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Sammanfattning 
Vi har med denna analys tagit fram tre målgrupper som vi anser är köpvilliga till Googles 

produkter. Genom att ha granskat var användarna kommer ifrån och delat in de i kön, ålder 

och intresse etc. blev det tydligt vilka produkter som vi ville sälja till våra kunder. 

 

Utifrån sökord och trender vet vi även när, hur och var vi ska sälja in vår produkt anpassat till 

vår specifika målgrupp. Vi har 2 olika mål för våra tre målgrupper då vi vill uppnå 

varumärkeskännedom för de som inte är medvetna om Googles e-handel och öka 

omsättningen med att sälja specifika produkter. 

 

I rapporten finns överskådlig information över våra användare där man får en överblick över 

hur många av befolkningen som känner till Googles e-handel.  

 
United Kingdom 
Mål 

Vi ser en stor potential med konvertering i United kingdom (London) då det är många 

användare därifrån som är inne på Googles e-handel frekvent. Vi har anpassat en produkt 

baserat på användarnas intresse och andra riktlinjer som vi anser är köpbenägna. Utifrån 

vilken källa/medium där vi ser att användarna kommer ifrån dvs Google/cpc (0,56%) och 

Google organic (0,11%) vill vi satsa vår marknadsföring på dessa områden.  

 
Målgrupp 
Vi har valt att inrikta oss på det tredje landet som har många användare som inhandlat från 

Googles produkter. När vi fördjupade oss i England såg vi att flest konverteringar gjordes i 

London med 8 transaktioner med en konvertering på 0,04 %. 

Av 14760 befintliga användare och 14004 nya användare landade avvisningsfrekvensen på 

57,39% vilket är högt för att vara så många besökare för att leda till 8 köp.  

 

När vi sedan granskade endast London kom vi fram till att det var 6860 befintliga besökare 

och 6135 nya besökare med 51,94 % i avvisningsfrekvens. Men vi ser även att dessa 8 

transaktioner är kvarstående och konverteringen är 0,09% vilket ger oss en riktning att det 

finns stor potential att satsa på att inrikta oss i London. 



 

För att ta fram en specifik målgrupp i London har vi även delat in kön och ålder. Vi får fram 

att det är fler män som är besökare dvs 1623 och 1423 nya användare. När det kommer till 

kvinnorna är det 1006 som är befintliga besökare och 856 nya som besökt hemsidan. 

Män som är mellan 35-44 år är mest köpbenägna och har en konvertering på 0,21% 

 

Vi såg även över vad män hade för intressekategorier och då kom vi fram till att sports & 

fitness/sports fans/rugby enthusiasts låg på första plats med 1,00 % i konvertering och att 

lifestyles & hobbies/pet lovers kom på andra plats med 0,30 %.  

 

Dessa män kommer till hemsidan via organiska sök från Google och den månaden som 

pikade för flest köp var under oktober 2019 med 0,23% i konvertering.  

 

Kön: Män 

Ålder: 35-44 år 

Intressen:  

-Sports & fitness/sports fans/rugby enthusiasts  1,00 % 

-Lifestyles & hobbies/pet lovers 0,30 % 

-Sports & Fitness/Sports Fans/ Soccer Fans 0,20 % 

Flest köp i månaden / per år: Februari, Jan och December 

Enhet: Mobil 0,19%, Desktop (0,05%) 

Trafiktyp: Paid (0,56%), Organic (0,11%), Direct (0,09%) 

Källa/Medium: Google/cpc (0,56%), Google organic (0,11%) 

Socialt nätverk: Youtube, Google groups, Facebook, LinkedIn och Twitter 

 
Produkt 

Produkten vi har valt att sälja utifrån vår målgrupp är Google Zip hoodie F/C som är en 

unisex tröja. Vi har valt att rikta in oss på män som är sportintresserade mellan 34-44 år och 

därför är denna produkt relevant då den är på topp tre listan av vad som sälj från Googles 

e-handel. Tröjan kan användas till vardags men också vid träningstillfällen då den är flexibel 

och snygg. När vi granskat produkten utifrån trender ser vi ett samband att många söker på 

hoodie från mitten av höst till februari.  



 

Trender 

Från statistikerna ser vi att det är många som är köpvilliga under de kalla månaderna. 

Trenden från Google analytics är en statistik från hela världen som handlat Googles Zip 

hoodie. Under december månad är det många som söker på främst “black hoodie” på google 

trends. Det ordet har störst räckvidd utifrån sökorden vi plockat fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sökord 

Vi har tagit fram relevanta sökord för de som söker på hoodie med stor sökvolym. Alla ord är 

anpassade för vad vår målgrupp hade kunnat tänka sig att söka på.  

 

Kanada 
Målgrupp 
Efter att ha gått in via målgrupp och land fick vi upp en rad olika, vi valde Kanada som ett 

land och staden Quebec som fanns på plats två över städerna.  

