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Abstract 

In order to stay competitive and to be the first choice for customers in a world driven by 

a high level of competitive advantage, it is important for companies to stay ahead of the 

competition by conducting thorough market research. Even if this tends to be the case, 

many products still fail when reaching the market, leaving companies with great losses. 

The reason for this could be that the development of existing research methods has 

stagnated, or that they simply lack the ability to find the true answer as to what 

intentions underlie consumer’s decision making when shopping. Many believe that a 

new method is desired in order to get a better picture of what customers really think. As 

a solution to the problem, researchers are using a mix of neuroscience and marketing in 

order to get into the customers minds. Therefore, this study seeks to create knowledge 

about the new emerging trend called neuromarketing and its potential as a complement 

or substitute to surveys, interviews and focus groups. In order to achieve this purpose, 

relevant theory was collected and compared to the empirical data from focus group 

studies that were conducted. Findings show that scanning customers’ brains, for now, 

cannot fully substitute surveys, interviews or focus groups, since each have their own 

investigational characteristics. This could although change as neuromarketing still is in 

an early development stage and researchers believe that the method has good future 

potential. Although neuromarketing cannot be seen as a substitute for now, it still has its 

advantages compared to surveys, interviews and focus groups. We therefore see that 

scanning of the brain could be used as a sufficient complement to the other methods 

through triangulation if companies can afford it. 

 

Keywords: Marketing research, Neuromarketing, Survey, Focus group, Interview, 

Validity, Triangulation  
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Kapitel 1 – Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien och en 

motivering till val av ämne. Därefter följer en diskussion om 

problemen inom området samt studiens syfte och rapportens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Marknadsundersökningar 

Att formellt använda sig av marknadsundersökningar började enligt Lockley (1950) 

1911, då Charles Coolidge Parlin, som var manager på The Curtis Publishing 

Companys avdelning för marknadsundersökning, undersökte hur strukturen för 

marknadsföring såg ut inom olika industrier. Parlins arbete låg till grund för intresset av 

marknadsundersökningar, vilket visas av att även U.S. Rubber Company skapade en 

marknadsundersökningsavdelning 1915 (Lockley, 1950). Uppmärksammandet av 

området ledde även till att den första boken om marknadsundersökningar, Commercial 

Research, skrevs 1919 och att United States Department of Commerce började 

genomföra olika undersökningar. Ett nytt område inom marknadsföring hade fötts. 

Trots detta menar Churchill & Iacobucci (2005) att det var först efter andra världskriget 

som arbetet med att genomföra marknadsundersökningar tog fart. Vid denna tid hade 

många företag ett stort överskott av produkter, något som ledde till undersökningar av 

marknadens behov för att undvika att producera mer produkter än vad som kunde säljas 

(Churchill & Iacobucci, 2005). Marknadsföringen började ta allt större plats inom 

företagen och många nya avdelningar för marknadsundersökning skapades. Detta är 

något som kan känns igen än idag då marknadsföring, enligt Churchill & Iacobucci 

(2005), är något som kan ses överallt och de flesta företagen har en avdelning som 

enbart är inriktad på den här typen av undersökningar.  Men vad innebär det egentligen 

att göra en marknadsundersökning och varför använder sig företag av det? American 

Marketing Association ger följande definition: 

 

―Marketing research is the function that links the consumer, customer, and public to 

the marketer through information—information used to identify and define marketing 
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opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor 

marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. 

Marketing research specifies the information required to address these issues, designs 

the method for collecting information, manages and implements the data collection 

process, analyzes the results, and communicates the findings and their 

implications.‖ (American Marketing Association, 2004) 

 

Ovanstående definition ger en väldigt tydlig bild av vad en marknadsundersökning 

innebär, nämligen att det är företagens sätt att kommunicera med sina kunder och den 

övriga omgivningen, för att genom detta förmedla och samla in information som kan 

vara användbar i planeringen av marknadsföringen (Churchill & Iacobucci, 2005). 

Marknadsundersökningar används främst för att ta reda på vad konsumenterna tycker 

om produkten, vad de är villiga att betala, vilken kommunikationskanal som fungerat 

bäst och vilka trender som finns på marknaden (Churchill & Iacobucci, 2005).  De 

skriver vidare att undersökningar av den här typen inte enbart används av 

marknadsförare. Bland annat har entreprenörer och finansiella analytiker stor nytta av 

att undersöka hur marknaden ser ut och vad konsumenterna har för uppfattningar, så 

även politiker för att planera sin valkampanj.  

     Malhotra (2010) delar in marknadsundersökningen i två huvudsakliga metoder. En 

kvalitativ undersökning syftar till tolkning och förståelse av orsakerna till 

konsumenternas köpval och vad som motiverar det. Denna undersökning är 

ostrukturerad och kan bland annat göras genom en fokusgrupp eller intervju. Vidare 

beskriver Malhotra (2010) den kvantitativa undersökningen som statistisk, då det som 

eftersträvas är att samla in data genom exempelvis enkäter och observationer, för att 

sedan sätta siffror på denna. 
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1.1.2 Neurovetenskap 

Vetskapen om hur hjärnan fungerar och hur den påverkar det biologiska beteendet har 

länge fascinerat människan (Bear et. al, 2007; Squire, 2002; Perrachione & Perrachione, 

2008). Bear et. al (2007) menar att det ligger i människans natur att vilja förstå varför vi 

känner behag och obehag, hur vi resonerar och hur vi lär, hur vi kommer ihåg och 

glömmer bara för att nämna några faktorer. Fascinationen kring hjärnan har som sagt 

funnits länge, men termen neurovetenskap är ett tämligen nytt vetenskapligt begrepp. 

Squire (2002) ser neurovetenskapens tillkomst som en fusion av tidigare skilda 

yrkesgrupper, som neurofysiologer, neuropsykologer och psykologer. Dessa arbetar nu 

tillsammans med ett gemensamt språk, gemensamma koncept och ett gemensamt mål; 

att kartlägga och förstå hjärnans struktur och funktioner. Neurovetenskapen innefattar 

idag en rad olika subgrupper som specialiserar sig på olika områden inom hjärnans 

uppbyggnad och funktion. Bear et. al (2007) menar att det fortfarande skrivs historia 

inom neurovetenskapen, och ständiga framsteg inom det medicinska området görs. Att 

applicera denna värdefulla kunskap om hjärnan inom medicinen har visat sig värdefullt i 

arbetet med att bota olika sjukdomar. Förutom de uppenbara fördelarna med 

neurovetenskap inom medicinen, ser nu även andra branscher och yrkesgrupper nyttan 

av att förstå hur hjärnan fungerar, inte minst inom marknadsföringen. Kommersiella 

företag har sedan länge varit intresserade av att ”se in” i människors hjärna och därmed 

ta reda på hur det oemotståndliga erbjudandet kan utformas. Då neurovetenskapen, som 

tidigare nämnts, handlar om struktur och funktion hos hjärnan, ser nu marknadsförare 

stora möjligheter i att kombinera vetenskapen med marknadsföringen för att förstå 

konsumenternas beteende. (Perrachione & Perrachione, 2008)     
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1.1.3 En bild av hjärnan 

Neuroimaging, även kallat brain imaging, är en gren inom neurovetenskapen där 

forskare använder sig av avancerad utrustning och teknik för att se på hjärnan genom 

bilder (Camerer et. al, 2005). Ursprunget till neuroimaging kan spåras till 1918 då 

neuroforskaren Walter Dandy utvecklade tekniken PEG (Pneumoencephalography), 

vilken kan ses som den första metoden för att studera hjärnan utan kirurgiska ingrepp 

(Bigler, 1996). Även om denna teknik hade sina begränsningar förblev det en standard 

inom hjärnforskning fram tills utvecklingen av datoriserad tomografi under 1970-talet, 

vilket gav möjligheten att se på kroppen och hjärnan i skikt (www.ne.se). En annan 

metod som utforskades under 1900-talets senare hälft var MRI (Magnetic Resonace 

Imaging). Genom MRI blev det möjligt för forskare att få mer precisa och 

informationsrika avbildningar av hjärnan, jämfört med andra metoder som röntgen och 

tomografi. (Bigler, 1996) MRI-teknik fungerar så att forskare utsätter hjärnan för 

magnetiska störningar som aktiverar väteatomer, vars reaktioner senare avläses för att 

kartlägga och skapa en bild av hjärnans struktur (Bear et. al, 2007). Ur MRI-tekniken 

har sedermera en rad andra metoder för att se på hjärnan och kartlägga dess aktivitet 

utvecklats. Camerer et. al (2005) redogör för de tre mest använda neurovetenskapliga 

verktygen vilka är EEG (electro-encephalography), PET (position emission topography) 

och fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging).  

