått in på Zalando och Topstreetwear 
trots att de använder sig av annonsering. 	
Skulle du säga att du har en positiv attityd till dom?       	
Ja, absolut när det kommer till internet och så. 	
Bubbleroom, vad har du för uppfattningar om varumärket, vad tänker/känner du? 	
Jag har ju sett det på tv och andra marknadsföringstillfällen, men det känns mer som ett varumärke för tjejer, det är så jag tolkar det. Men det 
är internetbaserade hemsidor, jag reagerar inte på att det är en betalda annonser så det är inte negativt. Kanske hade gjort att jag faktiskt hade 
gått in på den och kollat. 	
Om du kollar på hela sökfältet, var hade du klickat först?	
Ehh.., jag tror att jag hade gått in först och främst på Topstreetwear för att det tilltalar mig mest på grund av att jag har handlat där tidigare 
och det är ett välkänt märke. Det står om rabatter, men det påverkar mig inte så mycket. Jag hade först och främst kollat på länken. Sedan 
hade jag kollat på Zalando i länk-form för att jag handlat där tidigare och för att den ligger längre upp jag kollar rangordningen, ju längre 
ned man kommer desto mindre känt är det. Det som är högst upp känns mer populärt. 	
Tänker du på att dom [Topstreetwear och Zalando] använder sig av en betald annons? 	
Nej inte direkt, det är inget negativt för mig. Sedan hade jag nog inte valt så många, jämföra lite med något annat. Först och främst hade jag 
inte gått in på bilderna, men det hjälper till att se så att man är rätt ute, kanske hjälper om det är exakt en sådan tröja på bilden som man letar 
efter, då kanske jag gått in och jämfört mellan andra sidor. 	
WEEKENDVÄSKA:    	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv? Hur tänker du? 	
Ehm.. bra fråga… Nu är det inte något jag ofta letar efter, vilket betyder att jag kanske hade varit lite mer öppen till nya alternativ av 
varumärken. Ehh.. tror inte annonserna i sig hade påverkat även fast de ligger längst upp. Hade nog fortfarande tolkat varumärkena som 
ligger högt upp som populära. Eeh.. jag kanske hade kollat mer på bilderna här faktiskt. Eftersom det är något nytt jag inte brukar kolla på, 
man kanske får en idé om vad man tänkt från början och vad de finns för alternativ. Men om jag hade gått på märke i sig, eller ah 
hemsidorna, tror jag fortfarande att jag hade gått in på Zalando sedan hade jag varit mer öppen till att kolla på fler alternativ, eftersom jag 
inte vet exakt vad jag letar efter. Då hade jag nog gått i rangordning uppifrån trots att de är annonser. 	
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Om du tänker att du går in på Bagasi, hur tänker/vad tycker du om det varumärket?  	
Jag känner inte till det sedan tidigare, i och med att det är ett nytt varumärke hade jag läst annonsen. Det låter lite lockande när man läser om 
det. Känner ingen negativ attityd mot märket, jag tycker det tilltar med läder och kanvas. Jag får känslan av kvalite när jag läser de orden, 
svårt att sätta ord på något man inte känner till så bra. 	
Vad känner du för Bubbleroom? 	
Det är oklart, jag känner att att jag är neutral. Inget positivt eller negativt. De ligger högt upp så hade kanske klickat på dom. Men tänker inte 
på att det är annonserat.	
Påverkar det på något sätt att Bubbleroom nu har varit med på både på jeans och huvtröja?	
Jo, det påverkar säkert. Kan nog ha någon sorts butterfly effect, att jag sett dom tidigare och det gör dom trovärdiga, de har mycket inom 
allt, det kanske är en anledning till att dom ligger högt upp. Det är nog positivt.	
Wakakuu vad känner du och tänker du inför det varumärket?  	
Ehhm.. neutral skulle jag säga. Aldrig hört talas om märket. Jag skulle säga att jag har en negativ uppfattning, det känns... jag börjar tänka på 
om jag verkligen har hört talas om märket, kanske någon gång tidigare. Tror inte jag hade klickat in på den. Den ligger högt upp på 
sökresultat, men ja för mig känns namnet negativt. 	
Börjar du tänka på den som om att det är en annons?	
Ja, i och med att jag inte känner igen märket överhuvudtaget och att jag inte sett den på tidigare sökningar. Jag funderar på hur den har 
kommit så högt upp på sökresultatet, då kollar jag att det är en annons. Vet inte om jag hade gått in bara för att jag var nyfiken, hade inte valt 
den som ett förstahandsval. 	
Tänker du någonting på de betalda länkarna på högersidan i jämförelse till de betalda annonserna på vänstersidan?	
Alltså jag tror att eh.. i och med att det är något som är okänt som jag inte handlar ofta. Hade jag handlat en väska skulle jag först och främst 
gjort det i en fysisk butik. Har inte handlat en väska på internet tidigare. Tror att bilderna hjälper till med vad man kan få upp för bild i 
huvudet. Hade nog inte haft en negativ känsla, det kanske jag hade haft om det är något jag vet sedan tidigare och är mer familjär med. Så, 
inget negativt så sätt. Inget specifikt, man ser vissa saker man gillar mer, något som hjälper att kolla inför hemsidorna, en tanke för vad man 
vill ha. 	
Läste du mer eller mindre om vad som stod i annonserna, nu när det var en produkt som du inte handlar så mycket?	
Ja absolut, man blir mer kritisk. Man vill veta mer om det är något man inte handlat tidigare. Samma sak som när jag handlade backpack 
väska, då visste jag inte så mycket och sökte på en backpack väska för att få information. Jag kollade bilder, sedan gick jag in på sökningar, 
rangordna vad som låg överst, sedan kopplar man att vissa märken är dyrare och billigare. Man är mer eller mindre kräsen när det kommer 
till något man inte vet om tidigare. Vissa märken kanske inte låter trovärdiga och då kanske man inte går in på dom först och främst. Man 
hade kollat och jämför mer när det kommer till en ny produkt. 	
Varumärken man vet eller tror sig veta att dom är dyrare eller inte, hur påverka det beroende på vilken ordning dom står?  	
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Alltså om Northface eller något kvalitet märke eller hemsida, då kanske jag hade gått in där men inte köpt produkten där. Utan letat på 
billigare sidor. Till exempel, Nike eller Apple då hade jag gått in på en annan hemsida och inte deras huvudsida, dom kommer ha ett högre 
pris. 	
Vid en dyr produkt letar man efter en återförsäljare? 	
Ja, det skulle jag säga. 	
LÖPARSKOR: 	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv? Hur tänker du? 	
Jag går in och söker på skor och jag vet att jag ska ha ett par springskor, så tror jag att jag inte hade gått in på det specifika märkets hemsida. 
Kanske möjligtvis för att se vad dom har, men först och främst hade jag jag kollat där dom har ett större utbud av olika märken. Om jag 
kollar på dom hemsidorna på vänstersidan, så är det inte något som jag vanligtvis går in på. 	
Vad känner du inför Sportamore? 	
Min första tanke är väl att dom har ett bredare utbud och att dom har flera olika varianter som man kan jämföra med och det är ju positivt. 
Ehhm, jag tror faktiskt att man blir lite påverkad av att det står 30-50 % rabatt på annonsen, så jag tror att Sportamore och Stadiumoutlet 
hade jag gått in och kollat på. Just när det kommer till detta. 	
Det finns en annons från Stadium Outlet som är betald och en från Stadium som är organisk, hur tänker du kring det? Hur 
påverkar det din uppfattning om märket? 	
Ehhm.. jag blir mer påverkad av den som är annonserar för att det står om rabatter på den. I och med att den kom upp igen så, ehm.. jag hade 
nog inte tänkt på det så sätt. Kollar jag på hemsidan där det står Stadium Outlet då tänker jag kanske att det är lite mindre utbud men att de 
har något som jag letar efter ändå som till exempel, löparskor. Kan vara både positivt och negativt. Ehm.. positivt är att man blir påmind två 
gånger då kanske det blir större chans att du går in på någon av dom, vilket gör att du kommer in på deras hemsida. Negativt kanske är att 
det står Stadium Outlet och att det står Stadium på den andra då kanske jag hade tänkt att det är positivt för dom, men jag kanske hade gått 
in på Stadium istället för Stadium Outlet. Ehm, när jag tänker Stadium Outlet så tänker jag att det är det sista dom har kvar och när jag 
tänker efter ordentligt är det inte en positiv tanke. 	
Vad har du för känsla för märket?  	
Stadium är mer utav en fysisk butik så jag hade nog inte först och främst kollat på dom eller valt dom om man jämför med internetsidor, jag 
är nog neutral.	
Vad skulle du säga att du känner och tycker om Runningshop? 	
Jag skulle nog säga positivt, jag hade nog tänkt det ligger långt upp. Det känns som om deras butik handlar om idrott och är fokuserade på 
löpning. Det känns som om dom har något bra, med tanke på deras namn. 	
Hur tänker du angående att de betalar för att finns på sidan?  	
Jag skulle säga att jag är neutral. Lite som jag resonerade innan. 	
Tänker du någonting på de betalda länkarna på högersidan i jämförelse till de betalda annonserna på vänstersidan?	
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Hum, lite utav en hjälp ändå. Inte så trovärdigt för mig med bilderna. Det kanske hjälper en att senare leta efter något av de märkena man 
sett där, men jag hade nog inte gått in på dom annonserna. 	
Vad tänker du kring att Stadium finns med både på höger och vänster sida som betald annons? 	
Jag tror faktiskt inte att jag hade reflekterat över det, neutral tror jag. När jag hade kollat på bilden hade jag kollat på bilden och inte på 
något annat, inte namnet i sig, kanske priset. Men inget djupare än så. 	
Är det positivt eller negativt att man får en prisbild? 	
Jag skulle nog säga att det är positivt, för att då får du en uppfattning om vad ett sådant par skor skulle kosta. T.ex. dom skorna högst upp till 
vänster [Adidas Originals], dom har på mig nu. Bilderna hjälper en att vilja leta vidare efter något sånt om det är ett pris du hade kunnat 
betala. 	
Då är det snarare en referens för länkar du klickar in på, på vänster sida istället?	
Ja, det kan nog hjälpa en om man ser dom. Vad jag hade gjort om jag hade sett ett par sådana skor på höger sida, kanske att jag hade gått in 
på bilden om jag verkligen bara hade sett priset. Hade jag tyckt det var orimligt, hade jag gått in kollat om det kanske funnits en eller två 
storlekar och sedan sökt på Pricerunner [jämförelse hemsida] och letat vidare efter dom skorna. Det kan leda till något annat om det är något 
jag verkligen letar efter. 	
Generellt, vad är din uppfattning gentemot de betalda länkarna? 	
Jag skulle säga att det inte är något negativt med betalda annonser, det kan nog hjälpa en om man går in på något. Som man inte hade gjort 
om det inte låg överst. Man ger chansen genom annonser till nya märken. För mig är det inget negativt så länge det inte är något som inte 
tilltalar mig. Alltså, om det är något märke jag inte tycker om lika mycket. Då kanske jag hade börjat tänka på varför det ligger där när jag 
inte tycker om dom. Ehm.. samtidigt så är Google en sammanfattning utav vad många tycker om. Jag är neutral till annonsörer, bra att dom 
finns där för då kan man se alternativ. 
 