Vi valde just den här då användarna är 19,27% samt nya användare var ungefär detsamma. 

Det var en hög avvisningsfrekvens vilket gjorde oss nyfikna på varför det inte görs mer köp. 

På en session visas cirka 4 sidor och den genomsnittliga längden är 4,24 minuter.  

 

Det är en större andel män som är användare men avvisningsfrekvensen är större när det 

gäller kvinnor. Männen tittar på fler sidor än kvinnorna men genomsnittlig längd är ungefär 

densamma. 

Åldern 18-24 motsvarar 28,57% och är inte den som har flest användare men målgruppen har 

hög avvisningsfrekvens men är längst inne på sidorna.  

De flesta har intresset för livsstil och hobbies och därför har vi valt att sälja produkten till 

dem som heter, Google Thermal Bottle White.  

Produkten är en varm och kall flaska som kan användas året runt och till alla olika aktiviteter 

och det passar vår målgrupp. Det finns en peak i juni och då borde den här produkten vara 

högt prioriterad.  

 

 



Kön:kvinna/man 

Ålder: 18-24 

Användare kvinnor:13 st 7,88% 

Användare män: 24st 24.55% 

Intressen:  

-Lifestyles & Hobbies/Green Living Enthusiasts:  3,82% 

-Shoppers/Value Shoppers: 3,57% 

-Technology/Technophiles: 3,39% 

Flest köp i månaden: November 

Trafiktyp: Organisk 

Business Services/Advertising & Marketing Services 

Enhet: dator 79,64%, Mobil 14,93%, padda 5,43% 

 

Sökord 

Sökorden till produkten är utvalda på vad folk söker på i Kanada och runt om i världen. 

Många av sökorden har inte så stor volym men de är de som är högst när man tittar på de 

resterande som inte är med i listan. Därför tänker vi att sökorden kan vara bra för att öka just 

de som söker på orden och få dem att köpa produkten som vi önskar.  

 
Sökord Volym CPC 

driniking bottle 140 2,39 

drinking bottle water 110 1,41 

hot and cold water bottle 70 0,53 

keep cold water bottle 50 1,47 

bottle water 22,200 1,48 

bottle of water 22,200 1,48 

thermal water bottle 210 0,70 

water bottle metal 1000 1,10 

water bottle stainless steal 1600 1,58 

brand water bottle 2400 2,56 

 
 
 
 



Trender 
Här kan man se trenden för just water bottle som har sin högsta peak i juni. Men finns även 
som sökningar under året.  

 
 
Mål 
Genom att öka försäljningen på flaskan och få fler att bli medveten om att det finns flaskor 

till både varm och kall dricka samt att öka kännedomen för Google som en e-handel.  

De flesta i målgruppen använder sig av en dator som enhet och de kanaler som går att få fram 

är youtube, facebook och bloggar. Det är där produkten ska marknadsföras.  

 
USA  
Region: California 
Mål och målgrupp: Vi valde målgruppen kvinna/man i åldern 25-34 år då flest antal 
användare var aktiva på googles merchandise hemsida. Genom att kolla vilka produkter som 
söks mest runt om i världen tog jag beslutet av att fokusera på utility 
backpacks/entertainment. Användare besöker webbsidan i ca 4 minuter, 26,7% är 
avvisningsfrekvensen och den vill vi sänka. Vi vill att det ska öka merförsäljning inom 
väskor då det är en populär produkt som användare söker på, för att få med både män och 
kvinnor i sökningen har jag tagit fram ord med hög sökfrekvens.  
Användare kvinnor: 4 716 (11,15 %) 
Användare män: 9 054 (21,40 %) 
Intressen hos den målgruppen: 
Shoppers/value shoppers 13531 (1.36%) 
Media & entertainment 12 689 (1.28%) 
Technology 11 962 (1.21%) 
Månader då försäljningen ökar:  
Oktober 2019 - 23 transaktioner (4,66%) 
December 2019 - 21 (4,25%) 
November 2019 - 19 (3,85%) 
Enheter: Desktop 24 045 st  (21,87%) 
Mobile 9009 (8.19%)  
10 sökord/klick volym per månad:  



Ubersuggest: Shopping bags 18,100 (high), utility backpack (1,300 low),  
duffel bag (135,000 high), duffel bags (135,000 high), laptop bag (49,500 high), laptop 
backpack (40,500 high), backpack black (27,100), bags (74,000),  
backpack men (49,500), backpack women (60,500).  
Från vilka medier ska de komma in ifrån (till hemsidan):  
När jag sökte på “social aktivitet” på ga fick jag endast upp (not set). Därmed har jag inget 
svar till vilka medier användarna kommer ifrån. 
Tendenser/trender att ta hänsyn till och varför: 
De handlar mest i december månad enlig diagrammet och på måndagar. Eftersom denna vara 
är en basvara som behövs och efterfrågas under större delen under hela året är det inte någon 
tydlig trend man bör ta hänsyn till lite mer när människor börjar studera.  

 