     EEG är en metod där elektroder fästs på skalpen för att mäta förändringar i hjärnans 

magnetiska fält. Ju fler elektroder som används, desto mer precisa resultat och slutsatser 

kan dras. (Ariely & Berns, 2010; Camerer et. al, 2005) En fördel med EEG är, enligt 

Ariely & Berns (2010), att metoden snabbt kan upptäcka och registrera förändringar i 

hjärnans magnetfält; vilket är av stort intresse för att se hur människor reagerar på 

stimuli i realtid. Vad som däremot talar emot användandet av EEG är dess oförmåga att 

ge en djupare bild av vad som sker i hjärnan, då skallbenet skingrar de elektriska 

impulserna. Detta kan dock förbättras genom att använda fler elektroder. (Ariely & 

Berns, 2010) 

     PET är en metod där forskare genom att scanna hjärnan kan se hur blodet förflyttar 

sig beroende på var det är mest aktivitet för tillfället. Camerer et. al (2005) menar att 

trots att denna teknik inte är den mest effektiva, bör den fortfarande betraktas som 

legitim. Författarna menar att ett ökat blodflöde i ett specifikt område i hjärnan indikerar 
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ökad aktivitet, och därefter kan slutsatser dras kring hur hjärnan fungerar när den utsätts 

för olika stimuli. 

     fMRI är idag den mest använda metoden för att undersöka hjärnan och dess funktion. 

Metoden utgår från samma princip som en PET-scan, men ger ytterligare en dimension 

genom att det är möjligt att spåra blodflödet mer exakt med hjälp av den så kallade 

”BOLD” (blood oxynegation level-dependent) signalen (Ariely & Berns, 2010). En 

signal som gör mer precisa kartläggningar av hur blodet fördelas i hjärnan möjliga 

genom att se syrefördelningen i blodet. 

     De metoder som finns att tillgå för att se på hjärnan och dess aktivitet har 

ursprungligen utvecklats i medicinskt syfte och använts av forskare och vetenskapsmän 

för att förstå hjärnans komplicerade nätverk. På senare tid har dock även andra 

yrkesgrupper visat intresse för denna teknik och ser möjligheterna att applicera metoden 

på andra branscher och områden. (Lindstrom, 2008; Pradeep, 2010)   

1.2 Ämnesval 

Ämnet för denna uppsats är marknadsundersökningar, med inriktning på 

neuromarknadsföring. Neuromarknadsföring är en framväxande metod, men fortfarande 

ett tämligen okänt begrepp inom marknadsföringskretsar. Då marknadsföring bland 

annat handlar om att få någon att köpa en produkt eller tjänst som utbjuds, är det viktigt 

för säljaren av produkten att veta vad konsumenten vill ha och varför konsumenten vill 

ha det just så. Det finns ett antal metoder för att ta reda på detta genom olika slag av 

marknadsundersökningar och det är här neuromarknadsföringen kommer in. Vi anser att 

det är av stort intresse för alla som arbetar med reklam och marknadsföring i någon 

form, att få upp ögonen för vad framtidens marknadsundersökningsmetoder har att 

erbjuda. Vi ser det som vår uppgift att se hur beprövad denna metod är och om 

marknadsförare i dagens läge ser något behov av de resultat som metoden kan ge. Detta 

skulle kunna innebära stora förändringar för hur man i framtiden kommer att göra 

marknadsundersökningar och rikta sin marknadsföring. Vad som också bidrog till valet 

av ämne var hur den tekniska utvecklingen ser ut inom området. Då det redan idag 

utvecklas prototyper av portabel scanningsutrustning kan man inom en snar framtid se 

vad människor verkligen tycker och tänker genom undersökningar i gallerior och på 

shoppingstråk. 
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1.3 Problemdiskussion 

Pradeep (2010) menar att alla företag har tre huvudsakliga frågor de vill ha svar på, 

vilka kan ses som grunden till varför företag genomför marknadsundersökningar. De 

vill veta om deras kunder lägger märke till dem, om kunderna tycker om företaget och 

dess produkter, och något som kan ses som det viktigaste, nämligen om kunderna 

kommer ihåg företaget eller inte. Författaren menar att kunden idag har ett betydande 

inflytande, och för att förbli konkurrenskraftigt på marknaden måste företaget ha 

nödvändig kompetens och kunskap om hur kunden tycker och tänker. Klassiska 

marknadsundersökningsmetoder som enkäter och fokusgrupper kan i viss utsträckning 

besvara Pradeeps nämnda frågeställningar. Många marknadsförare är nöjda med svaren 

från sådana undersökningar, men allt fler röster höjs som menar att de är föråldrade. 

Metoderna må vara funktionella i sitt syfte och utvecklas i takt med medier som 

exempelvis Internet. Malhotra & Peterson (2001) understryker detta och menar att i takt 

med en ökad konkurrens och teknisk utveckling blir det allt viktigare för företag att 

hålla sig ajour med nya undersökningstrender. Park (2007) skriver i TIME Magazine att 

det dock inte längre räcker med fokusgrupper och enkätundersökningar för att förstå 

kunden. Hon beskriver metoderna som ‖relatively crude measures of what got us 

buying‖ (Park 2007), men hon är dock inte först med denna uppfattning. Zaltman 

(2003), forskare inom marknadsföring vid Harvard Business School och författare till 

många böcker inom ämnet, skrev redan 2003 att vår värld har förändrats, men att 

metoderna för att förstå hur kunden beter sig verkar ha stagnerat. Han menar att företag 

idag förlitar sig på föråldrade teorier inom konsumentbeteende, som en gång i tiden 

fungerade väl med tanke på dåtidens konsumtion och köpbeteende, men som nu skriker 

efter komplement. Inte minst inom marknadsundersökningen, då det är den som ligger 

till grund för hur vi skapar en förståelse för vad konsumenten kommer att köpa och 

varför. (Zaltman, 2003) Det är mot bakgrund av dessa synpunkter vi anser att 

diskussionen är intressant då detta öppnar upp dörrar för nya metoder; metoder som 

eventuellt kan komma att uppfylla behov som nuvarande metoder inte kan 

tillfredsställa. De metoder som vi anser vara de viktigaste inom området 

marknadsundersökning är enkätundersökningar, intervjuer samt fokusgrupper, och 

dessa kommer därför vara de som vidare används i uppsatsen.  
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     Lindstrom (2008) argumenterar för att företag idag inte har så bra insikt som de tror 

angående sina kunders köpbeteende och attityder. Han ifrågasätter varför åtta utav tio 

produktlanseringar, beroende på marknad, misslyckas, om företaget vet hur kunderna 

faktiskt tänker och fattar beslut. (Lindstrom, 2008) Under de senaste åren har 

marknadsundersökare visat ett allt större intresse för neurovetenskapen och hur detta 

kan ge en större insikt i konsumenternas köpbeteende och beslutsfattande. Enligt 

Kenning & Plassman (2008) är grunden för detta intresse att nuvarande metoder inte 

kan ta reda på de underliggande mentala processerna när konsumenten utsätts för 

stimuli, exempelvis i form av en reklamfilm. Eftersom det finns begränsad forskning 

kring de neurala aktiviteter som uppstår när konsumenten utsätts för olika stimuli, har 

marknadsförare tidigare förlitat sig på metoder som prisförändringar eller utformning av 

förpackningar, för att sedan se resultatet i form av försäljningssiffror. Kenning & 

Plassman (2008) menar att företag genom att få kunskap om hur hjärnan fungerar kan 

fatta beslut utan att behöva spendera onödig tid och resurser; något som vi ser som två 

viktiga skäl till att göra marknadsundersökningar. Värdet av att få mer kunskap om hur 

hjärnan fungerar konstaterades av Ambler et. al (2000) när de skrev att det oavsett 

kontext bör ses som en värdefull tillgång att veta hur marknadsföringsstimuli tas emot 

och behandlas av hjärnan, för att ta reda på hur produkter väljs och för att effektivisera 

reklamen i allmänhet. 