Number 2:	
JEANS: 	
Då ska du få den första sökningen och nu kan vi då låtsas att du har gjort den här sökningen helt enkelt. Så nu har du då sökt på 
jeans helt enkelt och då så undrar vi hur du skulle vilja gå till väga med den här sökningen? Hur du tänker och sådär kan du få 
förklara lite. 	
Eee jag hade gått in på den första för jag känner igen siten, på Bubbleroom så hade jag gått in där...	
Det är en print screen så du kan inte klicka tyvärr.	
Haha, jahaaa...	
Men du hade valt att gå in där iallafall om du hade kunnat?	
Jag hade gått in där och kollat lite vad dom har, eee sökt på lite olika modeller, storlekar och även kollat på annat antagligen. Det hade 
antagligen inte slutat med att jag hade köpt jeans utan säkert hittat någon tröja istället. Ee sen så hade jag gått tillbaka och så hade jag gått in 
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påe.. e Weekday hade jag nog skippat för den känner jag inte igen så mycket. Sen så hade jag nog gått in på Stayhard för att jag känner igen 
dom men vet inte vilket det är, alltså specifikt får jag inte upp någon bild i huvudet eee...	
Så lite nyfiken då?	
Ja jag tänker att den att.. bara på den, vad heter den... den Carlings får jag upp när jag ser Stayhard och sen H&M..  ja o så Zalando då, så jag 
hade kollat igen lite [SERP] men det hade nog inte slutat med jeans tror jag inte i slutändan. 	
Kan du skilja på de betalda länkarna och det vanliga resultatet? 	
Aha oj, ja dom betala antar jag är oj Zalando tänker jag, eller? För alla de här fyra översta har ju "annons" och då tänker jag att de måste ha 
annonser för att kunna betala för sin site istället för att ha betalt för att liksom.. eller? Asså..	
Varför vi ställer de här frågorna är mer för att vi kommer ställa frågor om de betalda länkarna, så vi förstår varandra. 	
Aha...	
Ah precis, dom som har "annons" här är de som betalar alltså det är så att om någon klickar på någon av länkarna så får de 
företagen som köpt den länken betala till Google så dom betalar för att få finnas där. 	
Aha jag förstår.	
Och det är likadant med bilderna, dom är också betalda och dom som inte har så det står annons här framför länken är inte betalda 
för, och då kallas det för organiskt resultatet, det är alltså då det vanliga flödet. 	
Det hade jag inte tänkt på. Man reflekterar ju över att det står annons eller inte men alltså jag tänker inte riktigt på vad det innebär. 	
Hur skulle du säga att du uppfattar de betalda annonserna som du ser här?	
Alltså på vilket sätt menar du med uppfattar?	
Ah men vad får du för tankar eller känslor, vad ser du hos varumärkena här?	
Jag tycker de alla ser ganska så lika ut. Eee asså alla har ju skrivit sitt märke och såhär “köp jeans". Det står lite samma överallt. Om det är 
Herr eller Dam, vart man ska klicka in sig på. Aah det står lite samma överallt tycker jag. Förutom här står det ju “fri frakt” ganska tydligt på 
Zalando och hos dom andra står ju inte det någonstans. Där står det ju bara deras utbud. 	
Hur skulle du då uppfatta dem specifikt betalda om man pratar om varumärkena? Tex om vi börjar högst upp på annonserna här. 
Hur uppfattar du just det varumärket när du ser att det har betalt för att finnas där?	
Ee asså jag vet i fasen. Jag reflekterar inte så mycket över det alls faktiskt. Jag hade nog tagit det som en fördel att Zalando har fri frakt, det 
hade jag tyckt va lite mer positivt och då kanske hellre köpt därifrån, om man inte får fri frakt från de andra, om de har lite samma utbud. 	
Så du tänker mer på vad som står där än.. 	
*Avbryter* ja än själva... asså än hur det ser ut, tror jag. 	
Om vi då igen pratar om varumärkena som du ser, hur uppfattar du varumärket och att de finns på tex som annons? Tycker du att 
du har en specifik uppfattning till det? Om du skulle jämföra tex här har vi då Zalando som inte har betalt, har du någon annan 
uppfattning än till Weekday som har betalt?	
Nej inte direkt, jag tror mer det är hur ofta man hör om varumärket. Och till vilken grad man känner igen det. 	
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Om vi pratar lite om de varumärkena du känner igen här, hur skulle du kunna beskriva vad du har för tankar om att de ligger 
där? Bubbleroom kände du ju till?	
Ja...	
Vad tänker du om att Bubbleroom ligger högst upp där på listan?	
Jag tänker att det är de som flest går in på och flest söker efter. Mer så och att dom...vad ska man säga... förtjänat sin plats på toppen eller va 
man ska säga och sett att dom då har betalat, mer än de andra övriga för att få komma högre upp på Google för att de ska komma först 
liksom.	
Och vad är din attityd till det? Är det bra eller dåligt?	
Jag tycker väl att asså man hör ju mer om dom som hamnar högst upp och dom får mer och blir mer sedda än de andra för de betalar mer om 
dom som hamnar högst upp och dom får mer och blir mer sedda än de andra för de betalar mer sen så kanske de andra märkena är minst lika 
bra, eller bättre bara att dom inte har betalat för sig. Såå det är ju lite lite lurendrejeri i sig att dom kan betala sin plats upp och sen kanske det 
inte alls är bra grejer som de säljer... 
Men om vi säger såhär då, Bubbleroom känner du till sedan tidigare, om dom skulle finns här som annons och att vi säger att de 
skulle finns som "vanligt resultat", hur hade du känt inför det då? Vad hade du klickat på liksom? 
Jag hade nog faktiskt klickat på bubbleroom först. 
Alltså den betalda annonsen? 
Nej även om de hade legat längre ner. Så hade jag scannat igen först och ändå klickat in på Bubbleroom för att jag har varit inne på 
Bubbleroom innan och vet att jag tycker om deras grejer eee men sen så hade jag ändå tagit den på toppen efter det liksom. Man känner ju 
fortfarande igen alla dom här varumärkena men aah jag hade inte tänkt så mycket specifikt på om det va en annons eller inte faktiskt. 	
Tex Stayhard, vad skulle du säga att du har för känsla gentemot det varumärket och att dom finns här?	
Ee, hade jag sökt efter jeans så hade jag väl inte förväntat mig att Stayhard skulle vara där men varför kan jag inte svara på. Jag tror det bara 
är för att man inte har sett dom lika mycket, ee men om jag hade googlat på jeans och innan jag klickat på “sök" tänkt på vilka som skulle 
vara där så hade det väl varit Nelly. Nelly hade jag ju tänkt på men den står ju inte med här. H&M också och Bubbleroom, som är lite 
vanliga. 	
Men skulle du påstå att du har en positiv eller negativ attityd mot att dom har betalt för sig här, de olika företagen och 
varumärkena?	
Asså, ganska så positivt ändå. Så dom sticker ut lite mer då, de hamnar ju först det är dom som man går in på. 	
HUVTRÖJA: 	
Då går vi vidare till huvtröja, och då kommer vi ungefär diskutera det på samma sätt. Så första då om du skulle vilja berätta hur du 
skulle gå tillväga om du gjort denna sökningen?	
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Ee huvtröjor, då hade jag gått in på H&M men också Bubbleroom. Sen hade jag nog hoppat över Zalando, ee... för att man ser 
TopStreetWear som jag inte riktigt känner igen och dessutom står det 20 % rabatt här så där hade jag klickat in och kollat lite vad det är för 
något. 	
Om du går mer in på djupet om varför du skulle klickat in på H&M och Bubbleroom som du sa först här nu?	
För att de ligger första i listan och jag hade nog velat scanna igenom först vad dom [H&M] har för att det är ett basic märke och se vad de 
erbjuder för att kunna jämföra pris och utbud med de andra som är lite högre prisklass. 	
Tänker du något på bilderna du ser här på högersidan?	
Jag tänker av någon anledning att de är lite var för sig att dem här inte riktigt hör till vänstersidan och det tänker jag är för att man är så van 
att det finns reklam på sidan, på högersidan, och det brukar jag bara scrolla förbi. Så bilderna brukar jag inte titta på så mycket. 	
Så du hade inte, om du gjort en egen sökning, hade du då klickat på bilderna för att komma vidare? 	
Nej, jag hade klickat på annonserna till vänster. Alltså de till höger, är de inte betalda alls?	
Jo de är betala för också, det är kanske bra att vi förtydligar, det är annonser både till höger och på toppen på vänster sida. 	
Okej, nej men jag hade nog bara klickat på vänsterfliken. 	
Vad skulle du då säga att du har för känsla gentemot dom här företagen, för att de ligger där då?	
Positivt, det känns som jag ger samma svar igen men det är för att man känner igen det liksom. Det är märken som jag aldrig har varit 
missnöjd med och som jag litar på, så jag känner att om jag hade köpt något därifrån så tror jag inte att jag hade blivit besviken. 	
Hade du känt eller tänkt liknande tankar om du hade gått in på coola hoodies [Topstreetwear]?	
Nej, jag hade varit mer skeptisk till den just eftersom jag inte riktigt vet vad jag har att förvänta mig. Den här känns ganska ny för mig, jag 
har aldrig riktigt sett den. 	
Så vad är känslan då, skulle du säga?	
Inte lika positiv som till H&M, Bubbleroom och Zalando. Det känns som de är de enda på sidan som har 20% rabatt, de försöker locka med 
att om du köper detta så sparar du 20%. Är det då för de har utförsäljning? Varför har de utförsäljning? Varför vill dom locka med 20% 
jämfört med de andra. Det tänker jag på. 	
Om du helt fritt skulle få välja att klicka på länkarna, hur skulle du då klickat? Var skulle du första välja att klicka?	
Jag hade klickat på antingen H&M först eller Bubbleroom, ee... lite beroende på vad jag hade letat efter. Om jag bara hade velat ha någon 
basic tröja så som jag bara vill, asså... såhär till vardags så hade jag valt H&M. Hade jag velat köpa något såhär lite mer somrigt, finare 
blusar, så hade jag gått in på Bubbleroom. Sen hade jag väl scannat igenom de andra lite också men jag tror jag hade stannat där. Jag orkar 
inte hålla på och Googla för mycket och liksom kolla för länge, haha. 	
WEEKENDVÄSKA:	
Då fortsätter vi med nästa, och går vidare till Weekendbags. Det är då lite samma sak igen, om du hade gjort denna sökning själv.. 
Hur hade du då tänkt och gått till väga?	
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Väskor hade jag nog aldrig ens tänkt på att köpa online. Av någon anledning så just med väskor så hade jag velat ta på och känna på dem 
själv, så då hade jag absolut åkt till en affär. 	
Hur kommer det sig då?	
Jag vet inte, jag tror det är för att kläder är lite same same, lite samma kvalitet och man har känt på det förut man vet lite mer sedan innan 
hur de är, men väskor... Om jag hade beställt online så hade det ju varit för något speciellt märke eller modell. Jag brukar bara köpa någon 
väska på Ullared typ, jag är inte så noga med märken eller så. Jag tror jag hade velat leta lite mer märken på väskor online då isåfall. Och då 
hade jag inte velat gå in på Bubbleroom först. För Bubbleroom tänker jag är mest för kläder. Då hade jag nog gått in på, vad heter den här, 
Bagasi. Det hade jag nog gått in på först. 	
Okej, för att?	
För att.. nog mestadels för att den innehåller ordet "bag" och för att den ligger först. 	
Vad skulle du säga att du får för känsla mot varumärket Bagasi och att de ligger högst upp?	
Jag blir lite intresserade av den. Man ser att det inte är något känt märke som man känner igen men Bagasi kanske har kända märken som de 
säljer? Vad vet jag, för jag har aldrig varit inne på Bagasi. 	
Hur tänker du, är det något annat märke du känns igen här?	
Accent [organist resultat], men den hade jag inte gått in på. 	
För att?	
För jag tänker att det är... jag tänker plast... jag tänker plast och låg kvalitet. Det känns mer  som accessoarer och som smycken. Jag tänker 
på när man ska köpa någon liten krona typ eller hårgrejer som diadem. Det är vad jag tänker på med Accent, så dom hade jag inte litat så 
mycket på. 	
Och om man då går över till bilderna och annonserna på höger sida, hade du kollat på dem? Hur tänker du kring dem?	
Här är det ju också Bagasi och den väskan ser ganska bra ut. Den ser snygg ut. 	
Hade du kunnat tänka dig att klicka på den då?	
Ja eller jag hade inte klickat på bilden utan jag hade sett bilden och sett att det står Bagasi under men så hade jag gått in på länken [till 
vänster] och klickat. Varför vet jag faktiskt inte, det kan jag inte svara på. Men här dock, ser jag jag ju Nelly bland bilderna men Nelly finns 
inte här, på väster sida. 	
Hur tänker du kring det?	
Jag hade nog sett att dom också säljer väskor men då hade googlat in på Nelly istället för att klicka på bilden och specifik gått in och letat 
efter något på Nelly. 	
Varför tror du att du undviker de bilderna?	
Jag tror det är för att det känns som reklam och att man inte kommer komma in direkt på deras hemsida av någon anledning. Utan att om jag 
vill komma direkt till hemsidan så måste jag skriva in det själv, istället för att klicka på någon bild. 	
Så hur ställer du dig då till reklam och annonser?	
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Jag kan tycka det är bra. För att det får en att se och tänka på saker som man kanske inte hade tänkt på annas. Man ser ett litet större utbud så 
man kan bli inspirerad av reklam men samtidigt som det blir för mycket så blir det tillslut så att man inte tittat på det. Det blir bara skräp. Så 
om det är snygg reklam och lite så, kort koncist liksom, så är det bra. 	
Är det något varumärke som du känner att vi har sett flera gånger här nu?	
Bubbleroom och Zalando och fasen det var ju något mer.. men det kommer jag inte ihåg nu. 	
Hur tänker du kring att det är flera varumärken som dyker upp flera gånger på olika sökningar?	
Det är ju att dom säljer ju lite olika saker. Alltså de säljer ju både kläder, väskor och skor, dom säljer ju allt. Inte bara specifik jeans eller 
bara väskor. 	
Är det positivt eller negativt?	
Ja va fasen, nä men jag kan tycka att det är positivt. För om man tycker om att prova på nya saker och man köper med något extra bara för 
att... Nä vilken svår fråga! Det är negativt på ett sätt, för man slösar mer och man kanske köper något som man inte hade tänkt köpa på 
hemsidan och sen så går man in och gör en extra koll så det tar ju längre tid för att faktiskt köpa det det som man vill ha. Eller, så köper man 
något annat och inte alls det som man skulle ha. Men o andra sidan så kanske man köper någonting som man inte visste att man skulle bli 
nöjd med och letar nya märken och inser att man hittar "sitt" märke och köper från det istället. Så jag tycker nog att det är positivt. Tror jag. 	
En sista fråga här på denna sökningen, om du skulle få för dig att klicka dig in på någon här, vad skulle du klicka på först?	
Just på den här sökningen hade jag då klickat på Bagasi, på annonslänken [inte bilden]. 	
LÖPARSKOR:	
Nu går vi vidare till nästa bild som är löparskor. Ja, hur tänker du kring denna sökningen och hur går du tillväga?	
Här såg jag först Adidas-bilden, de röda skorna. Det var nog den röda färgen som fick ögonen att gå dit och så ser man att det är Adidas och 
så tänker man direkt att Adidas är ett väldigt bra varumärke och har bra skor. 	
För att?	
[Läser från annonsen] "For running".. jo för att dom har bara ett välkänt bra märke som har blivit bra marknadsfört och det är många som 
använder deras produkter och man har inte hört mycket negativt om Adidas eller deras produkter. 	
Vad har du för känsla till det märket?	
Den är positivt. 	
Och vad känner du kring att de att har betalat för att vara på den här sidan?	
Dom har nog fått.. de marknadsför sig ju lite själva nu men till en början har de nog fått jobba ganska mycket och betalat ganska mycket för 
att få komma in i just branschen för det finns så jäkla många olika skomärken och företag som säljer skor och så...men Adidas har blivit 
ganska marknadsfört av kändisar och atleter. 	
Påverkar det hur du tänker kring varumärket?	
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Ja det gör det för då.. det är egentligen ett par skor som jag hade velat ha men jag köper aldrig dem för att det ligger lite över min prisklass. 
Jag är inte villig att betala så mycket för Adidas skor, bara för att det är Adidas, då kan jag lika gärna köpa ett par andra skor som är billigare 
som ändå fortfarande är bekväma och funkar. 	
Hur uppfattar du de andra annonserna vi ser här?	
Dom ser också likadan ut [att annonserna i sig påminner om varandra som reds.am]. De jag hade klickat in på hade varit Stadium Outlet, 
både för att det är Stadium som i butiken som jag förknippar med.. jag får bara upp deras logga i huvudet "Stadium" och då tänker jag på att 
jag har varit och handlat där förut, där har jag varit nöjd, så då går jag in där. 	
Och vad skulle du säga att du har för känsla gentemot att de finns här?	
Den är positiv. Jag gillar stadium. När jag ska köpa träningsgrejer och träningsskor så brukar jag välja Stadium eller, vad heter den andra.. 
Intersport. Men jag hade inte köpt skor online och beställt, för jag vill prova dem först. 	
Hur uppfattar du de andra varumärkena? Tex Sportamore som annonsör?	
Bra och positivt. Jag hade gått in och tittat på den för de har både fri frakt som de skriver ut och så har de olika löparskor, mid season sale, 
Nike står med också vilket också är ett märke man känner igen. Så där hade man nog gått in och kollat lite. De har ju också Converse, så då 
blir det ju inte bara sportskor... alltså springskor. Då är det ju inte bara sportskor som de säljer då är det ju mer vanliga skor också. 	
Påverkar det din attityd mot varumärket?	
Ja om jag jag skulle specifikt gå in för att bara hitta ett visst par skor, alltså träningsskor, då vill jag ju att dom mest ska fokusera på det. Att 
inte sälja klackskor och herrskor och sånt också. För då känns det ju lite som att kvaliteten på ett sätt blir lägre för då har de ett sånt stort 
utbud av allt. 	
Kräver du mer kvalitet av ett par löparskor än de andra produkterna vi titta på tidigare?	
Ja det tycker jag, asså det är mer.. det här är ett par skor man kanske hade använt längre och som man vill ska hålla och som ska vara bra för 
kroppen och man ska inte få ont dem. 	
Är det då viktigare att företaget som säljer skorna har en mer nischad profil?	
Ja det skulle jag säga. 	
Om du skulle välja hur du skulle klicka på dessa olika länkar, hur skulle du valt att klicka då?	
Eee... jag hade klickat på Stadium Outlet först, ee... sen hade jag nog klickat... det här är nog första bilden jag kanske hade valt att klicka på. 
Adidas alltså. Den hade jag nog kunna klicka på. För den sticker ut väldigt mycket från de andra, just med färgen och en är clean och den 
fångar mitt intresse. 	
Om vi skulle kolla på Outnorth? Vad är din känsla kring dem?	
Jag tycker inte om deras, att de har skrivit "skor som tål tuffa utmaningar". Varför vet jag inte.. det känns lite "catchy" som dom har slängt 
till med nått, höftar till med något bara för att man ska gå in på deras sida. 	
Vad skulle du säga att har för attityd till varumärket?	



 

23 
 

Jag känner inte till det märket tror jag inte. Men jag tänker att det är mer, jag tänker lite på utomhusaktiviteter, på hiking och sånt på 
OutNorth så där hade jag nog inte gått in och kollat, för jag kopplar inte det med sprint och träningsskor på det sättet utan på mer tjocka 
gåskor. 	
Här har vi samma varumärke, Stadium, som finns både som annons och som ett "vanligt" alternativ i listan. Hur tänker du kring 
det och vilken skulle du välja?	
Aha...	
Påverkar det?	
Inte just om det är annons eller inte, det som påverkar är att det står just "löparskor" billiga löparskor online". Här nere på Stadium 
[organiska länken] tänker jag att det kommer in på allt, och inte specifikt på skorna. Utan då får jag gå in först på sidan Stadium och skriva i 
att jag vill ha skor och klicka vidare där. Så jag hade nog ändå valt annonsen till Stadium Outlet. 	
Om vi ska sammanfatta hur du tänker kring betalad alternativ på Google så generella uppfattningen, hur skulle du beskriva den?	
Jag tänker inte så mycket på om det är betalt eller inte, det är inte det som jag ser när jag går in och söker faktiskt. Jag tänker på hur högt upp 
det ligger på listan, jag brukar kolla på de översta och klicka in där och sen på namnet, märkesnamnet, och lite vad de har skrivit på sin 
rubrik och rad och se vad som lockar. 	
Om vi går tillbaka till varumärkesnamnet, vad är det som avgör då vad som du faller för?	
Märken som jag har provat förut och vet funkar för mig, den fysiska produkten från dem, men sen även märken som man vet är bra som man 
hör ofta men som man inte provat själv. Även om kan inte har produkter från dem så hade jag kunna gå in och titta och se vad de erbjuder 
men det hade nog slutat med att jag går tillbaka till listan och en butik som jag köp produkter från innan tror jag. 	
Vill du lägga till något till intervjun?	
Nej	
Okej, då är vi nöjda så. Tack för att du ställde upp! 
 