     En teori som många ser som nästa steg i förståelsen av hur kunder väljer varor är 

neuromarknadsföring. En metod som många menar kan ge en ny dimension till de 

marknadsundersökningar som bedrivs idag. Teorin kring metoden bygger i grund och 

botten på att många val görs undermedvetet, vilket innebär att resultat baserade på 

traditionell marknadsundersökning kan ses som ofullständiga. (Lindstrom, 2008) Det 

skulle vara ödets ironi att mängder av data har samlats in ifrån välutformade 

undersökningar, som dock kan vara missvisande då människor själva inte vet varför de 

väljer som de gör (Lindstrom, 2008). Det är nästintill omöjligt att ett 

undersökningssubjekt skulle kunna uttrycka sina bakomliggande omedvetna motiv om 

ett köp eller attityd menar Fugate (2007). Pradeep (2011) diskuterar också detta problem 

och menar att med nya metoder och mätningar av hjärnaktivitet, kan 

marknadsundersökare nu med ökad precision se hur hjärnan reagerar på olika stimuli. 

Han menar att man nu kan se hur människor svarar och hur deras undermedvetna 
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arbetar då de utsätts för diverse stimuli. Alla är dock inte redo att hålla med. Fugate 

(2007) menar att det finns de som tycker att neuromarknadsföring egentligen inte har 

mycket nytt att tillägga, eller för den delen inte heller gör annan marknadsundersökning 

oanvändbar. Han menar att det kan vara för stor skillnad mellan hjärnaktivitet och 

människans faktiska beteende för att kunna dra några generella slutsatser på 

neurologiska grunder. Han menar också att metoden har fått kritik då den anses som 

oprövad och därför inte heller särskilt trovärdig; något som gör att resultatet inte kan 

generaliseras. Detta håller Perrachione & Perrachione (2008) med om. De skriver att 

alla människor är unikt konstruerade, vilket gör det svårt att generalisera enskilda 

resultat på större populationer. 

     Plassman et. al (2007) ser neurovetenskapens brister som ett generellt problem då 

det kommer till neuromarknadsföring och dess resultat. En brist av annan karaktär 

beskrivs av Ebba Horn (2007), före detta VD för mediebyrån PHD som tidigare använt 

sig av tekniken, då hon konstaterar att metoden är dyr. Lindstrom (2008) håller med om 

detta och ger motargumentet att amerikanska bolag spenderar miljarder dollar på 

marknadsundersökningar som inte alltid ger resultat. För företag skulle det därför, trots 

de höga kostnaderna, vara intressant att använda sig utav neurovetenskapen för att 

säkerställa att rätt signaler sänds ut till konsumenten, metoden kan alltså skapa större 

säkerhet och även spara pengar. Lindstrom (2008) fortsätter sitt argument med att säga 

att miljontals dollar hade kunnat sparas genom att stoppa produkter från att ens komma 

ut på marknaden om neuromarknadsföring använts tidigare. Enligt Easter (2010) är 

neuromarknadsföring mycket riktigt dyr då avancerade maskiner och duktiga forskare 

behövs för att genomföra undersökningarna. Han menar dock att det egentligen inte är 

något problem för större företag, som har mycket resurser att tillgå. Vi ser själva att 

kostnaden kan vara ett problem, men i och med den tekniska utvecklingen bör 

neuromarknadsföring kunna utföras mer kostnadseffektivt i framtiden.  

     Många företag ser utöver kostnaderna ytterligare ett problem, det etiska. Problemet 

som diskuteras är hur mycket kunskap vi konsumenter faktiskt vill att företagen ska ha 

om vårt köpbeteende och hur det insamlade materialet behandlas. Easter (2010) menar 

att neuromarknadsföringen tekniskt sett inte bryter mot några lagar, men många anser 

att det ger för stor tillgång till konsumentens inre preferenser, och att det inkräktar på 

den fria viljan. Enligt Morin (2011) är etiken en av anledningarna till att det inte finns 
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mer forskning på området, då det fortfarande är ett känsligt ämne. Människor är helt 

enkelt rädda för att företag ska kunna börja ”hjärntvätta” konsumenterna. Pop et. al 

(2009) skriver att Commercial Alert, en icke-vinstdrivande organisation, är orolig för 

utvecklingen. De menar att om företag får tillgång till ”köpknappen” i våra hjärnor 

kommer detta innebära att de går runt våra försvarsmekanismer. Något som skulle 

innebära att människan i slutändan skulle kunna få osunda köpbeteenden. Detta är dock 

fortfarande bara spekulationer, då det fortfarande inte finns något bevis för att detta kan 

ske. Pop et. al (2009) tillägger att de flesta forskare inte ens tror att det finns en 

”köpknapp”. Lindstrom (2008) håller med och säger att ”köpknappen” är något som 

man kanske aldrig kommer hitta, och i dagsläget handlar det om att främst kunna 

förutspå trender. Han ser dessutom inte den etiska frågan som något större problem, och 

menar att det mesta i slutändan kan ifrågasättas etiskt. Han menar på att en hammare 

kan användas som mordredskap, men det innebär inte att vi slutar sälja dem, för vi 

behöver dem fortfarande för att kunna bygga. Precis samma sak gäller 

neuromarknadsföring. Vi behöver den för att få mer exakta resultat på 

marknadsundersökningarna. Att sedan använda informationen etiskt är upp till 

företagen själva. Aaker et. al (2010) skriver också att marknadsundersökare alltid måste 

ha ett etiskt förhållningssätt till sina respondenter, oberoende av metod som de väljer att 

använda. Det etiska problemet existerar oavsett vilken undersökning som görs, och vi 

måste därför lita på att företag tar etiska hänsyn och har ett sunt etiskt förhållningssätt 

till neurovetenskapliga marknadsundersökningar och hanteringen av resultaten. Vi har 

valt att inte vidare diskutera den etiska frågan i studien. 

    Ett annat problem är enligt Lee et. al (2007) att ämnet är väldigt spekulativt, vilket 

gör att många marknadsförare idag är skeptiska och därför inte använder metoden. 

Dessutom vet inte alla hur metoden används eller att den ens existerar, något som gör 

att de inte heller kan se värdet i den. Men med mer kunskap kanske de vill undersöka 

det närmare. Detta är vad Lindstrom (2008) tror kommer hända. Han menar att ju mer 

metoden uppmärksammas, desto större utbredning kommer den att få, vilket 

förhoppningsvis leder till att fler ser värdet i metoden.  

     Lindstrom (2008) menar att det är dags att sluta gissa: ‖Marketers… have spent over 

a century throwing spaghetti on the wall hoping it will stick‖ (Lindstrom 2008:195). 

Problemet vi ser är att företag har dålig kunskap om neuromarknadsföring, och har 
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fastnat i en slentrian; att gamla metoder används på grund av att de ses som säkra och 

bekväma. Dock ser vi att konkurrensen företag emellan intensifieras vilket kräver ökad 

precishet i marknadsundersökningarna. Det är därför vi ser det intressant att se hur 

neuromarknadsföringen kan användas i arbetet med marknadsundersökningar. 