Number 3:	
JEANS: 	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv? 	
Jag hade valt Zalando, för att dom andra är annonser. 	
Vilken av Zalando länkarna hade du valt då? 	
Jag hade valt annonsen där det står herr jeans i det vänstra fältet. Bilderna är mest tjej jeans, det man tittar på är tjej jeansen därför dras min 
inte till bilderna. Där står det bara jeans på annonserna på vänstra fältet. Vilket betyder att dom vill att du ska gå in där. 	
Kan du skilja på de betalda länkarna du ser och de vanliga organiska resultaten?	
Ja, annonser är där det står att det är en annons, sedan står det sponsrad (bild) där så jag antar att det också är en annons. 	
Hur uppfattar du de betalda annonserna generellt?  	
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Eeh.. jag hade inte handlat på någon av annonserna. För att dom här sajterna riktar sig mer mot tjejer [Bubbleroom/Weekday]. Eller 
Stayhard känns mer som en herr, men H&M känns mer neutralt. På Zalando där har dom schyssta grejer, jag känner till dom sedan innan. 
Man ser tydligare att det är annonser för kvinnor om man tittar på alla sökresultat. Tittar man noga är det också för män, men man tänker 
mest att det är för kvinnor. Jag skulle säga att jag har en negativ uppfattning mot annonserna. Men H&M känns mer positivt, tror att det 
beror på att det inte står köp på deras annons och att de har jeans. 	
Har det någonting med din tidigare bild om varumärket (H&M) att göra, eller är det bara hur de har utformat deras annons? 	
Ne, det är nog bara hur det har utformat deras annons. 	
Anser du att du känner till dom översta annonsera? (Bubbleroom, Weekday, Stayhard & H&M)? 	
Jag vet ju vilka det är. De [Bubbleroom/Weekday] riktar sig mer mot kvinnor än mot män. Stayhard är riktad mot killar. H&M är unisex 
mer. 	
Hur uppfattar du Bubbleroom som varumärke?	
Eh, billigt och för kvinnor... jag vet inte om dom har ett eget varumärke men ah.. billigt och för kvinnor. 	
Hur uppfattar Weekday du som varumärke?	
Att det är ett varumärke för kvinnor, medelprisklass. 	
Hur uppfattar Stayhard du som varumärke?	
Det är för herrar, mode tänker man. 	
Hur uppfattar H&M du som varumärke?	
Det uppfattar jag som billigt. 	
Påverkar det din syn om varumärket om dom har köpt annonsplats?	
Ja precis, det gör det. Då känner man mer att dom tvingar in en, än att man självmant går in där. Det är ju bra för den som letar efter något. 
Men om man bara vill ha ett par schyssta jeans letar man nog upp det själv, inte att man vill ha annonsen till sig eller hur man ska förklara 
det. 	
Vart hade du köpt jeans? 	
Jag hade köpt dom på Zalando oavsett vad det finns för länkar. Det är första man tänker på.	
Men om Zalando hade legat som annonsör istället, hur hade det påverkat synen på varumärket?	
Det är nog förutfattade meningar, nee... jag hade nog tänkt samma sak, att det hade blivit påtvingat. Jag hade hellre valt något annat att 
klicka på. 	
Vad får du för känslor kring varumärkena? 	
Bubbleroom då tänker man bubbligt, skumpa man ska ut och festa.. kläder för kvinnor. Weekday, åh nu kommer helgen, popcorn och chips. 
Stayhard, det är tuffa killen typ. H&M, känslan där är schyssta kläder till ett bra pris. 	
Kollar vi på bilderna som är på högersidan, om det hade varit fler herr jeans, tror du att du hade lagt större vikt vid bilden då? Hur 
anser du att du förhåller dig till dom sponsrade bilderna? 	
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Huum, jag tror inte att jag dras till bilderna så mer till texten. En bild säger inte så mycket. 	
Om vi kollar på länkarna på vänstra sida, lägger du stor vikt på vad dom har skrivit? 	
Jag brukar alltid fokusera på det som står undertill, det andra är bara click bates. Det som står under är mer intressant. Jag lägger tid att läsa 
annonserna innan man klickar in. Oavsett vad det är för typ av länk skulle jag läsa innan jag klickar. 	
HUVTRÖJA: 	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv?	
Huum... vi har ju Zalando och Topstreetwear “coola hoodies”, det lockar ju inte, det känns ju som om att det inte är coola hoodies. Det 
känns billigt och som om att det är någon som kör Volvo. Ehm...	
Zalando ligger nu som annonsör, ändrar det din syn på varumärket? 	
Nej, det gör det inte. Det är liksom, man blir ju påverkad av varumärken sedan tidigare. För mig som kille är inte Bubbleroom lockande. 
H&M är det första man ser, dom skriver att det är ett stort utbud och inte att man ska köpa hoodies. Att typ man blir mer lockad av att klicka 
in om det står huvtröjor och då kanske man går in och kollar. 	
Känner du igen alla varumärkena som ligger som annonsör? 	
Nej, jag känner inte igen Topstreetwear, resten känner jag igen. 	
Om vi kollar på bilderna på höger sida, är det någonting du har lagt märket till? 	
Nej, det enda som ögat drog till var den röda tröjan, bara för att det var röd färg på den. Det är för liten bild på sidan. 	
Är det något du tror att du hade klickat på? 	
Nej, inte när jag såg priset. Hade priset varit dolt hade jag kanske klickat in. 	
Är det positivt eller negativt att de visar priserna? 	
I detta fallet hade det varit negativt, men hade det varit olika beroende på vilket sammanhang det är. Till exempel, hade Intersport eller 
Stadium sålt samma tröja, och det ena var billigare än det andra då är det positivt och då går man in på den som är billigast och då hade man 
klickat på det. 	
Den röda tröjan på bilden till höger som du kollade på tidigare, som ligger i en betydligt högre prisklass till skillnad från de andra, 
hur är din uppfattning om den nu?  	
Ja den är mer negativ och det är inte ett rimligt pris att betala. Men det är ju bra att se priser om det är en specifik tröja du vill ha och det är 
samma tröja fast olika sajter då är det positivt.	
Generellt, hur tänker du kring annonserna, när du tänker fritt?	
Jag klickar väl på den som kommer högst upp, alltså H&M. Sedan hade jag gått ner till Zalando. 	
På den tidigare bilden på Jeans, kändes det som om du var ganska negativt inställd till annonserna, är det annorlunda nu? 	
Ja, för att det är andra varumärken som är högst upp nu. H&M är mer intressant nu, man vet att dom bara har saker från H&M. Zalando är 
mer än återförsäljare och de olika märkena finns lite mer överallt. Där har du ju större utbud. Jag hade aldrig klickat in på Bubbleroom, 
eftersom det känns mer riktat mot kvinnor. 	
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På förra bilden (jeans) kändes det som att du var mer positivt inställd till det vanliga flödet än till annonserna? 	
Ja, men så blir det vanliga flödet till exempel... Boozt känns mer för tjejer och Sportshopen känner jag inte igen. Jag hade klickat in där om 
jag inte hade hittat vad jag ville ha på H&M eller Zalando, men det är inte spontant utan men man väljer dom först nu. 	
WEEKENDVÄSKA: 	
Hur ställer du dig till det som produkt? 	
Jag känner inte igen uttrycket, jag har aldrig hört talas om det. 	
Men när vi kollar på resultatet, kanske du bildar dig en uppfattning? 	
Ja, det känns inte alls intressant för mig. Ingenting jag personligen hade sökt på. Men om jag skulle sätta mig in i tanken att jag vill ha en 
weekendväska, skulle jag nog gå efter bilderna istället. Jag skulle nog börja där, för där får man en bild över vad en weekendväska är för 
någonting. Sedan känner jag inte igen varumärket, Bagasi så jag hade inte klickat in där. Bubbleroom vet jag att det är mer för kvinnor. 
Wakakuu känner jag inte heller till och hade inte klickat in där. Neckwear känns som om att det är är typ halsband, så nej där hade jag inte 
klickat. Accent vet jag inte heller vad det är så jag hade nog tagit Zalando. Man kanske också hade tagit Gant (bilden till höger) för det är ett 
varumärke som jag känner till sedan innan och jag hade nog klickat på den. 	
Är det priset eller varumärket som spelar roll då tror du? 	
Priset, tror jag. Den i läder från Bagasi känns för dyr och bilden från Nelly känns för billig. 	
Du sa att den ena väskan var för billig och den i läder för dyr, men det känns ändå som om att du har skaffat dig en uppfattning om 
vad du skulle kunna betala. 	
Ja, precis. Nu tittar jag på priset och det är medelprisklass [Gant väska] och jag känner igen varumärket då hade jag kunnat klicka. Men hade 
jag inte känt igen det hade det varit annorlunda. Då hade jag nog valt Gant väskan [nedre alternativet] för att det varumärket känner jag till. 
Men Nelly känns väldigt riktat mot tjejer. 	
Förstår om det är svårt att svara när det handlar om en produkt du inte känner till sedan innan, men vad känner du kring de 
varumärkena som vi ser på sökresultatet? Vad har du för uppfattning?	
Bagasi: billigt, Bubbleroom: billiga, Wakakuu: Billigt, Neckwear: billigt, Accent: Billigt och Zalando dyrt. 	
Intressant, den första länken som annars var Bagasi och det var den som hade den dyra väskan på högersidan på bilden, vad är det 
som får dig att uppfatta den skillnaden mellan högersidan och vänstersidan? 	
Det är väl priset, där ser jag ju priser [höger sida] och på vänster sida står namnet och så tittar jag på det som står under och även en rabatt. 
Man har ju inte 40 % rabatt på väskor [Bagasi] det skyltar man inte med. Ett märke ska inte behöva ha rabatt för att det ska vara ett sånt 
starkt varumärke i sig och alla ska vilja ha det. 	
När det var en okänt produkt, kändes det som om du la mer fokus på bilderna än texten, vad tänker du kring det? 	
Ja precis, det är intressant. För att när jag inte vet vad produkten är, behöver jag se en bild för att få en uppfattning först. Sedan kan man gå 
tillbaka och titta på annonserna. Jävla Google, dom luras. 	
Varför känner du att dom luras? 	
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Dom vet ju hur dom ska göra för att dom ska få så mycket klick som möjligt. Det är ju bra fast man känner sig ändå lurad. Vet inte riktigt 
vad man ska säga, det känns som att Google luras och inte företagen, det är dom som erbjudits en annonseringsplats. Jag har inget emot 
varumärkena som annonserar. Men jag skulle ändå säga allmänt att det första jag tänker är att det är lite negativt. Ehm.. men jag förstår 
varför dom gör det men sedan har man ett starkt varumärke ska man inte behöver köpa annonser det ska komma upp ändå som vanliga 
resultaten, och det gör dom om de är tillräckligt bra. Både Google och annonsköparna får sig en slänga av den negativa sleven tycker jag. 	
LÖPARSKOR: 	
Hur skulle du gå tillväga med denna sökning om det var en du hade gjort själv? 	
Det första jag tittade på nu var bilderna. Det är mer personligt att man vill ha snygga skor. Jag vet ju om att priserna är mellan 800 kr och 
2000 kr och man är beredd att betala det och då går man mer på bilderna, man går på utseende och position.	
Varför är man beredd att betala mer här? 	
Det är nog för att jag vet om, jag vet vad jag är beredd att betala för en sko om den är tillräckligt snygg. Det ska vara en snygg sko och ha 
bra funktion. Det första man gör är att titta efter en snygg sko och sedan testar man funktionen och om de två matchar så köper du det.	
Vad skulle du säga att du har för uppfattning om de märkena som ligger på höger sida? 	
Just löparskor är ju lite speciellt, för där finns det tre stora företag som är bra, Nike, Asics och Adidas. Sedan finns det Puma också men det 
skulle jag nog inte köpa. Nike, Asics och Adidas vet man att dom flesta säljer och då är det också en fråga om pris. Om det är samma skor 
på två olika återförsäljare så tar du dom är är billigast, man får ju samma produkt. Jag tittar inte på vem som säljer utan bara pris och utbud 
kollar jag på. Men kollar jag på vänster sida på annonserna tittar jag faktiskt på att dom har rabatt. Det kan ju betyda att jag kan hitta en 
snygg sko med bra funktion till ett bra pris och då spelar det mindre roll vem som säljer den, eftersom jag vet vad jag är ute efter. Jag vet att 
Stadium, Stadium Outlet och Sportamore har dom märkena jag gillar, men det vet jag inte om dom jag inte känner till har. 	
Hur tror du att du hade klickat dig runt på denna sidan? 	
Sportamore först, för att jag känner till dom sedan tidigare, de har produkter jag gillar, de har också rabatt. Sedan hade jag valt Stadium 
Outlet för att jag känner till att dom säljer bra skor och att dom har rabatt. Jag väljer ordningen efter hur det kommer högst upp, sedan hade 
jag hoppat över resten förutom Stadium. 	
I den här sökningen återfinns Stadium på 4 ställen, är det någonting du har reflekterat över? Vad är din uppfattning?	
Ja det har jag, det är nog bra för mig för då ser jag bättre och får en bättre uppfattning om vad de säljer. Min känsla är att det inte gör mig 
någonting. Ju mer information jag får desto bättre. Men sen får det ju inte bli för mycket, jag vill ha informationen så man får en uppfattning 
om deras priser.	
Upplever du att du har fått bra information? 	
Outnorth får man ingen information och det är en utav anledningarna till att jag inte skulle vilja gå in på den. För att jag inte känner till 
varumärket, det känns som ett märke för vandringsskor. 	
Hur uppfattar du Runningshop? 	
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Dom känner jag inte till alls, men dom skulle jag kunna klicka in på om jag inte hittar något på Stadium eller Sportamore. Det ser ut som att 
Runningshop har ett bra utbud.	
Mer än vad Löplabbet har? 	
Ja, det står Loplabbet.se, det är inte ens hela deras varumärkes namn som står på annonsen vilket gör det lite negativt. 	
Generellt, vad säger du har för inställning till betalda annonser? 	
Hum... ja min allmänna uppfattning är att det hjälper den som letar efter någonting att hitta det den vill ha. Samtidigt kanske du missar 
någonting så att du bara klickar på annonserna och bryr dig inte om de som kommer längre ner på sida. Jag skulle säga att det blir negativt 
för mig. Om man letar efter något man vill ha är det bra med annonser, vet man inte vad man vill ha så kan det vara gött att leta själv. Till 
exempel, om jag ska köpa golfklubbor så söker man på det, då kommer dom butikerna som dom flesta köper på, kommer vara högst upp och 
de har förmodligen en annons. Men de kanske inte har dom bästa priserna eller bäst kunskap. Då kanske man väljer dom för att det är 
enklast, hade dom inte varit annonser hade du kanske hittat några andra bättre, mer aktivt letat efter det bästa, tänker jag. Jag skulle säga att 
för mig är det negativt med annonser.	
 

Number 4:	
JEANS: 	
Hur tar du dig än det här sökresultatet, hur går du tillväga? 	
Mmm.. ehh annonserna brukar ju gå bort ganska fort, man börjar alltid liksom med den första som inte är annons skulle jag nog säga. Jag 
har nog aldrig någonsin kollat ut till höger på bilderna skulle jag inte säga. Mmm... nej, nu noterar jag att det står shopping där, men nej det 
är inte heller. När jag söker på jeans så tar jag första som inte är en annons eller sponsrat inlägg och sen klickar mig in. Det är oftast att jag 
öppnar en ny flik och sen tar jag nästa och sen en ny flik igen, så flera flikar liksom som jag kan gå igenom dom sen. 	
Skulle du ta dom i den ordningen, uppifrån och ner? 	
Ja uppifrån och ner. 	
Bara så vi klargör, så vi vet att vi pratar samma språk. Skulle du kunna förklara för mig vad som är en annons här och vad som 
inte är en annons? 	
Ehhmm.. annonserna tänker jag är asså dom som kommer överst och med en annonsruta där. Sen den här är uppenbarligen sponsrad 
[bilderna] så det får väll också räkna som annons till höger. Resten är nog, ehh.. det är nog inga fler annonser det där. Alltså dom två sista 
länkarna längst ner till Zalando är vanliga result. 	
Om jag frågar dig hur du uppfattar de betalda annonserna som vi ser i den här sökningen, hur skulle du beskriva dom? 	
Hmm.. väldigt allmänna typ. Sen är ju sökningen ganska allmän också, men ahh. 	
Är det förväntade resultat?	
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Jaaa, ganska. Bubbleroom har jag aldrig hört talas om så svårt att säga. “Köp jeans” står det på två, “shoppa jeans” står det på en och “stort 
utbud” på en annan så inte jätteoväntat haha. 	
Är de varumärken du känner igen? 	
Ehh.. ja tre av dom förutom Bubbleroom eller jag vet eller jag har hört men jag har aldrig varit där inne. 	
Men då känner du igen Weekday, Stayhard och H&M? 	
Ja.	
Om vi tittar på bilderna till höger?	
Där känner jag igen alla förutom 2trendy.se. 	
Om vi nu ska diskutera varumärken ett och ett, då konstaterade vi att Bubbleroom har du hört men egentligen ingen uppfattning 
eller? 	
Dom hade lika gärna kunnat sälja schampo. Det är allt jag vet. 	
Men om vi går vidare till Weekday, vad är din uppfattning om dom?	
Ehh...ganska billig, typ basplagg ehm.. har nog aldrig handlat online där utan mest i deras fysiska butiker. 	
Är uppfattningen positiv eller negativ? 	
Den är ganska positiv, jag kan nog tänka mig att handla där igen. 	
Om vi går vidare till Stayhard?	
Aldrig handlat där, känns som dom hade den här Adrian Hammond grejen när Paradise Hotel var inne och det är lite bilder som sitter kvar 
skulle jag säga. 	
Är det positiv eller negativ bild?	
Det är en ganska negativ bild måste jag säga. H&M är ju ganska neutralt egentligen, lite mindre spännande än Weekday, men ändå såhär om 
jag behöver något så köper jag det där. Jag vet ganska exakt vad jag får, dom kan vara användbara ibland.  	
Har du tittat någonting på resultaten i bilderna? 	
Mm... Nelly har jag aldrig handlat på heller så har liksom ingen så positiv eller negativ inställning till dom. JC känns ju lite såhär där man 
shoppade när man var 14 år, kanske inte sådär jätteinne nu. Stayhard igen. Cheap Monday är för mig synonym med Weekday, jag vet att 
dom säljer massa Cheap Monday jeans. Det är väll ganska mycket basplagg men också lite hip men inte mitt märke. 	
Men då känns det ändå som du hade en tydlig uppfattning om Weekday, Stayhard och H&M från början. Påverkar det hur du ser 
på dom som varumärken nu när du vet att de har köpt annonsplats här?	
Hmm.. nej alltså det känns som såhär att Stayhard som jag redan har en negativ bild av, dom är såhär... det är klart att dom har köpt annons 
bara för att jag har en negativ bild av dom. Men Weekday och H&M skulle jag inte säga det om. Tycker ändå att jag har en bra bild av dom, 
eller ha en hyfsad positiv bild sen innan så okej man köper väll annonser ibland. 	
Så du skiljer ganska hårt på var du hade för uppfattning från början och hur du ser på dom som köpt annonsplats? 	
Jaa, Stayhard får en sämre bild medan dom andra är lugna och oförändrade. 	
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Hur hade du valt att klicka utifrån de resultaten du ser här?	
Jag hade valt att klicka på Zalando, för dom är jag också bekant med sedan tidigare och har handlat där och den är inte en annons. 	
Värderar du det högt? 	
Ja, jag prioriterar dom före, för att då känner jag att de är det faktiska resultatet. Det andra är bara.. de räknas inte. 	
Vad betyder det faktiska resultatet för dig? 	
Mm... ahh vad betyder det. Ehhmm.. att det var det här jag letade efter utan, man fattar att det är algoritmer och allt möjligt men det var ändå 
det jag letade efter och man vet ganska exakt också när man söker vad som brukar komma upp ehmm.. ah jag vet inte, det är lurigt det där. 
Men jag litar mer på den där [organisk] det inte står annons eller det känns mer såhär träffsäker att det var det jag faktiskt letade efter. 	
Okej, så du tänker att dom som är annonser skulle kunna vara där för att lura dig? 	
Ja eller så här, det här är inte det jag letar efter, dom betalar bara för att vara där oavsett om jag bryr mig eller inte. Det är likt att se på TV 
reklam, jag är inte där för reklamen jag är där för programmet. Det är programmet [organsik] och det är reklamen [paid]. Det jag kom för var 
Zalando. 	
Bra beskrivning. Har du reflekterat någonting i efter att vi nu har tvingat dig att titta på annonserna även om du sa att du inte 
lägger märke till dom egentligen, reflekterar du mycket över nu när vi väll ha tittat på dom vad som står i annonserna? 	
Nej mer köp... som sagt det var väldigt allmänna typ så här köp jeans, ehh stort utbud jag vet inte. De senaste inom herrkläder det är så lite ... 
jag vet inte.. nej reflekterar inte jättemycket. Ganska neutrala och allmänna rubriker. Sen var det så under vet jag inte.. märken.. ehhh 
erbjudanden.. fri frakt, ja det är ju olika. Men mer olika på alla. 	
Men är det något du föredrar före det andra? 	
Ehhm.. nej fri frakt kanske. Men det antar man typ att det oftast numera finns när man köper kläder online. Annar nej typ inte. 	
HUVTRÖJA: 	
Söker vi istället på huvtröja, hur går du tillväga här? 	
Mmm... huvtröja för mig är mer ett basplagg som sitter ofta såhär [gestikulera].. det behöver inte vara lika bra passform som i jeans så här 
hade jag kanske då eftersom jag känner till H&M sen tidigare, kan jag veta att H&M har huvtröjor som är svinbilliga och passar oftas en 
storlek medium då hade jag nog kunnat gå in på H&M. 	
Trots att den ligger som annons?	
Ja trots att den ligger där, jaa men det skulle jag nog säga. Sen hade det varit precis som förra dom översta under annonserna. Boozt har jag 
också handlat på, Sportshoppen har vet jag inte men hade nog klickat upp den ändå och bara tittat. Ehhh.. det här bredvid hade jag aldrig 
kollat på [bilderna]. 	
Varför?	
Ehhmm.. för jag vill liksom in på på en länk så jag ser hela utbudet. Här är bara några få, så ska man hitta rätt direkt man klickar liksom in 
på en specifik tröja det är inte det jag vill. När jag söker på huvtröja så vill jag se ett utbud av det och då går jag liksom in på hemsidan 
direkt där jag har alla framför mig. 	
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Sportshoppen lät som du inte varit inne på tidigare, stämmer det?	
Ja det stämmer. 	
Vad blir uppfattningen av dom då?	
Den känns inte jättestyligt liksom. Inte jättemycket fashion på Sportshoppen.	
Vad baserar du det på?	
Att det är sportigt och mer funktionellt helt enkelt skulle jag gissa. Boozt har jag väll köpt några dojor på sen tidigare, ehh.. så det är kläder 
liksom. Men Sportshoppen beror på vad jag letar efter för huvtröja. Men jag letar efter utan något märke, en i samma färg och då hade jag 
nog kunnat klicka in på Sportshoppen då för det tror jag ändå att dom kanske kan ha. 	
Om vi tittar på annonserna har vi diskuterat H&M, Bubbleroom gissar jag att det inte har hänt någonting sen sist. 	
Nej precis. 	
Men här ligger Zalando istället som en annons, vad känner du gentemot det?	
Ja den ligger den också där [organisk] också.. jag hade ju inte klickat på annonsen, jag hade klickat på organisk. Jag medveten om jag 
klickar på annonsen så tror dom att det var på grund av annonsen jag klickade på den vilket det inte är, det är på grund av att jag känner till 
varumärket. 	
Påverkar det jämfört med innan när vi tittade på jeans när dom låg bara som organisk resultat och nu ligger dom som en annons? 	
Nej, nej det är mer att alla gör det. Precis som H&M, alla gör det. Men dom jag har en dålig bild av sen tidigare, dom är väll såhär.. jaa då 
blir det väll lite fult att annonsera men inte om det är så här något jag har handlat ifrån. 	
Om vi går till Topstreetwear? 	
Ja coola hoodies, det åker ju direkt. 	
Varför då? 	
Det låter lite för säljande, coola hoodies liksom. 	
Vill man inte ha coola hoodies?	
Nej speciellt inte när det är en annons. Vi är coola hoodies, kom till oss så ser man att det är en annons så tänker man bara nej den går jag 
inte på. Ehh.. det känns desperat och så har dom att man sparar 20% också, man bara jaha haha. 	
Gillar man inte att spara pengar? 	
Jo men inte i samband med coola hoodies och annonser. Det är väldigt mycket, coola hoodies kom till oss, du sparar 20%, kom till oss, och 
så ser man att det är en annons. Det sammanhanget känner man bara nej, det är bra tack. 	
Hade det varit bättre om Topstreetwear inte var en annons eller är det fortfarande för mycket sälj? 	
Nej om det inte var en annons så hade man kanske tänkt att här kanske man kan göra ett fynd. Men det bästa hade varit om det stod hoodie, 
du sparar 20% och ingen annonsen. Då hade jag tänkt okej, då klickar jag in och kollar. 	
Det kändes som att du när du pratade om de som ligger som annonsörer inklusive Bootz, att det var vanliga kläder medan 
Sportshoppen erbjuder mer sportiga och funktionella kläder. 	
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Ja lite så känns det och samma känns det på Topstreetwear kanske. Asså coola hoodies, om någon säger att det är en cool hoodie då är det 
inte cool hoodie. Då är det ju inte en cool hoodie så tolkar jag det. Så jag tror inte att Topstreetwear är jättemoderna. 	
Om man jämför varumärken på vänster sida jämfört med högersida, är det någon skillnad? 	
Mmm.. Stadium Outlet är ju så här.. jag hade klickat in på Sportshoppen om jag letar efter en basic hoodie och Stadium Outlet hade jag nog 
också klickat in på och för man känner till dom sen innan. Kidsbrandstore hade jag inte för jag är inget barn. Gina Tricot vet jag är en 
dambutik, så det hade jag inte klickat på. Intersport är samma som Stadium så där har jag tittat. Sportamore har jag handlat på tidigare så det 
är lite samma som Sportshoppen men att jag känner till det. Men jag hade nog gått in och kollat ändå. Ehmm.. men jag hade fortfarande 
inte..det är nu när jag kollar på det så här.. jag hade inte gått in på det om inte du tvingar mig att kolla på dom här. Nu är jag ju bara, nu säger 
jag bara vad jag tycker om dom när jag kollar på dom. 	
WEEKENDVÄSKA: 	
Vad tänker du om det? 	
Ehm.. det hade jag aldrig sökt på. Men Accent känner jag ju igen, men som sagt det hade lika väl kunnat sälja damkläder, eller klockor som 
väskor, det kanske dom gör tror jag. Jag är helt neutral till det. Zalando känner jag till, dom hade jag förmodligen kollat på, eftersom dom 
inte hade någon annons heller. Neckwear, aldrig hört, Wakakuu, aldrig hört, Bubbleroom, aldrig hört, Bagasi har jag inte heller hört om. Jag 
hade nog inte ens sneglat på annonserna inte i någon av dom i det här fallet. 	
Hade du gett bildern på högersidan en chans, nu när du inte känner igen varumärkena?	
Ja, det hade jag nog kanske gjort. Ehm….jag kanske hade bild-googlad “weekendväska”, det har man ju gjort när man till exempel, sökt 
efter en jacka. Så har man sett någon snygg modell och så har man googlat på en beskrivning av jackan, så att man får ett namn på den och 
sedan sökt via google. Så jag hade nog kunnat titta på bilderna, alternativ gått in på bilderna för att se vad en sådan modell som jag gillar 
heter. Säg att jag tycker att den är snygg “Vinga väskan” [Office Depot], då hade jag kanske klickat in på den bara för att se vad modellen 
heter och sedan gjort en ny googling. Men aah, jo bilderna hade nog blivit mer intressanta helt klart. För en weekendväska kan vara ganska 
mycket olika modeller, det är uppenbarligen en i läder, en funktionell träningsväska, en tygväska, lite olika. Så hade jag nog tänkt, jag hade 
sneglat på bilderna. 	
Hade du ändå kollat igenom annonserna, eller hade du inte ens gett dom en chans? 	
Jag hade kollat på Zalando bara, jag hade nog inte kollat Accent.	
Dom två ligger båda som vanligt resultat (Zalando & Accent). 	
Aa, det är nog bara för att jag känner till Zalando. Ja men det är tryggt eftersom jag inte är så jättehet på weekendväskor. Så jag hade nog 
kollat Zalando, för att jag vet att dom har mycket, av det mesta. Jag har fått hem mina grejer som jag har beställt tidigare och är nöjd med 
mina tidigare köp därifrån. 	
Återigen hade du läst vad som stod i annonserna, vad det var för varumärke, eller hade du bara struntat i dom bara för att du vet 
att dom är annonser?	
Ne jag hade struntat i dom, jag hade inte kollat alls.	
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Så möjligtvis kollat på bilderna? 	
Jaa, annars gått in på Zalando. Men hade jag sett något “shit vad snygg” då hade jag kanske klickat på den bilden, men annars bara in på 
Zalando kanske Accent. 	
Du menar att om du inte har någon tidigare kunskap om varumärkena så försvinner dom helt ur din tanke. 	
Ah, är det annonser jag inte har någon tidigare kunskap om då är det inte aktuellt. 	
LÖPARSKOR: 	
Åh det gillar jag. Det här har jag sökt mycket på. 	
Det här är ditt resultat. 	
Sportamore som sagt, det sa jag ju innan att jag har köpt något där. Om jag verkligen söker då söker jag och så det här är ofta svart [betalda 
annonser], jag brukar ju bara kolla här [organiska annonser] men hade Sportamore liksom legat där och jag hade noterat det hade jag klickat, 
för där har jag varit inne tidigare. Runningshop har jag aldrig hört talas om, namnet låter inte bra. Det hade jag inte klickat in på alls. 
Magkänslan säger att, nej, den säger alltså Runningshop känner generellt att jag har svårt att skapa mig en bild av det och så är det en 
annons, nej det hade jag inte klickat på. Ehm.. sen är det typ såhär, Stadium Outlet är mer en fysisk butik för mig. Kanske bara för att den 
ligger här i Växjö och då är det såhär ja men, då kan jag åka dit om det nu är så. Jag tror inte heller att de har störst utbud, dom faktiska 
nischade nätbutikerna har större utbud på nätet och därför hade jag inte klickat in där.  	
Så även nu att Stadiumoutlet finns på nätet så tänker du ändå, då begränsar du deras utbud efter det du sett i butiken? 	
De kan omöjligt ha samma utbud som till exempel Sportamore tänker jag. Eftersom Sportamore är en uttalad nätbutik. Ehm... samma sak 
med Outnorth jag visste inte ens att de hade löparskor, men det ligger också i stan så jag tänker lite samma som Stadium Outlet. Ehm 
Outnorth hade jag nog inte gått in på. Att jag inte klickar in på bilderna är för att jag vill ha så många löparskor som möjligt framför mig, om 
jag då går jag in på Stadium Outlet eller Outnorth tänker jag att där är jag bara inne en kort stund och ser inte allt. Går jag in på Sportamore 
får jag fler skor framför mig på en och samma sida om jag tror att jag kan få det. 	
Det lät som om du var förvånad över att se Outnorth, hur kommer det sig?	
Mm.. jag förknippar dom inte med löparskor, jag förknippar dom med friluftskläder, vildmark, jag har köpt en skidhjälm och vantar där. 	
Hur tänker du kring att de har köpt en annonsplats här [Outnorth]?	
Att de förmodligen har löparskor tänker jag. Jag skulle säga att det är en neutral överraskning, jag klickar ju uppenbarligen inte på den. Det 
känns mer som om att de vill ha en annons på vad som helst och då kanske man tror att löparskor är något fler folk söker på än ett 
tremannatält. Då kanske dom kan få mer trafik genom att fler söker på löparskor, så tänker jag. 	
Hur hade du gått vidare? 	
Löplabbet är för mig ganska hög kvalitet. Sedan om jag verkligen vet vad de har, kan betala mer pengar går jag nog in där, det känns ganska 
givet att gå in där och kolla efter ett par i bra kvalite. 	
Det kändes som om att du hade en uppfattning att dom [Löplabbet] var dyrare än Sportamore, stämmer det? 	
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Ja, det har jag. Dels för att jag förknippar dom med en fysik butik. När jag har varit där innan har dom haft löpband, sett om man har ett 
neutral ellet ponerat steg. För mig är dom lite mer high end i allt dom gör. Medan Sportamore, vet jag att dom kan ha 80 % rabatt på ett par 
löparskor, man kan klicka hem för 200 kr, det kan jag nästan garantera att inte Löplabbet har. 	
Är det anledningen till att du börjar med Sportamore före Löplabbet? 	
Nej det är det inte, det är för att den ligger högst upp. Jag hade varit intresserad av båda ändå. Men det beror på om jag är sugen på ett par 
löparskor som jag kan lägga mer pengar eller inte. Sportamore har förmodligen ett bredare utbud och olika priskategorier. Medans 
Löplabbet har ganska dyra skor.  	
Är löparskor någonting som du brukar prioriterar att lägga mycket pengar på? 	
Ja, det kan det vara. Därför blir Löplabbet aktuellt. Samtidigt som Sportamore också är bra och har bättre skor samtidigt som dom har 
billiga.	
Om vi går vidare till nästa [Stadium]. 	
Ah det hade jag ju klickat in på, mest för att när man var liten och inte näthandlade så gick man dit för att köpa löparskor. Det går inte att 
tvätta bort det.	
Dom skulle du säga till att du är lojal till? 	
Nee, men jag vet att det finns där. Typ Outnorth vet jag inte att det finns där men hade jag vetat det hade jag klickat in där. Men på Stadium 
vet jag att det finns löparskor och jag har uppenbarligen köpt där tidigare, så då klickar man in.	
Hade du använt din teknik med att lägga upp fler flikar under alla sökningar?	
Ja, det hade jag. Sportamore, Löplabbet och Stadium hade alla legat som flikar och sedan hade jag bearbetat en efter en. 	
Hur tänker du kring att Stadium Outlet ligger som annonsör och Stadium ligger som ett vanligt resultat? 	
Ja, alltså outlet är väl att dom behöver sälja ut och att det inte är ett lika starkt varumärke och kanske därför de behöver annonsera. Kanske 
saker som inte säljer kommer dit, att dom behöver bli av med det och då erbjuda rabatter vilket är mer effektivt i annonser. 	
Generellt, vad tycker du om Googles annonser, vad tycker och tänker du om dom? 	
Jag brukar ignorera dom, så någon av dom så låg Zalando på annons och sedan längst ner också. Dom annonser, Sportamore, om man 
skrollar ner är jag säker på att dom kommer komma ganska snart, nu gissar jag bara. Men det blir typ att dom som annonserar som ändå är 
högt upp brukar också komma, jag brukar inte klicka på annonserna. Jag struntar ganska blankt i annonserna.	
Gör du någon skillnad på som sponsrade bilderna på sidan och länkarna till vänster? 	
Ne jag visste inte att dom till höger var sponsrade, bara att de var exempel. Så nej det gör jag inte, mer att jag inte använder den funktionen. 
Det är inte lika tydligt. 	
Är det bättre eller sämre? När det är mindre tydligt?	
För dom som annonserar är det bättre, för det är ganska negativt eftersom det inte är det jag vill söka efter. Det är min primala uppfattning, 
jag vill inte ha de betalda annonserna, jag vill ha de vanliga det som inte kapitalisterna packar på mig. Det är positivt för annonsörerna att 
det inte är tydligt och neutralt för mig. Jag känner inte att dom lurar mig.	
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Är din första uppfattning av ett varumärke, det som avgör hur du ser på varumärket som har har köpt en annons? Är det generellt 
eller specifikt, som när vi pratade om jeans tidigare. 	
Nej det är generellt, där jag handlar innan och de har mycket, deras annons är där med, jag vet att dom kan ha annonser och då vet jag att det 
stämmer. Medan de lägsta priset på Runningshop ...hur vet jag det? Jag tror inte på det, det kan jag säga, jag tror inte på något i annonserna 
för än jag vet att det stämmer. Har jag tidigare erfarenhet spelar det inte så stor roll om de har annonser eller inte. 	
 