1.4 Syfte  

Syftet med detta arbete är att skapa kunskap om i vilken utsträckning 

neuromarknadsföring kan komplettera eller ersätta enkät, intervju och fokusgrupp som 

undersökningsmetod. 
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1.5 Disposition 

 

I arbetets andra kapitel kommer tidigare teori kring 

marknadsundersökning, neuromarknadsföring och dess metoder 

tas upp för att ge en bas till arbetets empiriska del. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning om var forskningen inom 

området står idag. 

 

I kapitel tre visas tillvägagångssätt för arbetet och den kvalitativa 

studien, men också metodologiska förhållningssätt som används. 

Kapitlet tar även upp kvalitetssäkring och hur denna kan göras i 

studiens fall. 

 

Det empiriska kapitlet delger information insamlad genom 

uppsatsens studie. Detta har gjorts genom fokusgrupper med 

personer som arbetar eller studerar inom området 

marknadsföring. 

 

Det femte kapitlet innehåller arbetets analys, där materialet från 

tidigare kapitel sammanställs, jämförs och analyseras. 

 

 

I det sjätte kapitlet ges studiens slutsats utifrån tidigare angivet 

material. Här besvaras även studiens syfte. 

 

 

Sist görs även en reflektion över arbetet i stort, materialet som 

valts till studien och vilka problem det kan ha gett. Men också om 

det uppstått andra typer av problem eller vad som hade kunnats 

göra annorlunda för att påverka resultatet. I avslutningen görs 

också en reflektion över fortsatta studier på området. 
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Kapitel 2 – Teori 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska områdena som kommer 

att behandlas i rapporten. Den teoretiska grunden bygger på tre 

klassiska undersökningsmetoder (enkät, intervju och 

fokusgrupp), neuromarknadsföring, validitet samt triangulering. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur forskningsfronten 

på området ser ut just nu. 

2.1 Undersökningsmetoder 

2.1.1 Enkät 

Ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att göra undersökningar på är 

enkätundersökningar, vilket innebär att ett ofta väl strukturerat frågeformulär utformas 

och skickas till respondenten. Att använda denna metod gör att mycket information 

snabbt och till låg kostnad kan inhämtas från många respondenter, för att därigenom se 

vad en stor grupp människor tycker och tänker. (Malhotra, 2010) Även om 

enkätundersökningar kan nå ut till en bred massa menar Zaller & Feldman (1992) att 

denna form av undersökning kan ge missvisande svar. De menar att människor inte kan 

uttrycka sina bakomliggande attityder och tankar i enkätform, vilket beror på att 

människan redan har ett antal attityder och åsikter om det som ifrågasätts i 

undersökningen, men väljer att svara det som ligger närmast till hands just då. Något 

som innebär att de inhämtade svaren inte behöver spegla vad de egentligen tycker.  

     Även om utformningen av enkäter idag ser ut som den gjort under lång tid, menar 

Evans & Mathur (2005) att metoden förändrats i och med den tekniska utvecklingen. 

När det beskrivs att enkäter följt den tekniska utvecklingen syftas det främst på att de 

snabbt kan utföras via Internet (Evans & Mathur, 2005), vilket kan ses som den främsta 

bidragande orsaken till utvecklingen av hur man genomför marknadsundersökningar 

(Wang & Doong, 2007). Man kan därigenom inte längre bara använda ord och 

stillbilder i enkäten, utan även rörliga bilder eller ljud för att se respondentens reaktion 

på stimuli (Couper, 2005). Fördelarna med att använda Internet framför gamla metoder, 

som post- eller telefonenkätintervjuer anses vara många. Fördelar som i slutet kan leda 
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till tids- och kostnadsoptimering. Tiden det tar att utföra marknadsundersökningen kan 

förkortas genom ökad flexibilitet (Evans & Mathur, 2005), då den kan utföras via såväl 

e-mail som Internetsidor (Wang & Doong, 2007). Dessutom menar Evans & Mathur 

(2005) att det genom Internet blir effektivare, då enkäten snabbt kan skickas ut och att 

det därefter går fort att få in materialet för analys. Författarna beskriver också 

kostnadsfördelarna med den automatiska administration som skapats med den tekniska 

utvecklingen. Då det idag finns programvara framtagen för enkätundersökning blir 

preparationskostnaderna för konstruktion och distribution lägre. Vad som bör räknas in 

är att företaget slipper kostnader för papper och porto som finns om en brevenkät skulle 

gjorts. Liksom telefon-, lokal- och personalkostnader som uppkommer om 

telefonenkäter skulle ha använts. (Evans & Mathur, 2005) 

     Problem kvarstår dock, trots den tekniska utvecklingen. Även om Internet ger stora 

möjligheter till att snabbt och billigt utföra undersökningar, så riskeras samtidigt 

kvaliteten på materialet (Couper, 2005). Något som kanske är orsaken till att, som 

Evans & Mathur (2005) skriver, förtroendet för resultatet inte är högt, då det inte ger en 

tillräckligt trovärdig bild av hur konsumenternas köpbeteende i själva verket kan 

komma att se ut. Wang & Doong (2007) fyller i och menar att om 

Internetundersökningar inte designas och utförs noggrant så är frågan om materialet kan 

användas. Det största problemet är att avgöra om resultatet är trovärdigt eller inte, då 

undersökaren inte vet om den som svarat faktiskt tillhör urvalsramen, eller om objektet 

förstått frågan. (Wang & Doong, 2007) Detta är dock ett problem som existerar med 

eller utan teknisk utveckling. Bra undersökningar tar tid och kräver ansträngning. Något 

som i slutet också kräver mer pengar. Undersökare måste vid enkäter väga 

trovärdigheten av resultatet mot hur mycket tid och pengar som kan läggas. (Couper, 

2005) 

2.1.2 Intervju 

Kvale (2006) skriver att intervjun är en metod där en respondent möter en intervjuare 

och får svara på frågor som berör det ämne forskaren intresserar sig för; ett ämne som 

genom detta undersöks i detalj. Författaren ser intervjun som ett möte och en 

konversation med ett syfte; att genom samtalet söka och finna förståelse och kunskap 

kring ett fenomen eller problem. Vidare menar Kvale (2006) att i en ekonomi där 
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konsumtionen till stor del styrs av konsumenternas behov och upplevelser kan den 

kvalitativa intervjun effektivt användas för att utreda vad som styr denna konsumtion. 

Någon som är av stor vikt för marknadsföraren att veta vid marknadsföring och 

produktutveckling. Att använda sig av intervju som undersökningsmetod ger 

undersökaren ett bra djup i informationen som samlas in och mer omfattande svar, 

genom att respondenten själv grundligt kan analysera sina motiv för olika typer av 

agerande. (Stokes & Bergin, 2006) Intervjuaren kan inte bara analysera svaren på 

frågorna, utan även ta sig in under ytan hos respondenten genom att ställa rätt och 

välformulerade frågor, och samtidigt se på reaktioner, kroppsspråk och tonläge vid vissa 

typer av frågor för att på så sätt skapa sig en bättre bild av vad respondenten verkligen 

tycker och tänker i jämförelse med exempelvis enkät (Hall & Rist, 1999). Till detta 

tillägger Stokes & Bergin (2006) att metoden också är tillämplig på personliga och 

känsliga ämnen, då respondenten intervjuas enskilt och därför inte behöver oroa sig för 

att andra ska höra vad som sägs. Detta är något som enligt Hall & Rist (1999) också 

skulle kunna leda till att respondenten blir mer spontan i sina svar. Intervjuaren har även 

en möjlighet att följa upp vaga svar och fråga vad personen verkligen menar, för att göra 

tolkningen så exakt som möjligt (Meho, 2006). 

     Trots alla dessa fördelar menar Hall & Rist (1999) att intervjuer har sina baksidor. 

Att genomföra en intervju tar lång tid, och dessutom är det en mycket kostsam metod. 