Number 5:	
JEANS: 	
Om vi nu är säger att du har gjort en sökning på jeans och det här är sökresultatet du fått upp. Hur skulle du tänka runt det? 
Hantera det? Alltså gå tillväga?	
Det jag börjar med är nog vilka hemsidor jag känner igen sedan tidigare. Ee och skulle leta efter något företag som jag kanske är ute efter. 
Måste jag klicka in på något eller vilja klicka in på något? Nej, också då hade jag gärna velat fortsätta scrolla neråt ee... kanske klicka till 
sida 2 för att jag inte ser någon hemsida som jag kanske är jätteförtjust i. Eller därifrån jag vanligtvis brukar köpa mina jeans ifrån. Men 
möjligtvis skulle, iochmed att jag vet att Zalando har väldigt brett utbud ändå klicka in där och kolla vad de har. Dom här bilderna hade jag 
skippat, för att jag inte ser några byxor eller några butiker som jag tycker om, där jag brukar köpa mina jeans. 	
Anser du du att det här är förväntade sökresultat? 	
Det är inte det jag vill ha om jag söker på jeans men jag blir nog inte så förvånad att dethär kommer upp. 	
Vad hade du önskat?	
Jag hade kanske önskat någon.. det handlar nog om vad jag köper för typ av märken på jeansen tror jag och jag hade aldrig köpt jeans på 
internet för att jag vill kunna testa dem innan. Och isåfall hade jag köpt några som jag har sedan tidigare på internet men jag vill nog testa 
storlekar för att jeans framförallt är sånt som fyller ut. Jag vet inte riktigt.. jag hade nog gått in på Zalando. Jag har nog favoritjeans så jeans 
blir jobbigt. Men Zalando hade jag klickat in på sen vet jag ju inte vad som hade funnits där men jag behöver ju ens köpa jeans? Är det vad 
jag ska göra nu? Det vet jag ju inte, jag har ju bara sökt på jeans. Om jag skulle beskriva jeans för någon så skulle jag ju klicka in på de här 
bilderna "Handla jeans" men det är ingen av de här hemsidorna som jag klickar in mig på annars. 	
Men vi kan avslöja att det är ur ett köp-perspektiv vi ber dig titta på sökresultatet. 	
Ja okej. 	
Skulle du kunna skilja på vad som är annonser och vad som är vanligt sökresultat här?	
Jag tänker att det är den lilla "annonsen" lilla rutan som är en annons, och bilderna skulle jag säga är annonser också. Sen så kommer väl 
bilder här under som inte är annonser. 	
Precis, de tillhör en wikipedia länk. 	
Ja typ om hur jeans ser ut? Jag undrar varför, för jag hade ju valt den där.. och det är ju ingen annons. 	
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Om vi diskuterar de köpa annonserna på vänstersidan, om vi ska diskutera dem mer i detalj, hur uppfattar du de annonserna? Vill 
du dela med dig av hur du tänker och känner kring de fyra länkarna?	
Hur menar du? Vad de signalerar för budskap menar du? För mig är de för "säljiga". Det är inte där jag kommer hitta mina grejer utan det 
känns som om att dom... det känns för påtvingat. 	
Baserar du det på att det är annonser eller på hur de har formulerat sig?	
Att det är en annons. 	
Så en annons får dig att känna.. vad?	
Ja påtvingad. Det känns...jag vet inte om det är för lätt på något sätt..	
Lägger du stor vikt vid att det står annons" framför?	
Nej, inte förens jag såg det nu. Men jag ser det nog utan att jag tänker på det för att symbolen finns där... så jag hade faktiskt inte reflekterat 
över att den Zalando inte var en annons när jag sa att jag skulle klickat in på den förut, så någonting kanske texterna, dom här stora 
rubrikerna säger ändå utan att jag var medveten om det. 	
Skulle du säga att du lägger stor vikt vid vad som står utskrivet i annonserna?	
Överskriften eller hela? Hela? Nej det tror jag inte. 	
Hanterar du texten lika i annonserna som i de vanliga?	
Ja det skulle jag säga. Det tror jag för det känns.. alla är ganska så lika i vad det står. Zalandos skiljer sig egentligen inte jättemycket. 	
Men är alla de varumärkena som finns här, är det varumärken som du känner igen?	
Ja absolut eller nej, 2trendy [bild till höger] känner jag inte igen annars så tror jag att jag har koll på de andra. Stayhard vet jag inte om jag är 
inne på jätteofta...	
Vad tror du det beror på?	
Det känns som lite mer herrkläder.. *löser högt* "se det senaste från herrkläder"	
Känns det som de andra varumärkena tilltalar dig som kvinna?	
Ja det gör dom.	
Men då känns det som du har haft en uppfattning om dessa varumärkena innan du såg dem nu, förutom då 2trendy?	
Ja, jag har någon relation till dem sedan tidigare.	
Påverkar det din uppfattning av varumärkena nu när du ser att de har köp annons och vem som inte har köpt annons?	
Ja, det gör det. Det blir för.. det känns inte som det är det bästa sökresultatet när det är en annons utan att den ligger där av en anledning. 
Och det är inte den anledningen som jag vill.. dom har ju betalat sig för att vara där och är kanske inte de som är bäst på jeans eller 
Bubbleroom är väl kanske inte kände för sina jeans. Weekday har kanske mer med jeans och göra..	
Om vi går igenom annonserna var för sig, hur skulle du säga att du uppfattar Bubbleroom som varumärke?	
Väldigt tjejigt, klänningar, feminint. Weekday blir väl lite mer street.. så jag hade nog fått för mig att de hade mycket jeans. Cheap monday 
och dom tänker jag. Och sen Stayhard verkar ju vara herrkläder och dom vet jag faktiskt inte. H&M skulle väl inte vara där jag köper mig 
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jeans så ofta, kanske något baspar men det känns som om man köper mer basplagg där överlag. Zalando är ju väldigt brett, lite mer olika 
märken. Det är väl min uppfattning om varumärkena. 	
HUVTRÖJA:	
Då går vi vidare och gör en ny sökning. Denna gång blir det huvtröjor och då börjar vi om från början. Det här är ditt sökresultat, 
hur skulle du gå tillväga med det här?	
Nu blev det direkt bilderna jag ser mycket fortare som jag kollar på. 	
Vad kan det bero på tror du?	
Det kanske kan om jag ska ha en grå-vit tröja så.. eller svart så känns det som jag kommer mer rätt genom att klicka .. eller nej kanske inte 
klicka men jag får visualisera framför mig hur dom uppfattar en huvtröja för det är ju ganska så brett vad det kan vara eller ser ut. Det finns 
ju många olika typer av huvtröjor. Sen hade jag nog kollat igenom annonserna men, vad hade jag gjort? Jag hade klickat in på den, på 
Stadium Outlet, Helly Hansen tröjan [bilder till höger]. För den såg mysig ut. Det hade jag nog gjort och sen asså H&M det vet man typ vad 
det är för någonting. Basplagg. Men sen så hade jag nog jaa kanske klickat in där.. på H&M ändå. 	
För en huvtröja räknar du in som ett basplagg eller är det för att..	
*Avbryter* nej men för att det behöver inte vara så extra eller speciellt. Eller jag hade nog velat haft en enkel svart eller grå... och sen, nä jag 
hade nog inte velat betala så mycket för den. Så kan det nog vara och då känns H&M som ett bra alternativ, annars om jag hade velat ha 
något lite dyrare så hade jag nog klickat inom på typ Boozt. Där vet jag också att det finns många olika varianter och lite annorlunda 
alternativ kanske. 	
Varför skulle du välja Boozt som ditt nästa alternativ?	
Det vet jag faktiskt inte. Det är någonting med annonserna. Jag tycker nog inte i dem till att börja med.	
Trots att H&M ligger som en annons, som var ditt första val?	
Ja för att jag vet vad H&M har...	
Så om du känner varumärket som har en annons så agerar du annorlunda mot..	
*Avbryter* Nej för jag vet ju vad Bubbleroom och Zalando har också men det är nog mer i det här... den här gången vet jag hur en huvtröja 
ser ut på H&M. 	
En tydligt bild av produkten alltså?	
Ja precis. Men har jag inte tydlig bild av det jag vill ha så hade jag nog hoppat direkt ner till Boozt. Faktiskt, det är ju konstigt.. Zalando 
ligger ju där..	
Ja det leder mig in på det, jag vill fråga dig om att Zalando nu ligger som annons.	
Ja det ligger högt upp, det ligger som annonsör, och då hoppar jag ner. Jag vet inte riktigt varför...	
Så hur förändras bilden av Zalando? Från att ligga som ett vanlig resultat och nu ligga som annons?	
Påtvingat när det är en annons. Det känns inte som att.. det känns som dom har lett mig dit och inte att dom visar kanske grejer.. det känns 
som om jag missar bättre alternativ. Jag vet inte varför. 	
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Har du en mer positiv eller negativ bild av Zalando nu än vad du hade innan?	
Mer negativ nu. 	
Skulle du säga att tidigare när vi tittade på jeansen, att du hade en positiv eller negativ bild av Zalando då?	
Mer positiv. Den blir ju negativare genom att komma upp som annons. Men asså det känns som om att rubrikerna blir längre ju högre upp 
man kommer. Är det så att rubrikerna blir längre? Det känns som att det är något med att de blir längre, dels så blir det.. så tappar det mitt 
intresse. 	
Så då kanske ändå vad de väljer att skriva i annonsen påverka till viss del?	
Ja men jag tror det påverkar undermedvetet. Det är inte så att jag tar bort, asså medvetet är det inte så att när texten blir långa att... Ja jag 
kanske slutar läsa!? Jag kanske skiter i att läsa eller såhär, "här blir det för mycket liksom". Jag vet inte, så kan det kanske vara. 	
Du började titta på bilderna i den här sökningen och sen så sa du att du kanske ev hade klickat in dig på Helly Hansen-tröjan och 
att du hade kunnat tänka dig klicka in på H&M. Är det i den ordningen du skulle gå tillväga här? Och sen till Boozt? 	
Jag hade nog scrollat ner hela sidan för att få se hela sidan först, sen kanske... jo sen skulle jag klicka som du sa på Stadium och sen HM… 	
Hade scrollat för att hitta ett annat alternativ?	
För att se vad som finns.. trots att jag är ganska så nöjd med de resultaten som visas så är det nog för att jag inte vill missa så hade nog 
scrollat mer. 	
Vi har pratat om H&M och Zalando, vad känner du om Bubbleroom? Har den inställningen förändrat något i den här sökningen?	
Den blir ju inte bättre när de ligger där upp igen, det är inte värt det.	
Och så har vi Topstreetwear.com, vad känner du inför dom?	
Det vet jag inte vilka dom är.. eller var det dom som var med på förra sökningen? Nej det var det inte. Nej Topstreetwear vet jag inte. Det är 
ett okänt varumärke för mig. 	
Och, vad tänker du runt det då?	
Det känns lite för streetiga för mig. Jag vill nog ändå va.. bekant med vad jag klickar mig in på...	
Så om det är ett okänt varumärke och som har köpt en annons, vad blir din inställning till det då?	
Negativt negativt, dubbel-negativt. Det blir svårt att klicka in, eller jag gör nog inte det alls. 	
WEEKENDVÄSKA:	
Okej, då går vi vidare till ytterligare en ny sökning som är weekendväskor.	
Mm då hade jag... ja det här var ju spännande.. scrolla ända ner till sista annonsen för att få en överblick och sen så hade jag nog... hmmm... 
det första där, Bagasi, den har jag inte hört om men samtidigt är weekendbags inte sånt man googlar på varje dag så det nej, jag hade nog 
scrollat ner. Sen så hade jag nog kollat på bilderna men jag hade nog gått in på *pekar på skärmen* Wakakuu, eller hur man nu säger det, 
ee... men det är nog för att jag har varit inne på den hemsidan innan och jag kan tänka mig att jag kan hitta mig något där. Där är det ju en 
annons men då har jag ungefär koll på vad de har för sortiment eller utbud. Sen så hade jag kollat på, kanske på Nelly som är på bilden. Så 
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nu blev det nog väldigt mycket sådana sidor som jag har varit inne på innan och det blir det viktiga, för den här den här Bagasi vet i sjutton 
vad det är för någon och Bubbleroom... nä jag har svårt för dom. Jag vet inte varför.. 	
Är det för det nu är tredje gången du ser dem som annons eller har det med din tidigare inställning till dem att göra?	
Båda, det blir jobbigare och jobbigare ju mer mer annonser jag ser med dem (Bubbleroom) nu och sen så tycker jag inte om dem så mycket 
från början. 	
Vet du vad det beror på?	
Jag tror att det är hur dom framställer sina kläder. Jag tror inte jag gillar bilderna.. eller nej nu är jag inte hundra på att det är deras bilder jag 
ogillar men det är någon av de företagen jag inte gillar men jag tror det kan vara dem och just hur de har sina bilder. Sen vet jag inte. Accent 
vet jag ju har mycket väskor så dom hade jag klickat mig in på också. Zalando också. 	
Men du alltså börjat med ett annons alternativ i det här fallet?	
Mm det hade jag. 	
Både Wakakuu som ligger som annan till vänster och Nelly som ligger som sponsrad bild till höger? Hur kommer det sig att du 
klickar på Nelly och Day Birger [som är märket på väskan på bilden]	
Det var nog mer Nelly än Day Birger som jag tänkte kunde ha något i en lagom prisklass. 	
Blir priset viktigare i den här sökningen än in de två tidigare?	
Ja det tror jag, nu blir produkten lite dyrare så då vill man ju kanske... Samtidigt vill man ju vara säker på att jag får e bra produkt och då jag 
helst gått till en hemsida jag vet om och varit inne på innan, som jag känner mig trygg med. 	
Bagasi var något du inte hört eller sett innan? Men Bubbleroom har vi diskuterat och Wakakuu hade du varit inne på tidigare och 
vad hade du för inställning till dom?	
Dom har fina grejer och ganska så blandat sortiment. Så det är nog sortimentet som gör att jag går in där	
Och Neckwear?	
De har jag inte hört talas om alls  faktiskt så de hade jag nog hoppat förbi dom. Sen Accent och Zalando har jag ju varit inne på tidigare. De 
har ju också ett brett sortiment. 	
Tänker du någonting på att Wakakuu, som du känner igen, är ligger som sponsrad bild även på högersidan?	
Ja jag såg det men jag hade nog inte klickat där. Den var dyr. 	
Bagasi som du inte hade någon uppfattning om innan vad det var för några, dom ligger också där.	
Det såg jag inte. 	
Påverkar då bilden du ser nu till höger hur du uppfattar annonsen till vänster?	
Ja absolut, det blir exklusivare på grund av priset och bilden visar att den är i skinn och det är en fin väska. 	
Nu är Zalando tillbaka som ett vanligt resultat, inte som annons, ändrar det någon inställning till Zalando?	
Jaa... det är någonting när den hamnar för högt upp [som annons] så aa... jag klickar hellre på den nu än tidigare. 	
Så de skadade inte uppfattningen hos dig genom att ha köpt en annons i en tidigare sökning? 	
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Nej nej nej, det tycker jag inte. 	
Så det blir blev ingen permanent ändring i attityden utan en endast en tillfällig förändring?	
Ja. 	
LÖPARSKOR:	
Då kollar vi på den sista sökningen, vilket är löparskor. Då får du gärna berätta hur du hade hanterat det här sökresultatet?	
Då ska vi se vad vi har för någonting här. Jag skulle ha letat efter en special löparskor. Får jag vara så kräsen?	
Ja det får du. 	
Och då så skulle jag har skrivit in mer där uppe i sökrutan. Får jag det?	
Nja det blir svårt men om du hade fått ändra, vad hade du sökt på istället? 	
Jag hade velat skriva både märke Asics och model. För jag vet att jag tycker om att ha just dom skorna när jag springer. Men om jag ska 
förhålla mig till detta resultat så hade jag kunnat klicka in på.. jag vet ju ungefär vad den skon ska kosta så att.. ja jag hade ju letat efter 
Stadium eller någon.. ja här har vi ju Stadium! Eller någon kedja som man känner igen, typ XXL eller någonstans som jag vet och har 
använt sedan innan. Men jag hade kanske klickat in på Sportamore och eftersom jag vet vad de ska kosta så kanske det finns något extrapris 
på dom där. 	
Är det viktigt att du köper den modellen igen eller skulle du kunna tänka dig att prova någon annan?	
Nej jag vill ha samma.	
Så då väljer du sidor där du tror dig kunna hitta din modell?	
Ja.	
Så vilka av de här alternativen hade du då känt var bra alternativ? 	
Sportamore kanske har den, jag hade kunnat klicka uppifrån och ner här.. eller nä.. ja drar mig för att testa mig fram för att se om det är 
några prisskillnader för jag vet ju vilken sko jag vill ha och det är ju samma kvalitet oavsett varifrån man köper den. Finns den på en liten 
rabatt kan det ju vara bra. 	
Men hade du börjat då i annonserna? Alltså att det hade känns okej i det här läget att börja uppifrån och ner med annonser?	
Ja men Sportamore har jag ju också koll på sedan tidigare... Runningshop.com vet i sjutton men ja, det hade nog känns mer okej för då vet 
jag ju att jag får den skon jag vill ha så då kanske inte en annons spelar roll. Hade den kommit upp här som en bild hade jag nog också 
klickat på bilden. 	
Men du känner igen alla resultaten som dyker upp i de här sökningen?	
Nej inte runningshop, men Stadium outlet, OutNorth och löplabbet. JD sport vet jag inte heller vad det är. Här hade jag ju kunnat klicka om 
jag hade sett det *pekar på skärmen*. Asics, bara för att komma in på märket. 	
Så du ser alltså rätt varumärke men fel modell, hade du kunnat klicka där för att...	
*Avbryter* för att komma vidare och där kanske min sko då finns.	
Och stadium var ändå ett av dina alternativ från början, eller XXL? 	
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Ja eller Intersport eller någon av de typer av kedjorna.	
Här ligger Stadium med på tre ställen, som annons och som vanligt resultat och i bild på höger sidan. 	
Jag hade tagit löparskor herr [vanligt resultat]. 	
Hur kommer det sig?	
Den ligger utan annons... *peker på stadium outlet* där här är för lång. 	
Du pratade ändå om att det var trevligt med rabatt?	
Men så långt läste jag inte...	
Även att det då står herr, som jag gissar att du inte anser dig vara, så klickar du på den?	
Men jag vet vad stadium är så... då vet jag att dam finns där också så lägger inte så stor vikt vid dom. 	
Att du ser dem på fler ställen i denna sökningen, påverkar det hur du ser på Stadium?	
Jag skulle nog särskilja på Stadium Outlet och Stadium, för jag antar att det är olika företag under en koncern, och nej bilderna här.. nej jag 
hade klickat på det vanliga resultatet stadium.se. Det känns tryggt och jag är nog en tryggis tror jag. 	
Zalando är ett märke som varit med mycket i diskussionerna tidigare..	
Nej Zalando funkar inte med löparskor. 	
För de ligger ju som bild på sidan till höger och med rätt varumärke för dig [Asics]?	
Men det hade jag inte klickat på, jag vill ha någon sportrelaterad eller sko-related butik. Zalando uppfattar jag mer som vardagskläder eller 
kläder överlag.	
Då är det helt enkelt Stadium eller Sportamore du hade valt här?	
Sportamore först sen Stadium för de känner jag igen mest, och sen skulle jag nog gå uppifrån och ner resten. 	
Om vi släpper de här fyra produkterna vi sökt på, hur ställer du dig till annonser på Google generellt? 	
Det är lite som jag sagt innan, det känns påtvingat och det är inte de bästa alternativen utan de har betalat. Dom måste betala av någon 
anledning för att ligga där, sen kanske de även har bra alternativ men det får nog mig att backa istället för att klicka in på dem. 	
Jag vet egentligen inte varför det är så, men det är inte så att jag inte kan klicka in för att det är en annons, för jag tänker inte alltid på att det 
är en annons, men att dom ligger.. man vet nog innerst inne att det är en annons ändå, så man scrollar neråt för att se om det finns bättre 
alternativ först. Det känns som om det inte är så att det inte måste gå bra för företagen men dom har ju gjort det av en speciell anledning för 
att dom måste synas mer. Annars hade man ju kommit fram till dem ändå om man googlat. 	
Menar du att även om man hade gjort en sökning som inte involverar varumärket så tror du att om det går bra för företaget så 
dyker de upp ändå?	
Ja lite så, eller  dom hade haft bra alternativ så hade det kommit upp med tiden för att många hade klickat. Hade man tagit bort annonserna 
så hade ju de bästa alternativen legat överst. De behöver ju inte vara de bästa för alla men dom som är tryggast och bäst försäljningsmässigt 
och alla de villkoren. 	
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Så du är lite inne på det men att det inte behöver gå dåligt för företaget men att de ändå har valt att ha annonser, hur påverkar det 
då att de köpt annons i relation till uppfattningen av varumärket? Vill du utveckla det?	
Ee att ligger dom som en annons så skulle jag säga att de uppfattas lite... för påtvingat och säljigt. Jag googlar ju för att hitta det bästa 
alternativet för min skull, inte för att bli påtvinga ett. Det är intressant, för man har inte tänkt så mycket över detta innan. 	
Har du några frågor till oss?	
Nej.	
Okej, tack för att du vill ställa upp och för din tid! 	
	
Number 6:	
JEANS: 	
Hur hade du gått tillväga om du hade gjort den här sökningen själv, hur hade du tänkt då?	
Ehh.. om jag nu.. jag köper aldrig jeans online bara för det är ett helskotta att hitta de som passar, men om jag hade gjort det så hade jag 
kollat på mina byxor som jag redan har och googlat på det märket och modellen. Jeansen egentligen, så hade jag kollat på vilka som har det 
så hade jag gått in på den sidan efter det egentligen och valt dem därifrån. För jag vet att det är en modell som passar mig. Jag hade aldrig 
beställt ett par nya jeans som jag aldrig har testat innan. 	
Kan du skilja på de betalda länkarna du ser och de vanliga organiska resultaten?	
Här har du de betalda annonser, här har du också betalda resultat och här har du mer organiska resultat längst ner. 	
Hur uppfattar du då de betalda annonserna du ser här?	
Hur jag uppfattar dem? De är väldigt ehh.. det är ju sådana bolag man känner igen om man säger så. Det är nätbutiker som H&M, Stayhard, 
Weekday och Bubbleroom, iaf Bubbleroom, H&M, Stayhard, men Weekday har jag inte superbra koll på. Men de andra vet jag vad dem är. 
Zalando har dock lyckats bra men som ändå syns där uppe [organiska resultat]. Men det är ju välkända bolag liksom. 	
Tänker du någonting på de betalda länkarna på högersidan?	
Mmm.. jag kollade lite på dom snabbt innan men det var mest damjeans, men här är i för sig två par herrjeans. Men nej jag kollade lite 
snabbt på dom bara för att se bilden, men ehh men jag brukar klicka på de länkarna här faktiskt [left paid ads], jag brukar inte lägga så 
mycket fokus på de annonserna. 	
Hur uppfattar du de specifikt betalda annonserna om man börjar uppifrån?	
Ehhh.. nej men erkänt bra, vad ska man säga, retailers och kläder liksom och ja vad ska man säga mer, jag känner att man litar på de. Jag har 
förtroende för dom så, för jag vet att de gör det bra vad de håller på med och många av de här är så vana vid att vara i online branschen. Men 
det var det jag skulle säga tror jag. 	
Om du kollar på högersidan igen, uppfattar du någonting med bilderna eller? Spelar det någon roll?	
Det är klart om man ser bilder så, för man typ inte ute efter något specifikt men nu vet jag hur jag själv är. Jag är alltid ute efter något 
specifikt, så därför lägger jag inte så stort fokus för jag vet vad det är jag ska ha och hittar det den vägen. 	



 

43 
 

Om vi nu går tillbaka till de olika varumärken som är betalda annonser här, hur uppfattar du se varumärkena, har du någon 
attityd? Eller vad får du för känsla gentemot de här varumärkena?	
Stayhard är ju väldigt.. det är ju typ det första märke jag började handla hos online när jag började handla kläder, för många år sedan. De var 
ju väldigt bra i början där att handla ifrån. H&M, det vet ju alla vad det är för företag, det är ju ett av de största bolagen i världen. Så man 
har stort förtroende för dom, men jag handlar inte så mycket på H&M. Jag har svårt att hitta jeans eller byxor som sitter bra där. Så därför 
handlar jag inte där så mycket. Bubbleroom handlar jag aldrig på, men jag vet vad det är. Jag känner till det. 	
Vi tänker nu gå in mer på känsla, hur känner du för varumärket? Vad får du för känsla?	
H&M, är egentligen ett..dom har... du får ganska mycket för ett billigare pris. Egentligen känner jag väll, jag personligen handlar inte så 
mycket där. Men det kan vara prisvärt att gå in och handla där. Stayhard har väldigt mycket och där känner jag att man kan hitta det mesta 
jag vill ha. 	
Om du skulle sätta någon känsla på det? 	
Ehh.. H&M känns väll pålitliga. Stayhard är väll typ min känsla att de är bra. Jag tycker att de är bra, de är ehh.. väldigt snabba. Jag har inga 
problem att handla, det är enkelt..simpelt. Dom har det jag vill ha och väldigt enkelt att hitta det jag vill ha. Sen just de andra två 
varumärkena [Bubbleroom/Weekday] har jag inte så mycket känslor för. Känner ju till Bubbleroom men har ingen direkt känsla gentemot 
dom. 	
Om man då skulle säga hur du tänker just kring varumärket?  	
Därför jag har handlat där tidigare [Stayhard] och jag har liksom aldrig haft problem när jag har handlat därifrån. Så ett har byggts upp över 
en tid att jag gillar att handla på Stayhard, även fast det har blivit fel någon gång så har det alltid varit enkelt att lösa i efterhand. 	
Skulle du säga att du har en positiv attityd till varumärket?	
Ja absolut, det har jag. Ehh... men det har jag väll emot H&M egentligen också även om jag inte handlat där så mycket. Men just Stayhard 
av de här annonserna så är det just dom jag är mest lojal till om man säger så, om jag skulle handla kläder. 	
Vad skulle du vilja göra med varumärket, menat skulle du kunna tänka att klicka på någon av länkarna?	
Ja men Stayhard t.ex. jag skulle absolut klicka på länken och gå in och handla på Stayhard. Just för att, eller inte direkt jeans för det köper 
jag inte så himla ofta online, men annars just för att jag alltid använt dom. Det är en lojalitets grej i grunden. Jag började handla online 
kläder där när dom kom, sen har det bara fortsatt och jag tycker dom har bra grejer. Weekday har jag aldrig varit inne på, så det säger mig 
ingenting. 	
Är det en länk du skulle tänka dig att klicka på? [Weekday]	
Kanske om jag var ute efter t-shirt, då hade jag kunnat göra det. Ehh.. om jag hade fått upp en annons från Weekday så ja det hade jag 
kunnat göra. 	
Skulle du säga att din attityd påverkar hur du väljer att klicka? 	
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Absolut, självklart. Eftersom jag har väldigt positiva attityder under en längre tid mot Stayhard så hade jag automatiskt klickat på den länken 
av de här. Jag hade kanske till och med gått in på Zalando [organisk resultat] före de andra länkarna. Just för att där har jag handlat mer från 
online än de H&M, Weekday och Bubbleroom.	
Skulle du kunna tänka dig att klicka på de högra resultaten utifrån varumärkena? 	
Ehh..ja men här har du en Stayhard annons vilket jag skulle kunna tänka mig att klicka på. 	
Du pratar väldigt mycket på att du har koll på H&M och Stayhard, är det hur du känner till dem eller om du har en positiv/negativ 
attityd gentemot dem? Vilket väger tyngst?	
Ehh..Stayhard är en blandning av det, just att jag har handlat så mycket där så känner jag till dem och därför har jag en positiv attityd. H&M 
är egentligen att jag inte har handlat så mycket online, men jag har en positiv attityd mot företaget för jag vet vad är för företag. De andra två 
som sagt är mer att jag aldrig har handlat. 	
Så där är det mer att du inte känner till de så mycket så du varken har en positiv eller negativ attityd gentemot dem?	
Nej precis, jag känner ingenting. 	
HUVTRÖJA: 	
Hur skulle du vilja gå tillväga? 	
Hade varit lite mer öppen för att klicka på lite mer annat, för där handlar jag inte så ofta så där hade jag tittat lite. 	
Hur tänker du då? 	
Då hade jag nog skrivit in, hoodie eller något och sen så hade jag klickat på de flesta av de här länkarna och kollat tror jag. Både på H&M, 
Bubbleroom och Zalando, i det här läget. Jag hade kollat lite till höger också på bilderna. Hade säkert klickat in på den här till exempel från 
Peak Performance, och sen hade jag klickat på den för den tycker jag ser nice ut, möjligtvis även den där. 	
Kan du skilja på betalda länkarna och organiska resultaten? 	
På höger sida är det betalda och de första är betalda i vanliga resultatet och resten organiska. 	
Hur uppfattar du det betalda annonserna du ser här?	
Nej men de passar ju väldigt bra med min sökning, jag får upp bilder på det jag vill ha men samtidigt som sluter upp i allting. Det står ju 
huvtröjor på varenda rubrik här egentligen, sen är det ju alltid ofta samma sak, det som Bubbleroom också hade innan, stort utbud, bra 
priser, det är samma. 	
Du läser då rubrikerna? 	
Ja jag la märke till det uppenbarligen, eftersom jag kände igen det. Fast jag tar inte så mycket i beaktning alltid kanske, men läser ändå. 
Zalando tillexempel om 100 dagars öppet köp, sen har alla fri frakt idag så det kan man alltid skicka tillbaka om det inte skulle passa. 	
Så du lägger ändå märke till ord och variabler under den betalda annonsen?	
Ja, de gör jag. 	
Hur skulle du då säga att du uppfattar de specifikt betalda annonserna?	
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Jag skulle säga att det är exakt det jag söker efter, om jag går in och söker efter en huvtröja utan att veta vad jag vill ha så hade jag 
antagligen bara jobbat mig uppifrån och ner. 	
Är du positivt inställd till dom överlag? 	
Ja, det skulle jag väll säga. Jag menar att jag får upp de här sökningarna, sen är det väll just H&M som har en positiv attityd gentemot. Hade 
jag gått in på den högst upp där och klickat på den eftersom jag litar på dom också. Som sagt i det här läget hade jag arbetat mig neråt 
mellan länkarna och undersökt generellt alla sidor vad de finns för något. Kollat priser och hur allt ser ut, som sagt har jag sett lite på 
bilderna på högersidan som de här två hade jag nog klickat in lite mer på. 	
Hur uppfattar du de olika varumärken om man går in mer på djupet? 	
H&M, har vi redan gått igenom. Zalando, Topstreetwear det vet jag inte alls, har inte hört talas om innan. Annars är det den som är ny, 
Zalando och de andra var med innan också. Eller nej Zalando var inte med, den var organisk result innan. Men Zalando är också ett ställe 
som jag handlar en hel del ifrån, det tycker har jag en positiv attityd emot. 	
Varför känner du att du är har en positiv attityd gentemot just Zalando?	
För jag har fått eller mer att de grejerna jag har velat fått hem, har jag fått. Det har aldrig varit något problem med dem, egentligen handlar 
det bara om att man ska hålla det man lovar. Klart det kan bli fel men då ska man lösa det. Men det är oftast de det handlar om när man 
köper varor online. 	
Att du känner att man ska kunna lita på dom? 	
Ja precis. 	
Och varför tror du att du tänker så? Till exempel H&M. 	
För de har alltid funnits där under hela mitt liv, så därför har det automatiskt blivit att man har handlat mycket. Men nu idag, i vuxen ålder 
handlar jag inte lika mycket där längre men det har alltid varit med där. Man har varit där och shoppat när man känner för det. Och Zalando 
kom in där också när näthandeln började så dem har varit med för början där egentligen, så där har man handlat från start också. Så mycket 
handlar om att bygga upp en lojalitet. 	
Ser du någon skillnad nu på varumärken här [hoodies] jämfört med de tidigare caset? Blir det någon skillnad på hur du ser på 
varumärkena beroende på vad det är för produkt vi har tittat på? 	
Ja det är det ju, eftersom jeans som sagt då klickar jag in på vad det för byxor om jag skulle söka online. Här går jag ganska öppen in och ser 
vad det finns för produkter hos alla länkarna. Som jag ska så hade jag gått in på de flesta av de här länkarna och bara tittat på vad som finns, 
kollar priser och hur de allmänt ser ut. Hade gjort en mer utvärderingen med den här produkten än vad jag hade gjort med jeansen. 	
Så du skulle kunna klicka vidare på alla länkar här? 	
Ja, det skulle jag kunna göra! Jag skulle kunna gå uppifrån och ner tills jag hittar vad jag är ute efter, men sen är det svårt att säga när jag 
slutar liksom. Men jag hade absolut klickat på de 5-6 första länkarna. 	
Även om det var ett varumärke som du inte har hört talas om innan?	
Ja, det hade jag gjort och även bilderna på sidan hade jag även klickat in på. 	
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WEEKENDVÄSKA:	
Hur skulle du gå vidare med den här sökningen? 	
Detta hade varit någonting som jag inte har köpt förut, så som likt sökningen med hoodies. Så hade gått in på den betalda annonsen högst 
upp, så kanske den länken som är lite mer inriktad mot bara väskor hade jag letat upp. Ehhh... 	
Vilka länkar är de då? 	
Ehh.. av de här länkarna så känns det som Bagasi är lite mer riktade mot accessoarer och sånt här. Men sen har jag inte varit inne på länken 
men jag får det intrycket av dem att dom är specialiserade mot de området så då hade jag klickat mot där. Som sagt Bubbleroom har varit 
med överallt, så jaa ehhh.. så säg att jag hade köpt den huvtröjan från Bubbleroom då kanske jag hade varit inne och klickat där också men 
jag hade gått in på den här Wakakuu också, det känns som en även om jag inte vet vad de har för annat där också så känns det som dem är 
mer inriktade mot weekendbags. 	
Vad får dig att uppfatta det då? 	
Det är egentligen att jag har .... ehh att jag inte känner till dem alls och sen står det ingenting om att de har andra saker heller utan att de har 
bara weekendbags. Men hos Wakakuu står det klänningar, toppar, byxor så därför känns Wakakuu mer inriktade mot annat. 	
Du känner att du fortfarande kan skilja på de organiska och betalda resultaten? 	
Ja här är det ganska självklart för det står annons på de första länkarna och på Neckwear har jag köpt lite slipsar och sånt så där hade jag 
absolut kunnat gå in och titta för det känns som en lite mer .... eehh... en butik eller vad ska man säga som är bra på accessoarer. 	
Om vi kollar specifik på de olika varumärkena, hur uppfattar du dem? 	
De är helt nya för mig, förutom Neckwear då. Men dem andra känner jag inte till, eller Bubbleroom känner jag till. Men Neckwear känner 
jag att där har jag handlat förut när det gäller slipsar och alltid varit nöjd när jag har handlat där men Bagasi har jag inte handlat ifrån men 
hade ändå klickat in där i detta läget eftersom jag inte handlat så mycket väskor förut på nätet eller weekendbags överhuvudtaget. 	
Varför? 	
Dåligt med kunskap om just den produkten. 	
Hur tänker du kring Neckwear, kring varumärket? 	
Där handlar det egentligen bara om att jag har handlat 3-4 gånger typ, alltid slipsar och någon näsduk och alltid varit nöjd när jag har handlat 
där. Då därför hade jag gett varumärket en chans och gått in och kikat på väskor där också. Just för dem har tillfredsställt mina behov 
tidigare. 	
Hade du kunnat tänka dig att klicka på de betalda länkarna och även de betalda länkarna på sidan? 	
Ja bilderna hade jag också kunnat klicka på, just ifall det är någon viss väska är snygg så skulle jag klicka. 	
Vilka skulle du välja att klicka på först av de betalda annonserna? Bilderna eller länkarna? 	
Jag hade nog tittat på bilderna först och sett hur produkten såg ut, sen klickade upp någon av de jag gillar sen hade jag gått in på de vanliga 
betalda annonserna och då har man ett gäng olika flikar som man utvärderar då när man har valt och sen efterhand klickar man bort eller 
gallrar bort de man inte är intresserade av. 	
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Är det något varumärke som du kommer ihåg nu som har varit med på flera av sökningarna?	
Bubbleroom eh... ehh.. Zalando verkar ju vara bra på att komma in på de organiska resultaten. De hade ju på hoodies en annons betald då 
men annars har de varit med organiskt på både jeansen och weekendbags. 	
Hur får det dig att tänka runt de varumärket då?	
De vet var dem gör när det kommer till online shopping och marknadsföring, digital marknadsföring egentligen. De vet var dem ska ha med 
för keywords om man säger så. 	
Påverkar det dig olika beroende på om dem har varit med på en betald annons eller organisk resultat?	
I längden gör det nog det om jag ser dom mycket vad jag än söker på ... så här att jag är lite intresserad av digital marknadsföring så tänker 
jag ändå att det är ganska bra gjort av dom att att lyckas med det då. 	
Skulle du hellre påstå att du klicka på en betald annons då från det varumärket eller inte?	
Det skulle nog inte spela någon roll, för jag har en viss syn på varumärket så för mig personligen spelar det inte så stor roll. Just om det är en 
sån produkt som jag inte har handlat innan då är jag ganska öppen för att beställa på nya ställen också. 	
Bubbleroom som har haft fler betalda än vad Zalando har haft, hur påverkar det din attityd gentemot de olika varumärkena? 	
Bubbleroom har jag ju ingen .. eller jaja jag vet vilka dom är så jag vet att annat folk har köpt där men jag personligen har ju aldrig köpt där 
och har ingen jätterelation till dom, men är ändå positivt just för jag vet vad de håller på med när det kommer till e-handel. 	
Men hur får det dig att tänka just när du vet att Bubbleroom har varit med på 3 olika sökningar?	
Nä, men här som sagt hade jag klickat på de också, det hade jag gjort. 	
Det är varken positivt eller negativt att de har köpt en länken? 	
Nej det är det inte. 	
LÖPARSKOR:	
Hur skulle du gå tillväga med den här sökningen? 	
När det kommer till löparskor så hade jag aldrig köpt dem online. 	
Varför? 	
Ifall det inte är verkligen en modell som jag haft som jag vet är likadana och då vet jag vart jag ska ha så då googlar jag bara på den. Men 
löparskor är så viktigt att dom sitter bra, så det är väll alltid att man vill gå in och testa och kanske löpa på ett löpband också. 	
Men hade du kunnat tänka dig att söka på det, för att göra research? 	
Nej inte research mer, utan beställt sådana jag har och då hade jag bara skrivit in den modellen och sen hade jag tagit den länken som hade 
haft dom och om det hade varit flera som hade haft produkten så hade jag klickat på de länkarna och sett vem som hade billigast pris och 
sedan beställt hem dom. Då är det skitsamma vilket företag jag köper dem ifrån. 	
Hur uppfattar du de betalda annonserna på den här sökningen? 	
Sportamore känner jag igen sedan tidigare, sen har man bilderna också. Har aldrig köpt någonting därifrån och inte på Runningshop heller. 
Stadium dock har man ju handlat lite ifrån. Outnorth känner man ju till för det är sånt där ehhh... det är ju mer frilufts och aktivit. Lite mer åt 



 