På grund av dessa krav på resurser menar författarna att en intervju kanske inte alltid är 

bästa metoden, då ungefär samma information kan fås genom en fokusgrupp, vilken 

kostar mindre och går snabbare att genomföra. Vidare skriver Stokes & Bergin (2006)  

att metoden visserligen går på djupet, men att det ändå inte alltid går att ta reda på det 

kontextuella sammanhanget kunden befinner sig i när det kommer till relationen med 

exempelvis en produkt. Dessutom kan respondentens svar påverkas av 

intervjuareffekten som kan uppstå. Detta kan göra att svaren på frågorna inte exakt 

speglar vad respondenten tycker och tänker; något som har en negativ inverkan när det 

kommer till att ta reda på vad konsumenten har för preferenser. (Kvale, 2006) Meho 

(2006) menar även att målet med en intervju inte är att producera objektiva fakta om 

verkligheten och generalisera resultatet till en given population, utan snarare att skapa 

förståelse för sociala och kulturella processer och fenomen. Något som kan uppfattas 

som en nackdel med metoden. 
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     Ett försök till att motverka dessa nackdelar är att intervjuer görs online. Tanken är att 

effektivisera undersökningarna utan att kvaliteten blir lidande (Meho, 2006). Meho 

(2006) menar att en av de största fördelarna är att det är billigare än traditionella 

intervjuer, då man slipper kostnaden för att ringa eller resa till respondenterna. Man 

undkommer även det geografiska problemet och kan nå personer runt om hela världen, 

och det är även lättare att nå personer som annars är svåra att få tag på, exempelvis 

högre chefer. Vidare skriver Meho (2006) att svaren på onlineintervjuer ofta kan vara 

bättre, då respondenten vid exempelvis en e-mail intervju kan sitta i lugn och ro och 

noggrant tänka igenom vad denne vill ha sagt; något som bidrar till en hög kvalitet på 

insamlad data. Det blir ofta även mer ärliga svar angående preferenser och känslor, då 

ingen intervjuareffekt finns och inte heller andra personer att ta hänsyn till som kan 

bidra till att respondenten inte fullt ut vill svara på frågorna. Meho (2006) menar dock 

att det kan vara svårt att riktigt gå på djupet med denna metod och att all tolkning enbart 

baseras på respondentens uttalanden och skrivna svar och inte några reaktioner eller 

ansiktsuttryck; något som kan leda till missförstånd och misstolkningar.  

2.1.3 Fokusgrupp 

Kitzinger (1995) beskriver fokusgruppen som en metod där en grupp respondenter blir 

intervjuade av en moderator som underlättar och sätter upp riktlinjer för diskussionen, 

och sedan samtalar kring de frågor och ämnen som tas upp. Författaren menar att syftet 

är att beröra de ämnen forskaren intresserar sig för, för att på så sätt skapa en bild av 

vad deltagarna tycker och tänker om just detta. Vidare skriver författaren att det är 

viktigt att moderatorn inte styr och ställer alltför mycket, då det största värdet med 

metoden är att diskussionen mellan deltagarna kan leda till att oväntade resultat 

uppkommer. Morgan (1990) säger att det är när ämnen med koppling till deltagarnas 

övertygelser diskuteras som metoden fungerar som allra bäst. Enligt Hartman (2004a) 

kan man räkna med att deltagarna kan uttrycka sina egna känslor, tankar och beteenden 

i ord. Genom diskussionen i gruppen kan forskaren därmed få insikt i delar av 

deltagarnas motiv och undermedvetna; att helt enkelt förstå varför de gör eller tycker 

som de gör (Morgan, 1990). Fokusgruppen är en snabb, enkel och inte alltför dyr metod 

som kan användas för i stort sett vilken situation som helst där förståelse och insikt är 

det som eftersöks (Malhotra, 2010). Ett populärt användningsområde för fokusgrupper 
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är inom marknadsföring för att ta reda på vad konsumenter tycker om olika produkter 

(Morgan, 1996).   

     Idag görs, enligt Reid & Reid (2005) fler och fler fokusgrupper på nätet, vilket sparar 

mycket tid och pengar, och det utesluter också det geografiska problemet då deltagarna 

inte längre behöver vara på samma plats för att fokusgruppen ska kunna genomföras. 

Enligt Malhotra (2010) är det den vanligaste och bästa metoden för att göra en kvalitativ 

marknadsundersökning.  Han menar att det kan ses som ett bra alternativ för att avslöja 

konsumenternas attityder, känslor och uppfattningar om en produkt. Det är ett sätt att 

mäta och förstå deras preferenser och intryck om olika produktkoncept, och det kan 

även framkomma förslag på hur de tycker att gamla produkter kan och bör utvecklas. 

(Malhotra, 2010) Vidare menar Kitzinger (1995) att fokusgruppen kan leda till en 

bredare diskussion och ett vidare perspektiv då det inte bara är en person som säger sitt, 

utan flera. Till detta tillägger Threlfall (1999) att diskussionen också kan bli mer 

komplett, då deltagarna i gruppen kompletterar varandra på områden som alla inte har 

lika stor kunskap inom.  Det blir ofta en mycket spontan diskussion, då en persons 

kommentarer kan få de andra att spåna vidare och komma med fler tankar och idéer. 

Dessutom brukar även personer med liknande känslor användas i en fokusgrupp, vilket 

gör att de lättare kan uttrycka sina riktiga känslor och säga vad de faktiskt tycker och 

tänker. (Stokes & Bergin, 2006) Till detta tillägger Reid & Reid (2005) att fokusgrupper 

online ger en ökad anonymitet, vilket kan leda till att fler vill delta och verkligen vågar 

säga det de tycker. På nätet behöver deltagarna inte heller vänta på att någon talar till 

punkt, utan de kan fritt skriva sina åsikter vilket gör att mer information kan samlas in 

snabbare. Detta gör också att dominansen som kan uppstå då en person har mycket att 

säga minskar, då de andras kommentarer också syns.  

     Trots allt detta menar Threlfall (1999) att fokusgruppen själv inte fullt ut kan avslöja 

deltagarnas inneboende tankar och perspektiv, utan kan komma att behöva kombineras 

med datainsamling från andra typer av undersökningar, för att samla in all data som 

behövs för att verkligen ta reda på vad konsumenter tycker och tänker. Morgan (1996) 

skriver att deltagarna i fokusgruppen kan påverkas av moderatorns beteende och att det 

därmed uppstår en så kallad intervjuareffekt, vilken kan påverka deltagarna att inte 

uppträda som vanligt och svara vad de egentligen inte tycker.  Threlfall (1999) menar 

att det finns en risk att diskussionen i gruppen drar iväg åt helt fel håll om moderatorn 
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inte har tillräckligt med erfarenhet i hur en fokusgrupp leds. En fokusgrupp utförs inte 

heller i en naturlig miljö och risken finns att gruppdynamiken påverkar deltagarna efter 

hur majoriteten svarar, och inte vad de egentligen tycker och står för. Threlfall (1999) 

skriver även om problemet med att generalisera, då resultaten av diskussionen är 

beroende av hur interaktionen såg ut där och då, och mellan just de deltagarna. 

2.2 Neuromarknadsföring 

―If marketers could uncover what is going on in our brains that makes us choose one 

brand over another – what information passes through our brains and what 

information doesn’t – well that would be key to truly building brands of the future‖  

(Lindstrom 2008:3) 

 

     Vad Lindstrom (2008) beskriver i citatet ovan är tanken bakom ett relativt nytt 

kapitel inom marknadsundersökning, kallat neuromarknadsföring. Detta fenomen ses av 

många som ett nytt område inom marknadsföringen där neurovetenskaplig teknik och 

kunskap appliceras på marknadsföring för att ”komma in” i människors hjärna och ta 

reda på vad de tycker, tänker och resonerar (Ambler et. al, 2000; Camerer et. al, 2011; 

Fugate 2007; Morin, 2011; Pop et. al, 2009; Wilson et. al, 2008). Varför forskare inom 

neuromarknadsföring inte nöjer sig med resultatet från tidigare undersökningsmetoder 

beror på att de anser att dessa endast ”gissar” vad som ligger till grund för hur vi 

reagerar på stimuli. (Fugate, 2007; Kenning & Plassmann, 2008). Konventionella 

metoder litar på att människor kan uttrycka sina preferenser och underliggande motiv. 

Något som neuromarknadsföringen motsäger, då forskare menar att detta inte är möjligt, 

då mycket sker undermedvetet. (Fugate, 2007; Lindstrom, 2008; Morin, 2011) Madan 

(2010) menar därför att neuromarknadsföring kan vara ett sätt att undkomma denna 

kognitiva partiskhet. 

     För att förstå neuromarknadsföring är det viktigt att se vilka verktyg och metoder 

marknadsundersökare använder i sitt arbete. Genom att använda sig av avancerad teknik 

som EEG, PET och fMRI är det möjligt att i realtid se hur människors hjärnor reagerar 

när de utsätts för reklambudskap eller annan stimuli (Madan, 2010; Camerer et. al, 

2005). Att göra en undersökning med dessa tekniker innebär att forskare kan mäta 

syrehalten i blodet och förändringar i hjärnans magnetiska fält. Det är genom detta 
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möjligt att dra mer precisa slutsatser om vad undersökningspersonen tänker och känner. 

(Camerer et. al, 2005) 

     De ovan nämnda metoderna har sina för- respektive nackdelar när det kommer till att 

applicera tekniken i verkligheten, och inte minst i marknadsföringssyfte. PET och fMRI 

är bra för att undersöka hjärnaktivitet på ett mer djupgående plan, men dras med 

problemet att det kan ta upp till några sekunder (fMRI) till några minuter (PET) innan 

förändringar registreras. Vidare är dessa metoder än så länge bundna till laboratorier 

och kostsamma att använda. (Ariely & Berns, 2010; Camerer et. al, 2005) EEG har 

enligt Camerer et. al, (2005) stor framtida potential, då metoden är snabbast på att i 

realtid avläsa förändringar i hjärnan, samtidigt som den är minst kostsam och mest 

portabel. Författarna menar att det inom en snar framtid kommer vara möjligt för 

företag att avläsa människors hjärnor utan att de ens tänker på att de är övervakade, 

vilket kan bidra till än mer precisa resultat. Vidare menar de att teknologierna kommer 

att ”gifta sig” och att hybrider av de olika metoderna kommer att användas i framtiden.    

2.2.1 Neuromarknadsföringens användningsområden 

Neuromarknadsföring kan beskrivas som en metod där neurovetenskap i kombination 

med psykologi och marknadsföring kan göra det möjligt att på ett mycket effektivt sätt 

utvärdera en reklamkampanjs effektivitet. (Kenning et. al, 2007) Detta sker genom att 

undersökningspersoner utsätts för stimuli i form av exempelvis bilder. Under tiden 

undersöks vilka delar av hjärnan som aktiveras. Genom resultatet kan företagen veta på 

vilket sätt konsumenterna stimuleras, men också jämföra det med de underliggande 

intentionerna med reklamen. På så sätt vet de om reklamen eller produkten är värd att 

satsa på. (Fugate, 2007; Kenning et. al, 2007) Genom att se hur hjärnan reagerar kan 

företag på ett mer precist sätt se vilken produktdesign som tilltalar konsumenten, och 

vilken produkt de kan komma att köpa. På så sätt kan, för att undvika stora förluster, en 

grundlig undersökning göras innan produkten når marknaden. (Ariely & Berns, 2010; 

Lindstrom, 2008; Wilson et. al, 2008) Lee et. al (2007) anser att neuromarknadsföring 

kan hjälpa företag vid prissättning av produkter, då många av dagens 

undersökningsmetoder endast ger antaganden om vad som är ”rätt pris”. 

Neuromarknadsföring kan därför ses som ett bra verktyg för att fastställa vilket pris på 

en produkt som köparen kan anse vara acceptabelt, genom att se hur denne reagerar på 
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olika pris. Lindstrom (2008) menar att metoden har fördelen att inga frågor ställs, utan 

bilden av hjärnans reaktion är det enda som undersöks. På så sätt undviks den påverkan 

av intervjuaren som förekommer med andra undersökningsformer. 

     Att utföra neuromarknadsföringsundersökningar medför vissa praktiska 

komplikationer som inte förekommer med traditionella undersökningsformer. Dels kan 

laboratoriemiljön, dit metoden än så länge är begränsad, upplevas som overklig och stel 

vilket kan påverka respondenten och det resultat undersökningen kan ge. Respondenten 

kan inte röra sig fritt eller använda kroppsspråk vilket kan hämma denne. (Kenning et. 

al, 2007) I och med att neuromarknadsföring sker i laboratoriemiljö blir det stora 

kostnader, som traditionella metoder inte dras med. Idag kostar det runt 12 000 SEK per 

timme att scanna en person, då är kostnaderna för personal, analys och övriga indirekta 

kostnader inräknade. (Ariely & Berns, 2010) De menar att dessa kostnader måste 

minska så att fler scanningar kan göras och för att metoden därmed ska kunna 

konkurrera med traditionella metoder. I och med minskade kostnader och ökad 

användarvänlighet kommer fler och fler företag byta penna och papper mot elektroder 

och annan teknisk utrustning (Lee et. al, 2007; Lindstrom, 2008) 

     Eftersom neuromarknadsföring är direkt kopplat till neurologi krävs gedigen 

kunskap och förståelse om hjärnan och dess funktioner, för att kunna ta sig an och tolka 

material från en undersökning. I jämförelse med andra metoder är materialet från en 

EEG eller fMRI scan mycket komplext och det krävs en djup förståelse för att se vilka 

resultat undersökningen gav. (Kenning et. al, 2007; Plassman et. al, 2007) Hjärnan är 

komplex och svårtolkad, eftersom dess struktur inte fullt ut kan visa hur vi tar beslut. 

Det kan finnas en mängd okända faktorer som spelar in och som kan påverka resultatet. 

(Fugate, 2007) Perrachione & Perrachione (2008) menar att eftersom alla människor är 

unika bör alla hjärnor även betraktas på samma sätt. Något som gör det svårt att säga att 

ett fåtal hjärnor skulle kunna respresentera en hel målgrupp (Fugate, 2007). 

     Kenning & Plassman (2008) menar att metoden har sina brister, men att den befinner 

sig i ett utvecklingsstadium. Något som gör att den fortfarande inte fått genomslagskraft 

(Perrachione & Perrachione, 2008). Forskare menar att beroende på vad som undersöks 

bör det vara lämpligt att använda en mix av undersökningsmetoder som komplement till 

neuromarknadsföringen. (Kenning et. al, 2007; Perrachione & Perrachione, 2008) 
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2.3 Validitet 

Stenbacka (2001) beskriver validitet som ett kvalitetsmått som gör det möjligt att 

analysera om det avsedda mätobjektet faktiskt mäts. Maxwell (1992) menar även att 

validitet ständigt har, och kommer även framöver, spela en nyckelroll då det kommer 

till legitimiteten i kvalitativa undersökningar. I grunden för detta argument menar 

författaren att om kvalitativa undersökningar inte konsekvent kan producera valida 

resultat så kan heller inte andra studier eller forskning baserade på de tidigare resultaten 

ses som legitima. Detta understryker meningen och funktionen av validitet som ett 

kvalitetsmått och dess betydelse för möjligheten att bedriva framtida forskning. Long & 

Johnson (2000) menar även att det finns än mer grundläggande skäl till att 

uppmärksamma validiteten i exempelvis marknadsundersökningar. Vid utvecklandet 

och utförandet av marknadsundersökningar bör det förslagsvis ses som varje 

marknadsundersökares främsta uppgift att se till att undersökningen, eller 

undersökningarna som bedrivs faktiskt mäter det som avses mätas. Det vill säga att de 

resultat som inhämtas kan appliceras på, och besvara de frågor som undersökarna vill ha 

besvarade. Long & Johnson (2000) menar att tvetydiga och meningslösa resultat endast 

är ett slöseri med tid och resurser, och anser att det kan stå företaget dyrt om de förlitar 

sig på felaktig fakta som grund för produktlanseringar, reklamkampanjer eller andra 

marknadsaktiviteter. 