48 
 

det hållet. Stadium är ju väldigt bredd inom sportvarumärken eller en butik med väldigt många varumärken. Brett sortiment. Sportamore och 
Runningshop har jag ingen tidigare relation till även om jag har sett Sportamore här nu då. Så därför känner jag igen det, så på något sätt när 
man är ute och söker mycket på det här så har man sett Sportamore så automatiskt så känner man att det här har jag sett förut och klickar på 
den länken. 	
Hade du någon specifik uppfattning av dessa märken? 	
Det är som sagt Outnorth då, friluftsmärke och ehhh.. de har ju väldigt mycket, vad du än ska göra egentligen. Det är ju mer 
aktivitetsbaserad mer. Kan tänka mig mer klättring, vandring och sådana grejer än bara sport i sig. Stadium kopplar jag väldigt mycket med 
idrott. 	
Vad känner du för det Stadium som varumärke? 	
Ehhh.. vad ska jag säga ... jag känner att dem har väldigt stort urval av produkter, så jag känner att det är klart att jag har byggt en relation 
till varumärket så jag känner att jag litar på dem. De är ett pålitligt företag. 	
Skulle du säga att du har en positiv attityd till dem?	
Ja det har jag, skulle inte säga att jag är lojal direkt men jag är positivt inställd. Men just mot Outnorth känner jag inte så mycket, tror aldrig 
att jag har handlat någonting där. Men jag känner till varumärket just för jag har kompisar som har handlat på Outnorth och man ser någon 
reklam hit och dit. Men jag känner inget specifikt mot dem.... Känns inte som att Stadium behöver det här. De är med på både betalda 
annonser och de organiska resultatet?	
Varför? Vad känner du inför det?	
Det är ju mer utgående modeller på Stadium Outlet så det är lite billigare, så där får man betydligt billigare pris. Och det ändrar inte min 
uppfattning för det är två olika, Stadium Outlet är som sagt, det ska ju vara billigare och den andra är ju standard sidan. 	
Vad är dina känslor kring Stadium?	
Pålitliga, jag vet vad jag får när jag går in där, oftast iallafall. Stort sortiment och jag brukar kunna hitta det jag vill ha där. 	
Om du kollar på alla sökningar här, hur skulle du vilja gå tillväga?	
Jag skulle bara beställt modellen, om jag vet att det är den modellen jag ska ha så hade jag skrivit in den och sen klickat på alla länkar som 
har den modellen och sedan valt det varumärket med det billigaste pris. Men annars hade jag åkt in till den fysiska butiken och testat skon. 	
Men utifrån vad du tänker och känner kring varumärken här, hur hade du klickat då? Om du hade varit tvungen att välja? 	
Då hade jag klickat uppifrån och ner. 	
Hur påverkar de varumärken du känner igen gentemot de du inte känner igen, att de faktiskt har köpt en betald länk? 	
Det spelar ingen roll, känner jag igen dom så klickar jag på dom. Jag lägger inte så mycket fokus på att dom är betalda. 	
Men då är det mer att du känner igen att du klickar och inte att de har betalt eller organisk resultat? 	
Nej det är mer av lojalitet. Det spelar ingen större roll.  
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Number 7:	
JEANS:	
Hur hade du gått tillväga om du hade gjort den här sökningen?	
Det man måste tänka på här, även om jag söker efter jeans så kommer jag ju välja hemsidor jag känner mig bekväm med redan. Dom 
hemsidorna jag är van att handla ifrån på nätet, så även om den första är Bubbleroom så är jag kanske mer hemmastadd med varumärken 
som H&M och Nelly och då kommer dom komma högre upp för mig även om Bubbleroom kommer först upp här. Men sen är det också så, 
när jag har gått in på dom två eller dom hemsidorna jag är bekväma med, då kommer jag gå till den första i vilket fall. En annan grej som jag 
skulle tycka var trevlig det är ju bilderna på sidan, det skulle göra att jag slår ahh det första jag slår en titt på är just bilderna som kommer 
upp och speciellt om jag tycker jeansen är fina för då kan jag få priset samtidigt, det är perfekt. Då går jag jättegärna in och tittar på dom 
ehhh... just på den här bilden är det jättetrevligt att dom visar att det finns ett prisfall att dom är på rea till exempel. Ehhh... det tror jag gör 
att folk också uppfattar som ett kap och vill gärna in och titta på det här kapet än att dom inte skriver ut att dom har rea på det. 	
Du nämnde att du hellre då väljer att klicka där du redan känner dig bekväm eller har kunskap om, vilka av de här varumärkena 
skulle du anse faller in under det?	
Stayhard vet jag ju, men det är bara för jag vet att den är mer en grabb sida och det står också "det senaste inom herrkläder" och det är inte 
det jag är ute efter antagligen om jag ska köpa jeans till mig själv. Weekday är jag inte så van med och sen det jag vet med dom är att det har 
väldigt väldigt tajta byxor och det passar tyvärr inte min kroppsform i dagsläget. Ehhh.. upplevelsen jag har på Bubbleroom är att de måste 
uppgradera sin grafik och bakgrund. Bubbleroom är inte en hemsida jag är bekväm med idag. H&M där köper man ju alltid jeans och jag har 
redan H&M jeans vilket gör att det är lätt att jag skulle kunna kolla i mina nuvarande jeans och gå in där och söka på dom och sen köpa 
exakt samma jeans som innan i en annan färg. Ehhhh.. Zalando skulle jag gå in på Zalando dam för det har ju både dam och herr, men på 
Zalando kan jag känna att det är lite för stort, det är lite utanför min comfort zone. Det är så stort utbud och där som student så finns det inte 
lika mycket i min prisklass som det kanske skulle finnas på t.ex. på H&M eller Nelly. Nelly är ju mer riktigt som jag känner till det yngre 
klientelet som också har student.. joo en annan grej som jag också skulle välja förutom att jag känner mig bekväm, det är var jag vet att jag 
kan få studentrabatt. Det skulle hjälpa mig väldigt mycket eller om jag vet att det är en hemsida som jag vet alltid erbjuder studentrabatt eller 
har extra erbjudande så skulle jag kolla där också. Men det handlar om min ekonomiska situation och sen en annan grej som jag sa tidigare, 
jag skulle ha kolla på dom här bilderna bara för att se om det finns någonting som kommer upp på en gång. Här ser jag ju ett par jeans från 
Nelly... ja okej 279 kr det var ju inte så farligt pris. Jag tror ändå att de här bilderna gör en del i upplevelsen för blicken går dit framför text. 	
Skulle du kunna skilja på vad som är betalda annonser och vad som är de organiska resultaten? 	
Jag skulle säga att det är ganska tydligt för det står ju annonser på dom som kommer som annonser där i början. Ehhh... men är det så att 
dom som köper, köper ju plats för att komma högt upp och det är fine, för det vet jag också. Men sen skulle jag inte kunna säga om det här 
(organiska), om dom också har köpt sin plats. Jag vet inte om det här, menar då Zalando. Ehhh där skulle jag inte kunna avgöra om det är en 
annons och att dom har köpt sin plats mer än här över står det ju tydligt. Jag tror att det här är ju annonser också, då menar jag jeans 
bilderna. Blir osäker när det kommer till Zalando för det är det inte utmärkt att det är annons sen vet jag inte om det finns någonting inte jag 
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vet om hur det fungerar med företagen att de betalar mer eller mindre och att dom får synas olika högt. Men i med att det inte är utmärkt 
som en annons så skulle jag säga att det uppfattar jag inte som en annons då. 	
Om vi tittat specifikt på annonserna, hur uppfattar du resultatet?	
Mhmmm.. 	
Känns det förväntat att det är dom har varumärkena som ska finnas här?	
Nej, jag tror inte det. Jag hade kanske tänkt mig, eller ioförsig så skulle jag säga så här att .... tex Levis säljer jättemycket jeans men dom är 
kanske så pass stora att det inte behöver den här extra pushen i annonsen. Jag hade kanske inte tänkt, eller mitt första ställe när jag googlar 
jeans så är inte det Bubbleroom för det är inte renodlat jeansbutik för den delen heller. Weekday är ju mer, dom började mer med jeans. Så 
den länken hade kanske inte varit lika mycket förvånansvärt att den ligger där. H&M har ju allt och det är inte jätteförvånad heller, dom 
kommer väll upp egentligen för det mesta oavsett vad du söker på. Söker du t-shirt, så känns det som H&M skulle komma upp men det är en 
spekulation från min sida. 	
Hur uppfattar du dom specifika varumärkena var för sig?	
Ehhh... som jag sa Bubbleroom är ju mer riktade mot det yngre klientelet skulle jag säga där dom också har mycket så här det senaste modet 
fast till ett lägre pris på något sätt. Dom har också till studenter, så man får en rabatt men jag tycker inte om deras sida och hur den är 
uppbyggd. Det känns som den inte har lika hög kvalitet hur dom tar bilderna, i vilket ljus, vilket bakgrund etc som kanske Nelly gör. Men 
Nelly är också mycket större, mer etablerade och har mer pengar än vad Bubbleroom har och det kan man känna att Bubbleroom inte är lika 
stort som företag. 	
Hur tänker du kring Bubbleroom när du vet att dom har köpt annonsplats?	
Det känns som dom behöver det, dom behöver en liten skjuts. Det känns som dom behöver den exponeringen ehhmmm... för att få mer 
kunder antar jag. 	
Påverkar det hur du tänker kring Bubbleroom?	
Både ja och nej.. alltså jag menar att jag skulle inte säga om jag får jämföra nu Bubbleroom med H&M t.ex. att H&M köper en annons 
tycker jag eller det ändrar inte min syn på H&M. 	
För att? 	
För att jag är bekväm och att jag köper mer saker där. Man vet redan vad man får så ändras inte det, i med att jag inte känner Bubbleroom 
och deras varumärke lika väll som jag känner H&M så förändrades min syn litegrann och tänker aahhh okej ni behöver en skjuts. Men 
samtidigt skulle jag inte utesluta att handla från Bubbleroom bara för att har köpt en annons. 	
Men det känns som du blir något mer skeptisk?	
Hehhe...ehh ja lite så skulle jag nog säga. Det är inte avgörande men det är klart att det finns en tanke hos mig att dom behöver det på ett sätt 
men samtidigt behöver alla företag det. 	
H&M har du nämnt, men hur känner du kring Weekday? 	
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Weekday ägs ju av H&M så det är egentligen inte så konstigt att de ligger där på en annonsplats heller. Hur jag känner inför varumärket 
Weekday hmm.. jag kan känna att det är ett ungt, coolt varumärke som har en estetik som inte riktigt är i min smak och som inte passar mig. 
Lite coolare, lite tajtare och lite mer alternativt där jag inte hade letat efter mina byxor. Där hade jag redan nu inte klickat in för jag känner 
till varumärket och vad dom gör för typ av kläder så oavsett hur högt upp dom kommer på den här listan så hade jag inte valt dom. Och 
Stayhard känns som herrkläder, vad jag vet så säljer dom bara det. Letar jag inte specifik efter någonting som är till min partner så skulle jag 
inte gå in på Stayhard. Men är det så om dom säljer damkläder, då har dom gjort ett jättedåligt jobb att berätta det och om dom då ska köpa 
en annonsplats så kan dom faktiskt också säga "se det senaste inom herrkläder och damkläder", men här står det bara herrkläder. Men i och 
med att jag inte känner till varumärket särskilt väll så kan jag inte säga om dom har damkläder eller inte. 	
Tänker du mycket kring hur annonserna har valt att skriva och formulera sig i sina annonser? 	
Jag tror att jag gör det utan att tänka på det, jag tänker att man slår ju ett öga på det. Så ordet jag söker på måste givetvis finnas med bland 
dom första orden jag läser för annars kommer jag gå vidare. Vilket jag tycker alla länkar har här och gjort bra. Ordet jeans måste komma 
högt upp i det jag söker, annars tycker inte jag att det är relevant. 	
Vi pratade lite om att bilderna på högersidan där var du nöjd att se pris och där var du och läste under bilden. Läser du lika 
mycket i annonserna på vänstersidan? 	
Nej det gör jag inte, jag läser köp jeans och var det är för företag och sen hade jag slagit ett öga om det finns någonting som jag fastnar för. 
Men jag skulle säga såhär att om vi kollar på Bubbleroom så radar dom upp vilka märken dom har, det skulle säkert vara en jättebra grej för 
många person för dom vill se det vilket märke dom exakt är ute efter, något märkesjeans eller så. Men jag kan väll säga att jag slår ett getöga 
på det men inte mer än så. Jag går inte in och läser eller reflekterar över vilka varumärken de har eller vad dom mer erbjuder på hemsidan. 
Jag ser jeans, jag ser hemsida. 	
Du sa inledningsvis att du hade valt att gå vidare med dom länkarna som du kände igen, skulle du vilja berätta hur du hade valt att 
klicka dig igenom detta?	
Mmm.. jag hade gått in först på H&M och sen uppfattar jag att Zalando, det har jag glömt nämna det har jag ju sagt att det har mer dyra 
kläder, man ser att de har mycket märkeskläder också. Men det känns som dom riktar sig till äldre kvinnor, kvinnor över 30 år. Så där skulle 
jag nog känna oohhh för jag vet i bakhuvudet att dom har jeans som skulle passa min kropp och som jag skulle vara nöjd med. Men jag 
känner att Zalando är lite mer gammalmodigt. Jag hade börjat med H&M för jag är bekväm med dom och för att jag vet att dom har stort 
utbud, det står också väldigt tydligt. Jag vet också att dom har jeans i olika priskategorier och att deras lägsta är faktiskt väldigt prisvärd om 
man säger så. Så det är bra. Sen hade jag gått in på Bubbleroom för dom har också väldigt mycket och det känns som att dom riktar sig mer 
mot det yngre klientelet och får väll ändå anse att jag fortfarande är kvar där. Tredje så hade jag gått in på Zalando Dam, jag har skippat 
både Weekday och Stayhard. Mer än då hade jag inte klickat. Ska jag kolla på bilderna så skulle jag ju.... där blir det faktiskt en liten 
skiftning för här kommer JC upp och JC vet jag har jeans och dom ser ju trevliga ut. Nelly finns ju med här, hade jag också tittat på. Tittat 
som är klicka på, då menar jag klicka mig in på annonsen. Vidare hade jag fortfarande skippat Stayhard för det ser ut som jeans för killar. 
2trendy.se vet jag inte vilka det är men ser också ut att vara för grabbar. Det som blir intressant när jag tittar på dom sponsrade bilderna, är 
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att Cheap Monday finns här dom har ett prisfall och jeansen dom visar upp på bilden är faktiskt väldigt trevliga. Jag hade klickat mig in och 
tittat på dom, men hade antagligen inte köpt för att jag har någon förutfattad mening att om att dom här inte skulle passa mig. För jag ser 
också på bilden att den modellen är väldigt rak. 	
HUVTRÖJA: 	
Hur hade du gått tillväga i den här sökningen?	
Jag ser ju samma sak att det är annonserna som kommer först och sen finns det också annonser vid sidan om med bilder på. Ehhh.. jag hade 
faktiskt inte tyckt att det hade varit något fel att klicka in mig på H&M på en gång faktiskt, dom är högst upp som sagt H&M är H&M. 	
Skiljer sig H&M åt här nu med tanke på att att vi har bytt produkt eller ser du likadant på H&M nu? 	
Jag gör ju det faktiskt. I och med att jag jag är bekant med H&M som varumärke och som butik och vad dom har att erbjuda. Ehh.. det gör 
jag ju. Jag ser samma på dom och jag har inget problem att dom ligger högst upp av de betalda länkarna. Ehmm.. jag ser också att det finns 
företag här som jag inte känner igen. 	
Vilka är det? 	
Som Topstreetwear, är någonting som jag inte är bekant med. Boozt är jag bekant med men där skulle jag vilja klumpa ihop dom med 
Zalando, jag tycker att det är lite samma typ av känsla av vad dom vill förmedla och att dom också är för det lite äldre klientelet. Ehh.. 
Sportshopen vet jag faktiskt inte heller och där står det herrkläder också vilket inte är det jag letar efter. Vidare till bilderna, jag gillar 
fortfarande att priset står, tycker jag är väldigt trevligt. Där ser man också att Gina har köpt annonsplats, vilket dom inte har kommer upp på 
vänster sida. Sen beror det ju också på vad jag har för ekonomi, det är klart jag tycker att Levis hoodie är fin men samtidigt är inte det riktigt 
min grej. Levis i sig är trevligt, ok märke. Kidsbrandstore känner jag mig lite för gammal för att köpa kläder. Gina tycker jag är en trevlig 
butik, det är också en sådan man är bekant med och dom har rimliga priser för mig som student. Dom har också hoodies om jag letar efter 
någonting så vill jag gärna inte att det ska vara så mycket märken och skufffff. Jag vill gärna kunna använda min hoodie till många tillfällen 
och till många olika typer av outfits som jag ska ha i framtiden. Peak Performance känner jag till, Sportamore har jag hört någonstans ifrån 
men jag skulle fortfarande inte välja dom, men det har mer med själva priset på Peak Performance hoodie och vad jag vill ha min hoodie till. 	
Bubbleroom återkommer här också, hur känner vi för de varumärket när vi har bytt produkt? 	
Jag skulle klicka mig in och titta, jag ska vara ärlig och säga att när jag är på deras hemsida så är det mest klänningar jag letar efter. Men jag 
skulle säga samma där, det är ju hur dom tar sina bilder som gör att jag kan bli lite, eller få en inte avsmak, för det är alldeles för starkt ord 
men jag skulle säga att det gör att jag blir lite "ahhh finns det någon annan hemsida som också kommer upp som jag är mer bekväm med". 
Men jag skulle klicka mig in, absolut och se vad det erbjuda. 	
Zalando ligger nu som betald annons, förändrar det synen på Zalando?	
Jag skulle säga fortfarande att jag håller fast med att de riktar sig till äldre målgrupp, de har mycket, det känns fortfarande som dom har 
mindre billigare saker vilket ibland som student letar man mer efter slit och släng plagg. Men när man säger släng så menar jag inte inom 2 
månader utan menar att det pris man vet var man får, det kanske handlar om 299 eller 199 eller 100 kr. Någonstans där räcker det för 
studenter. Zalando tycker jag känns som att nu ska jag köpa mig en Peak Performance hoodie för jag ska ha den till någonting och den ska 
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vara funktionell och den ska kunna hålla ett tag. Där känner jag att det är ett helt annat tänk än vad jag har idag och mina behov idag. Att 
dom är annons gör ingenting fortfarande. 	
Topstreetwear känner du inte igen?	
Nej jag gör faktiskt inte det, jag känner att streetwear är ingenting jag brukar ha i min vardag. 	
Hur känner vi kring det då? Vad är din magkänsla gentemot det varumärket? 	
Jag vet inte, jag får liksom den här känslan .... det finns ju någonting som gör att jag tycker det känns som, det här är förutfattade meningar 
får man tänka på, jag tycker det känns som en billigare typ om har massa olika saker. Ni vet sådana butiker som hade lågpriskläder som är 
marknadskläder nästan. Så känner jag, men egentligen är dom säkert ett varumärke som har skatemärken och grejer kan dom också ha. Det 
är antingen eller. Det finns liksom ingenting in between, antingen är det billiga gatu kläder eller så har dom skatekläder. Jag skulle inte 
klicka mig in där. 	
Nu när du ger dom här två exemplen om vad det skulle kunna vara, förknippar du det med en positiv eller negativ känsla? 	
Den är ju mer negativ, men det är för att jag inte har en preference här. Det är ingenting jag skulle säga att det här är någonting jag vill ha. 
Hade jag varit inne i någon streetstyle och vi säger att det hade varit billiga kläder, då hade det klingat mer negativt hos mig. Men hade jag 
varit en sån som tycker om streetkläder, då hade jag tyckt att det var super positivt. Men i och med att jag inte vet vad som säljer så och det 
står inte heller vad dom säljer, förutom coola hoodies. Och när dom säger coola hoodies så känner jag direkt att det är massa konstiga saker 
på dom och dom billiga kläder. Marknadskläder. 	
WEEKENDVÄSKA: 	
Nu har vi gjort en sökning på weekendbags istället, hur hade du gått tillväga här?	
Ohhh här skulle jag titta mer på bilderna faktiskt, det känns som eller oftast har men en syn på hur man vill ha sin väska, vilket då känns 
väldigt trevligt att det finns en stor annons på sidan med bilder. Där skulle jag slå en litet titt och titta om det fanns någonting som lockar 
mig. Då ser vi här att det var ju bra pris, då kanske går in på Nelly på en gång och tittar vidare eller om jag tycker tex att den här Gant 
väskan var trevlig som också har ett pris skulle jag gå in och titta där. Och om jag då tycker den är fin också då kanske dom har den någon 
annanstans. Ehhh men sen skulle jag gå tillbaka till tex vänstra sidan och där texten är och var annonserna är...	
Nu behöver jag ta en PAUS! 	
Tack för den lilla pausen! 	
Vad sa vi nu? Vi skulle börja kolla på vänstersidan igen, vad känner du gentemot de här varumärkena? 	
Bagasi, jag har aldrig hört talas om dom faktiskt. 	
Vad tänker du kring det varumärket då? 	
Då tittat jag lite längre ner, kampanj på weekendbag det är alltid najs. Ehhmm för vem gillar inte en kampanj, där dom kanske har något bra. 
Sen ser jag att dom har necessärer i läder och mocka och det var ju inte riktigt det jag sökte. Men jag antar att dom har lite mer läder och 
mocka saker för det står också läderfett på köpet. Där skulle jag gå in och titta lite i med att jag inte känner företaget. Bubbleroom där igen, 
jajaja jag ser er och dom har allt verkar det som och dom gillar att köpa annonsplats. 	
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Vad tänker du kring att du ser dom igen?	
Jag vet inte, jag börjar tänka är det för man söker på andra typer av hemsidor, så som att man varit inne på Bubbleroom tidigare och sen 
Nelly, Na-kd och att det är kanske det som gör att Google ser att jag har varit inne på liknande hemsidor och därför kastar dom inte 
Bubbleroom igen, det vet jag inte men så kanske det är. Att dom ser att det finns en matchning på det och så vidare. Nästa är Wakakuu och 
där ser jag att dom har Weekendbags och det verkar också en sånt här varumärke som har andra typer av saker också. Jag känner inte dom, 
men däremot att dom skriver att det är gratis frakt över 2000 kr får mig direkt att säga att det här är en dyr hemsida för att annars brukar det 
vara fri frakt över 399 kr eller 299 kr och då kan man tänka sig om dom ska upp till 2000 kr då är det antagligen en helt annan prisklass än 
vad jag söker efter. Beroende på ... för samtidigt en weekendbag för mig kan jag lägga pengar på. För det handlar om vad man har för 
preferenser, vad man tycker är viktigt och vad man ska ha den till och hur länge man ska ha den och så vidare. 	
Du säger att en weekendbag är okej att lägga lite mer pengar på om vi tar och jämför med de tidigare produktsökningarna, står det 
här "högre i kurs" då alltså att det är värt mer? 	
Ja jag skulle säga att när jag ser en weekendväska skulle jag gärna vill ha en klassisk väska på något sätt, i en färg som är hyfsad diskret och 
som jag vet är hållbar längre medan ett par jeans och hoodie skulle man kunna gå mer på senaste trenden, ljusa/mörka eller om det är hål i 
jeansen det är också en smakgrej som kommer att förändras genom att det finns olika typer av säsonger, mode och trender osv. DEt kommer 
styra och då känns det också så här att jag kommer inte lägga 2000 kr på ett par jeans som jag kommer ha sönder också för eller senare. För 
det är mer ett slit och släng plagg på en mer långsiktig skala om man säger så. Men det är en sak som kommer nötas för du använder dina 
byxor så pass ofta att dom nöts mer än en weekendbag. Men en weekendbag ska också hålla när du är på weekend, så jag kan inte köpa en i 
plats och tror att den håller under min Barcelona resa fram och tillbaka. Samma sak med en hoodie, det kanske finns eller där vet jag också 
att en hoodie som kostar 199 kr eller 299 kr har ju typ samma funktioner som en som kostar 600-900 kr men där handlar det om märket jag 
vill köpa mig till och har jag inget behov att köpa mig till ett visst märke, då kommer jag välja den som ger mig den funktionen jag vill ha så 
som värmande, vanlig, bomull i princip. Så det är också skillnaden, där kommer den också att slitas mer än en weekendbag. Jag ser mig en 
weekendbag som en sådan grej som jag ska ha under en längre period i mitt liv än jeans eller hoodie. 	
Hur tänker du kring Wakakuu? Eller du känner dig färdig pratade om dom? 	
Som sagt har jag ju inga tidigare erfarenheter av Wakakuu så ehhh... nej jag har inget mer att säga förutom att det här är det första intrycket 
jag har av dom. 	
Men om Neckwear då? Hur känner och tänker du kring dom? 	
Jag vet inte, Neckwear det känner jag direkt att dom säljer resegrejer för du har ju en kudde runt nacken när du reser. Så dom skulle kunna 
vara mer ehhh.. specialiserade på reseprodukter. Känner inte igen Neckwear, aldrig handlat där tidigare. Ehhh ppuuh, jag är osäker om jag 
hade gått in där, men antagligen om jag inte hade funnit det jag behöver då hade jag nog plöjt igenom alla länkarna för man letar tills man 
känner att man har hittat det man är ute efter och därför är det så himla bra, därför pekar jag på bilderna nu till höger. Därför är det bra att få 
en lite bild av vad det är för utbud det finns just när det gäller weekendbags. Sen går vi vidare till Accent, det är ju inte en betald annons men 
däremot vet jag vad det är för företag och varumärke och dom har ju billigt till lite lite dyrare, men dom har inga specifika varumärken bara 
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några kanske. Men dom säljer bara väskor i princip, eller de är det dom ska ha som huvuduppgift. Här hade man kanske en stor chans att 
hitta någonting om det inte är så att det är en mer fancy väska eller weekendbag som man letar efter, då kanske jag inte hade valt dom. Men 
jag vet att dom inte säljer jättemycket märken. Där nu kommer vi till Zalando, som är den sista länken jag ser här på rutan och nu hade jag 
klickat mig in på Zalando. Den hade jag nu valt kanske efter ha klickat på bilderna hade jag gått in på Zalando och tittat eftersom jag vet att 
det har många olika varumärken. Så där hade jag nog kunnat sett att det finns saker för mig, lite märkesgrejer. I och med att man ändå ska 
lägga lite pengar på det så är det helt okej att det är något varumärke som man känner igen. Eller nu ser jag Bagasi (bild högersidan), hade 
rätt att dom sålde läder väskor osv och att dom är lite dyrare i priserna. Tittar man lite längre så ser man att det finns kopplingar där mellan 
bild och text. 	
Påverkar det att du ser dom på flera ställen bland dom köpta annonserna?	
Fördelen med att dom finns på båda sidorna, då ser jag hur produkten ser ut i med att jag inte känner igen företaget då får jag ett litet 
smakprov på vad som säljer, det är alltid trevligt men mer än så påverkar det inte. Skulle jag tycka att den är fin, för att jag upptäcker den 
där så hade jag klickat mig in på den men jag hade inte gått till de betalda länkarna, jag hade före klickat mig in på bilden. 	
Jag observerade också att du nu under weekendväska läste mer vad som fanns under annonserna än vad du gjorde under tidigare 
sökningar, hur kommer det sig? 	
Ehh jag tror att jag läser mer för att jag inte känner igen företagen som kommer upp och då vill jag få lite mer koll på vad dom faktiskt 
säljer. När det kommer till jeans är det liksom jeans och det finns olika och där kom det också upp mer företag jag känner igen och som jag 
vet om sedan tidigare och då behöver man inte läsa lika mycket för då har man förutfattade meningar om vilka typer byxor eller tröjor 
företaget säljer. Men i och med att jag inte känner igen så många så läser jag mer här. Här tex säljer dom läder och mocka, okej då vet jag 
det så slår man ett litet öga på texten under annonsen. 	
LÖPARSKOR: 	
Hur hade du gått tillväga nu?	
Ehhmm.. jag måste titta lite. Det beror ju på vad jag ska ha dom här löparskorna till, måste jag ju säga. Är det för jag faktiskt ska löpa i dom 
och vara någon seriös löpare då hade jag gått till fysisk butik faktiskt och kollat på mina fötter, provat för jag tycker att det är väldigt viktigt 
om man ska ha dom till löpning att dom sitter på foten som dom ska. Kanske det finns någon innersula som är bättre för mig och det får man 
inte av att titta online. Så redan där skulle jag känna nej. Jag kan kolla lite men oavsett hade jag nog först gått till en fysisk butik och tittat. 
Men inte skulle jag inte löpa i skorna, utan bara gå omkring eller ha gympa dojor av något slag för att bara se lite häftig ut som typ dom här 
från ACSIS Neutral i bilderna högra hörnet. Dom skulle jag kunna säga att dom funkar nog att ha vardagsmässigt också så dom hade jag inte 
varit lika ehhh noggrann med om dom är bekväma eller inte. 	
Jag vill knyta tillbaka till vad du sa tidigare, om du skulle ha ett par seriösa löparskor. Skulle du göra research först online för att 
sen gå till fysisk butik eller tvärtom? 	
Jag hade gått till butik först för att sen handla på nätet, eller jämfört priset från butiken och se om jag hittar billigare online och då hade jag 
köpt samma sko antagligen online för det finnas bättre erbjudande där än vad det finns i fysisk butik för det mesta är det ju så. Och då hade 
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jag köpt den skon på nätet och därav hade jag inte riktigt... jag hade kanske klickat på Stadium för jag känner igen Stadium. Löplabbet vet 
jag, men hade gått till den fysiska butiken. När det kommer till de betalda annonserna så ska jag väll klargöra att Stadium är ju .. jag känner 
till företaget och vad dom säljer och hur dom är och där har jag gått in och tittat på mina tidigare gympaskor för löpning och för 
vardagsbruk. Jag vet vad dom har där, men som sagt när det kommer till löpning måste där vara två kategorier iaf för mig. Är det löparskor 
så tycker jag att det är viktigt att känna och klämma på dom i verkligheten och sen göra en sån här research än att göra det tvärtom. 	
Om vi tittar på dom annonserna på vänster sida, om vi börjar där. Hur tänker du och känner du kring Sportamore?	
Ehh.. aa.. dom verkar ha mycket rabatt. För det gör dom väldigt klart och tydligt att dom har en midseason sale just nu och det är bland det 
första man ser, man ser ordet löparskor vilket är sökordet och sen direkt efter att dom har en rea. Grejen är att alla eller jag känner såhär att 
det är alltid trevligt med ett rabatterat pris på det man behöver och det skulle göra att man går in och tittat också för är det någonting som jag 
känner eller mhmm.. ja men det är alltid trevligt och det ska man inte sticka under stolen med. Jag tror att oavsett om jag är student eller inte 
så kommer man gilla att det finns en rabatt. 	
Sen när jag tittar lite så verkar det ändå som dom har varumärken som Nike, Converse och Adidas så jag känner igen dom här varumärkena. 
Ehhh.. dom har någonting som dom kallar "årets löparskor" ahh men okej, då måste det vara bra helt enkelt. Jag tar en titt på dom men jag 
skulle inte bara klicka in mig på Sportamore här utan jag skulle titta på dom andra hemsidorna också i och med 
löparsko/träningsskor/gympadojor är någonting som jag inte är världsvan eller bäst på och då kräver det mer research. Runningshop är 
lägst.. där är fortfarande löparskor som ordet jag har sökt på sen skriver dom att det har lägst pris....intressant!!! Acis dom verkar också ha 
lite varumärken som man känner igen och så. Där hade jag klickat mig in. Ehh.. billiga löparskor online nu pratar jag om Stadium Outlet, 
där har dom inte säger löparskor först, men där har dom billiga och där visar dom också att dom har någon slags kampanj eller om de alltid 
har 40-70% rabatt på alla löparskor. Det är en outlet så antar att de är det, där har dom också eller gör också reklam för varumärken som jag 
känner igen. I och med att jag vet vilka Stadium är så hade jag absolut klickat mig in på den länken. 	
Outnorth vet jag kommer vara dyrt, det är lite mer funktion, vandringskängor och backpack ryggsäckar och sånt vet man ju att dom har där. 
Det hade inte varit mitt första val att kolla löparskor där, jag hade nog hoppat Outnorth och klickat in på Löplabbet på en gång som inte är en 
annons på den här sidan. Löplabbet vet jag att dom specialiserar sig på löparskor, träningsdojor och allt möjligt sånt. Samt att man också 
kan... dom har väldigt bra om man går till butik så kan man kolla sina fötter. Jag hade valt att gå till den fysiska butiken och snackat lite med 
dom. 	
Vi tittade lite på bilderna i början, vi tittade på dom som du skulle kunna tänka dig att ha som vardagsskor istället för löparskor. 
Hur känner du för dom? 	
Dom känner jag... eller jag ser på den här lilla bilden, den måste jag klicka upp för att se mer tydligt om det är någonting. Men nu istället 
pekar jag på bilden på övre raden från Stadium, dom ser väll.. eller jag vill ju gärna ha, det kanske man ska göra väldigt tydligt också att jag 
vill gärna ha ganska neutrala, diskreta löparskor. Så jag letar ju.. eller från bilderna här så kommer jag direkt dras till... jamen jag vill inte ha 
något så jag känner mig "ooo titta på mig jag är gammal" och då pekar jag på Zalando 719 kr Acsis löparskor. Det är modellen, det här 
handlar helt om modellen i och med att jag inte vet var dom har löparskorna ger mig så kommer jag gå på utseendet, klicka mig in för att 
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sedan titta på vad dom ger mig, gå ut därifrån och titta på nästa sko så här krävs det mycket mer reserach än vad det gör på ett par jeans kan 
jag känna. För dom här ska faktiskt göra eller ha en funktion som är viktigt. 	
Hur känner du gentemot att Stadium är med på 3 olika ställen på det här sökresultatet? Vi har en annons på vänstersidan, en 
bildannons på högersidan och i det vanliga organiska fältet. Gör det att du tänker annorlunda kring varumärket? 	
Nej däremot vill dom ju verkligen visa att dom har en outlet också. Det är väll de enda jag skulle säga för att Stadium Outlet är ju den som är 
i annons, den vanliga Stadium är inte en betald annons. Ehhh... jag antar att dom behöver lite mer... eller att folk behöver veta att dom har en 
outlet. Det tror inte jag är så klart och tydligt, jag tror inte att folk vet att det finns en hemsida som heter Stadium Outlet och därför behöver 
dom nog lite mer ehhhm... reklam. 	
Är det något du resonerar dig fram till eller magkänsla? 	
Resonerar skulle jag nog säga men också en blandning av magkänsla. Jag tycker det ena medför det andra. Ja ni förstår vad jag menar. 	
Så tankar och känslor hänger ihop? 	
Ja de är väll det. För jag har inte.. där utgår jag också ifrån vad jag själv vet. Jag vet att det finns fysiska Stadium Outlet butiker ofta gärna 
bredvid andra outlet butiker, men jag skulle nog inte tänka att det finns en hemsida som heter Stadium Outlet, det har dom inte varit lika 
tydliga med faktiskt. Det är ingenting dom har gått ut med. I så fall har jag missat det. 	
Generellt, bortsett från dom här fyra sökningarna vi har tittat på nu. Hur ställer du dig till varumärken som köper en annons på 
Google? 	
Ja alltså, där skulle jag säga att jag klandrar dom inte att dom köper annonser på nätet för det är tufft. Det är ju ett sånt konkurrensklimat 
idag som gör att om du inte syns så kommer folk inte veta, det som att nu syns inte Stadium Outlet då vet jag inte att det existerar. Att dom 
köper en annonsplats egentligen är väll ingenting som gör att jag ser ner på dom och det är inte så att jag skulle... ibland kan man bli arg 
absolut för det kommer upp för mycket så här köp, köp, köp, titta på mig, titta på mig, och att man vet att det är en köpt annonsplats, det jag 
resonerar däremot är att dom kanske inte alltid har dom bästa varorna bara för dom har köpt en annonsplats. Det är kanske är längre ner de 
bästa varorna och dom varorna jag letar efter som faktiskt kommer längre ner. Men jag har ju någon slags sympati med företaget som köper 
en annonsplats för det behövs ju antagligen. 	
Men förändrar det din syn på varumärket? 	
Mmm, både jag och nej och det är kopplat med den här sympatin jag har för dom. Att på ett sätt måste dom ju göra det, men kommer dom 
inte upp någon annanstans än bara på en annons då förändrar de ju det. Det känns som att då var dom inte tillräckligt bra för att komma upp 
på någon annans typ av sökning med bara annonssökningen och då blir det ju så att det inte är så många som bryr sig om att titta om dom 
inte köper en annonsplats. 	
Hur hade du reagerat då? 	
Då hade jag nog skitit mer i dom, eller kanske inte skitit men dom hade kommit längre ner på min prioriteringslista. Vi tar Bubbleroom som 
har kommit upp väldigt ofta, om inte Bubbleroom hade kommit upp någon annanstans så inte inte är en betald annons så hade jag blivit 
såhär... då blir det lite frågande varför gör dom inte det. Tycker inte folk om dom, där kan man också resonera, tycker folk inte om dom, 
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erbjuder dom inte bra saker, eller vet för lite folk att dom existerar och därför måste köpa platsen just nu för att bygga upp sitt varumärke. 
Men det kan man resonera om, fram och tillbaka, åt alla hålla och kanter om man vill klicka sig  in på dom eller inte. Men oftast ska jag inte 
säga att jag sitter och har en analys för mig själv innan jag klickar på någonting. 	
Vad är det som styr om det inte är en analys? 	
Ehhh.. det blir nog, eller jag tror att det är som konsument i dagsläget så blir det nog en omedveten analys utan att man tänker. För det här är 
ord som jag sätter på någonting som sker inom mig utan att jag alltid tänker på det, förutom när det blir så tydligt som med Bubbleroom som 
kommer där men inte med på sista sidan nu, då blir det jättetydligt varför blir det så. Varför kommer dom upp så mycket på sponsrade och 
köpta inlägg men ingenting annat. 	
Vad har vi för faktorer med, tror du, i den omedvetna analysen?	
Ehh.. jag tror mycket är vad man är bekväm men, vad man känner igen för företag osv. sedan tidigare, var du befinner dig ekonomiskt i livet 
också. Behöver du någonting billigt eller  dyrt, eller behöver du något med kvalitet, behöver du till något speciellt tillfälle, eller med någon 
viss funktion. Det kommer alltid avgöra ens köp. Ehhh.. det kan ju också vara att man söker eller jag tror att det är någonting med det här att 
om du måste betala för mycket för att synas då är du inte lika åtråvärd och jag tror att det ligger i bakhuvudet för det är så allting styrs nu för 
tiden. Det måste finnas någonting åtråvärt hos ett företag eller varumärke för att man ska vilja ta sig dit om det inte är så att de nu erbjuder 
rent ekonomiska bättre priser än andra företag. 	
Måste dom vara tydliga med det? 	
Ja, ju tydligare .. jag tror att det där är.. jag tror ju tydligare företag är med att rikta sin marknadsföring desto lättare blir det för mig som 
kund att veta "okej den här prisklassen har dom, det här erbjuder dom" och då kommer det också göra mycket lättare för mig att ta ett beslut 
om jag ska klicka in där eller inte. Man kan ju alltid klicka men man kommer ju , men som företag gäller det att hålla mig kvar där. 	
Men om du hade haft möjlighet att scrollat i dom här bilderna? 	
Ja då hade jag scrollat, på alla sökresultat men jag kanske inte hade bytt sida innan jag hade klickat mig in på någon länk men jag hade 
scrollat ner till slutet av sidan för att kolla mer vad som erbjuds än dom här första länkarna. 	
Hade du då cross-referat vad du hittade i annonserna eller hade du låtit dom vara? 	
Jag tror att det blir så att man cross-refererar .... utan att tänka på det men däremot tror jag ännu en gång vad jag är bekväm med kommer 
styra först. Om jag ser H&M på både de betala länkarna och i det organiska resultatet då kommer jag klicka på de nedre resultatet. Så det 
kommer styra mer också för man känner sig bekväm att göra sin första sökning på en hemsida man är van med än att gå in på en hemsida 
man inte är van med. Man kommer ju komma dit förr eller senare om man inte hittar det man söker på sina vanliga hemsidor. 	
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Appendix 4: Source criticism 
The sources used as the basis for the theoretical foundation this study lies upon were carefully selected based on its relevance 