     Även inom kvantitativ forskning används validitet som ett kvalitetsmått för att se till 

om forskningen mäter det som avses mätas (Golafshani, 2003). Stenbacka (2001) menar 

att kvantitativa forskare alltför ofta offrar kvalitet framför kvantitet i sin datainsamling 

på grund av viljan att kunna standardisera insamlad data. Stenbacka (2001) skriver 

också att det är oklart hur validitet ska hanteras inom kvantitativ forskning och till 

vilken grad resultaten kan anses vara valida. Hon menar att till skillnad från reliabilitet 

som på ett tydligare sätt kan säkerställas genom statistisk data är och förblir validitet 

fortfarande svårdefinierat.    

2.3.1 Triangulering 

Enligt Creswell & Miller (2002) är triangulering en metod där forskare söker 

konvergens och överensstämmelse genom inhämtandet av data från många olika 

informationskällor, för att på så sätt öka validiteten i resultatet av den utförda 
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undersökningen. Att använda sig av triangulering för att styrka trovärdigheten i sina 

resultat är, enligt Golafshani (2003), önskvärt och menar vidare att detta arbetssätt kan 

appliceras på kvantitativa såväl som på kvalitativa undersökningsmetoder. 

Triangulering som ett validitetsverktyg kan enligt Creswell & Miller (2002) ses som en 

systematisk process där forskaren går igenom och sorterar mängder av data för att hitta 

gemensamma teman eller teorier. Ett exempel på detta inom den kvalitativa forskningen 

är att kombinera flera metoder som fokusgrupper och intervjuer för att på så sätt 

säkerställa att resultaten är trovärdiga. Long & Johnson (2000) varnar däremot för att 

användandet av triangulering kan bevisa sanningshalten i de resulterande teorierna av 

undersökningen. De menar att resultat från olika källor likväl kan betyda att de olika 

metoderna har analyserat olika fenomen. Även om triangulering kan belysa ett problem 

från nya perspektiv menar Long & Johnson (2000) att det inte garanterar någon viss 

grad av validitet. 

     Trianguleringskonceptet har även ifrågasatts av Barbour (1998) som menar att alla 

undersökningsmetoder baseras på olika teoretiska antaganden som måste tas i beaktande 

vid utförandet av själva undersökningen. Författaren benämner den kvantitativa och 

kvalitativa forskningen som skilda paradigm och menar att det inte uppstår någon 

problematik att kombinera dessa. Vad Barbour (1998) däremot menar innebär viss 

problematik är när olika metoder inom något av de två olika paradigmen används, då 

det som tidigare nämnts, alla innehar olika teoretiska utgångspunkter. Vidare beskriver 

författaren att forskarens personliga preferenser och bakgrund i högsta grad påverkar val 

av undersökningsmetoder och trianguleringen av dessa. Hon menar att varje forskare 

har sina favoritmetoder som de känner sig bekväma med och anser sig kunna bemästra, 

vilket leder till att de även väljer att undersöka problem som kan undersökas genom 

dessa metoder. Om nu olika metoder har olika utgångspunkter och eventuellt kan 

generera olika svar, kan detta innebära validitetsproblematik vid användandet av 

triangulering och de resultat som utvinns utifrån undersökningarna. Golafshani (2003) 

drar utifrån dessa argument slutsatsen att triangulering och dess relation till 

undersökningars validitet måste utvärderas som ett verktyg för att fastställa vad som är 

”sanning”. 
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2.4 State of the art 

Sedan man började bedriva undersökningar i marknadsföringssyfte har olika metoder 

använts för att få fram så exakta och tillfredsställande resultat som möjligt. Olika 

metoder och kombinationer av dessa kan tillföra mycket värdefull information som kan 

underlätta för marknadsföraren i sitt arbete. Enkät, intervju och fokusgrupp är tre 

metoder som är väl beprövade för att undersöka vad konsumenter tycker och tänker. 

Något som sedan kan ligga till grund för företagens arbete med produktutveckling och 

reklam. Metoderna har genom teknisk utveckling effektiviserats; effektiviseringar som 

främst lett till tids- och kostnadsbesparingar. Vid enkätundersökningar har Internet gjort 

det möjligt att nå ut till fler till en lägre kostnad, och vid undersökningar med inslag av 

social interaktion som intervjuer och fokusgrupper har tekniken underlättat för 

människor att mötas via Internet. Trots denna utveckling har det inte påvisats att 

undersökningarna ger större trovärdighet än tidigare. Samtliga dessa metoder är väl 

accepterade och beprövade, men det finns också en bred enighet om svagheterna med 

metoderna, vilket också är empiriskt validerat.  

     Nya metoder inom marknadsundersökning är under utveckling, som genom 

avancerad teknik kan undersöka människors undermedvetna och därigenom eliminera 

felkällor. Teorierna inom detta område är dock högst spekulativa, och vilka slutsatser 

man faktiskt kan utvinna ur dessa undersökningar, eftersom området är relativt 

outforskat och därmed till stor del saknar empirisk validering. Om dessa metoder kan 

komplettera eller ersätta klassiska undersökningsmetoder är i dagsläget därför oklart, 

men något som denna studie syftar till att skapa kunskap om. 
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Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel ges en förklaring till det metodologiska 

tillvägagångssättet för studien. Här beskrivs fokusgrupps-

designen och hur fokusgrupperna genomfördes. 

3.1 Forskningsansats 

Enligt Hartman (2004b) finns det två huvudsakliga ansatser för att se på och förklara 

relationer mellan olika företeelser. De två förklaringsmodellerna som används är 

induktion och deduktion. Genom induktionen görs försök till att konstruera en allmän 

regel genom iakttagelser. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Bryman & Bell (2005) 

beskriver induktionen som en ansats där forskaren genom observationer drar 

generaliserbara slutsatser som bildar ny teori inom området. Deduktion beskrivs i sin tur 

som en ansats där vetenskapsmannen studerar teorin och därefter skapar hypoteser vilka 

undersöks. Utifrån slutsatserna som sedan dras kan forskaren förkasta eller skapa 

medhåll för teorin. (Bryman & Bell, 2005) Vidare beskriver Alvesson & Sköldberg 

(2008) problematiken med deduktion som att det egentligen inte skapar någon djupare 

förståelse, utan snarare enbart fastslår ett tidigare konstaterande. 

     För denna studie inledde vi arbetet med att studera befintlig teori inom området 

innan det empiriska materialet samlades in. Vi utgick således från teorier för att skapa 

oss en uppfattning om vilka teorier som var mest relevanta för studien. Genom att arbeta 

på detta sätt fick studien ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva arbetssättet användes 

då neuromarknadsföring är ett tämligen outforskat område vilket krävde teoretisk 

inläsning och inhämtning av relevant kunskap innan det empiriska arbetet kunde fortgå.   

3.1.1 Undersökningsansats  

Rosengren & Arvidson (2002) redogör för tre olika undersökningsansatser vilka är den 

deskriptiva, explanativa och explorativa. Den deskriptiva ansatsen syftar till att studera 

ett fenomen och beskriva dess utbredning och förekomst. Till skillnad från den 

deskriptiva ansatsen, menar författarna att den explanativa handlar om att hitta och 

förklara orsaken till fenomenet genom exempelvis orsakssamband. Slutligen beskrivs en 

tredje ansats som främst utnyttjas då det finns lite eller ingen kunskap om ämnet ifråga, 
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den explorativa. Rosengren & Arvidson (2002) argumenterar för att denna ansats 

lämpar sig väl för att bilda sig en egen uppfattning om fenomenet som studeras och 

upptäcka hur det ser ut. 

     Då vi studerar i vilken utsträckning neuromarknadsföring kan komplettera eller 

ersätta enkät, intervju och fokusgrupper som undersökningsmetod har denna uppsats en 

explorativ undersökningsansats då det finns lite kunskap inom ämnet idag.  