and academic credibility. All publishing journals, except three, uses as peer-reviewing system to ensure the level of standard. 

This means the published articles are reviewed by experts in the field, and especially the method, data analysis and results are 

reasonable (Universitetsbiblioteket, 2018). This is controlled by the website Ulrichsweb. The three articles used in this thesis that 

are published in journals not using the peer-reviewing system are: Chiang et al. (2008) published in Cyberpsychology and 

Behavior, Killoran (2013) published in IEEE Transactions On Professional Communication and Coviello et al. (2017) published 

in CESifo Working Paper No. 6684 Category 14: Economics of Digitization. These articles were still considered to contribute 

with valid information to build the introduction. As with all articles used in this thesis project, were the structure of the articles 

examined. They required a methodology chapter, relevant academic findings and a reference list to match the requirements. 

Chiang et al. (2008) do meet these criteria, while Killoran (2013) and Coviello et al. (2017) do not. Chiang et al. (2008) follows 

the structure but is in addition to this rather short. Killoran (2013) is not an academic article but instead a guiding tutorial 

published by IEEE. IEEE themselves claim their journal to be peer-reviewed. It is used in this study since it clearly explains the 

concept of SEO. Coviello et al. (2017) is not a completed published research paper but instead a working paper that is published 

by CESifo. Their paper is an experimental study on a real business investigating the effectiveness of paid advertising. This is 

used as to give practical relevance and arguments in the introduction chapter.  

 

Two journals used in this thesis project within business administration and marketing are not covering the same topic. The article 

by Hwang et al. (2011) is published in International Journal of Hospitality Management and their findings cover attitudes to web 
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advertising and brands in the context of restaurants. The findings were still seen as relevant to use in this paper because its focus 

on websites in relation to attitudes online. Worth noticing is that this article is used in the introduction to provide the reader with 

background information and is not a part of the theoretical framework. The article by Vaughn and Turner (2016) is published in 

Journal of Library Administration and discussed coding of qualitative data. This paper was not bound to library administration 

but rather information management and data analysis and could therefore be used in the method chapter.  

 

In addition to this, is the article Barry and Howard (2015) a review article and not a research article. It is used in the theoretical 

framework inter alia to summarize the research community’s stand point on the hierarchy of effects, which is the article’s 

fundamental purpose. It was considered to fit the synthetization of information in this study’s theoretical framework.  

 