3.2 Vetenskapliga metoder  

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det två metoder för att angripa sin forskning, den 

kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa metoden kännetecknas av 

begreppsmätning och analys av insamlad data. Jensen (1991) skriver att det kvantitativa 

angreppssättet främst används då en teori ska prövas, medan den kvalitativa metoden 

lämpar sig bäst vid utvecklandet av forskarens redan befintliga teori. Alvesson & 

Sköldberg (2008) understryker detta genom att särskilja på kvantitativa och kvalitativa 

tillvägagångssätt beroende på vilket perspektiv som används för att ta sig an fenomenet, 

forskarens eller studiesubjektens. Den kvalitativa metoden beskrivs av Jensen (1991) 

som en tillämpad forskning med fokus på djup i forskningen genom användandet av 

befintliga teorier och begrepp för att besvara frågeställningen. Ely et. al (1993) menar 

att kvalitativ metod kan skapa stor förståelse för fenomenet då händelser sätts i rätt 

sammanhang.  

     Då forskning om hjärnan och dess funktioner i sig inte är någon nyhet eller vidare 

ifrågasatt, krävs det att denna forskning ses i rätt kontext, i detta fall 

marknadsundersökningar, för att problemområdena i denna uppsats ska anses vara 

aktuella. Av denna anledning har en kvalitativ metod använts för att utveckla redan 

befintliga teorier inom området och på så sätt skapa kunskap om 

neuromarknadsföringens potential som ett verktyg inom marknadsundersöknings-

processen.  
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3.3 Insamling av data 

DePoy & Gitlin (1999) beskriver forskaren själv som det främsta instrumentet för 

informationsinsamling. Med detta menar författarna att forskarens engagemang ter sig 

vara högt i strävan att få en djupare förståelse av fenomenet genom att även förstå 

personerna som deltar i studien. Halvorsen (1992) och Bell (2006) beskriver denna typ 

av datainsamling som primär, då det är en typ av källa som kommer till stånd av 

forskningsarbetet i sig. Det vill säga sådana data som samlas in på egen hand. Detta till 

skillnad från sekundärdata som är material insamlat av andra som i sin tur bidrar till 

tolkningsmöjligheter. (Bryman & Bell, 2005) Dock menar Halvorsen (1992) att det 

ändå är viktigt att relatera primärdata till befintlig teori för lättare kunna göra egna 

bedömningar och tolkningar. 

     I och med att det empiriska materialet till denna studie har samlats in av oss själva 

via fokusgrupper betraktas detta som primärdata.   

3.3.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsmetoden utgjordes av fokusgrupper. Enligt Bryman & Bell (2005) 

innebär fokusgruppsmetoden att man intervjuar flera personer samtidigt om en viss 

frågeställning eller ett visst tema. Vanligtvis rör diskussionen ett avgränsat område som 

i detta fall blev marknadsundersökningar och neuromarknadsföringens potential inom 

detta område. Bryman & Bell (2005) menar att användandet av fokusgrupper lämpar sig 

bra då forskaren vill se hur människor reagerar på varandras åsikter och se till samspelet 

som äger rum inom gruppen. Vi valde därför att samla marknadsförare med 

professionell erfarenhet inom området marknadsföring, samt marknadsföringsstudenter 

från magisterprogrammet på Linnéuniversitetet för att se vad de hade att säga om 

nuvarande marknadsundersökningsmetoder och huruvida neuromarknadsföring kan ses 

som en användbar metod för att få fram underlag att använda i sin marknadsföring. På 

detta sätt kunde en diskussion skapas kring metoderna, snarare än att en person fick tala 

ensam om sina synpunkter. En diskussion som vi ansåg som viktig, då den kan ge ett 

större djup i svaren än vid ett intervjutillfälle, då delar av ämnet kan vara nytt för de 

som deltar i fokusgruppen. 

     Användningen utav fokusgrupper skapade också problem. Ett stort sådant var att fp 

tag på deltagare till undersökningen, då många som tillfrågades inte hade möjlighet att 
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delta på grund av tidsbrist. Något som också medförde att vi inte kunde utföra så många 

fokusgrupper som vi från början planerat. Eftersom vi dessutom aldrig genomfört denna 

typ av undersökning tidigare, krävdes det också att vi alla deltog under 

fokusgruppstillfällena. Något som kanske kunde undvikits vid intervjuer, då vi istället 

hade kunnat arbeta separat och därigenom fått in mer empiriskt material. För att 

underlätta bearbetningen av materialet valde vi att spela in samtalen. Vi meddelade 

deltagarna i förväg att en inspelning skulle äga rum under mötestillfället, och deras 

inställning till att samtalen spelades in var likgiltig. För att få ut bästa möjliga resultat 

av fokusgruppen och en levande diskussion meddelade vi även respondenterna att de 

skulle förbli anonyma i undersökningen, då vi ansåg att anonymitet skulle bidra till att 

deltagarna vågade tala mer fritt.  

3.3.2 Urval  

När det kommer till urval ska det först beslutas om ett slumpmässigt eller icke-

slumpmässigt urval ska användas. Jensen (1991) menar att det inom den kvalitativa 

forskningen bör läggas stor vikt och omsorg vid att finna rätt personer för att delta i 

undersökning. Detta på grund av att det är kvalitet som eftersträvas och inte kvantitet. 

Vid kvalitativa studier ter det sig komma naturligt att använda ett bekvämlighetsurval 

och som komplement till detta ett snöbolls-/nätverksurval. (Bryman & Bell, 2005) Ett 

bekvämlighetsurval innebär att urvalet görs utifrån de personer som är lätta att nå och 

som kan bidra med relevant kunskap inom området. (Bryman & Bell, 2005; Hartman, 

2004b) Vidare menar Hartman (2004b) att ett sådant urval är fördelaktigt, genom att det 

kan spara både tid och pengar då personerna finns inom räckhåll.  

     Urvalet till denna uppsats gjordes ur ett bekvämlighetsurvalsperspektiv, då 

deltagarna till fokusgrupperna valdes via kontakt med lämpliga företag och deras 

marknadsavdelningar i Växjö med omnejd. Då syftet med denna uppsats inte var att ta 

reda på allmänhetens uppfattning om marknadsundersökningar och 

neuromarknadsföring, valdes personer med professionell erfarenhet inom området 

marknadsföring ut för att bidra med utlåtanden kring vad denna metod kan tillföra och 

diskutera problemen i fråga. Vi valde även att inkludera ett fåtal magisterstudenter från 

marknadsföringsprogrammet vid Linnéuniversitetet då vi ansåg att de har nog med 

kunskap för att kunna bidra till diskussionen.  
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     Efter att ha utfört ett bekvämlighetsurval kan detta leda till det som kallas för ett 

snöbolls-/nätverksurval. DePoy & Gitlin (1999) beskriver ett snöbolls-/nätverksurval 

som en process där de ursprungliga deltagarna ger förslag på andra personer som kan 

bidra med relevant information angående fenomenet som studeras. De menar vidare att 

detta bör ses som ett värdefullt verktyg för att få tillgång till andra individer inom 

populationen, vilka annars hade kunnat förbises eller inte gått att nå ut till. Ett 

snöbollsurval gjordes därför utöver bekvämlighetsurvalet för att komma i kontakt med 

ytterligare företag och personer som kunde vara intressanta att använda i 

undersökningen. 

     Konsekvenser av urvalet blir att vi missat de som finns utanför det valda geografiska 

området. Som tidigare nämnts har ett bortfall skapats då många i urvalsgruppen inte haft 

möjlighet att delta i undersökningen. Något som gjort att antalet fokusgrupper inte har 

blivit lika många som var planerade från start. Dock ser vi inte urvalsfelet som 

avgörande för studiens tillförlitlighet, då de som slutligen deltog i undersökningen ändå 

kunde ge en indikation på hur marknadsförare ser på valda marknads-

undersökningsmetoder. 

3.3.3 Bearbetning av data  

För att kunna bearbeta och analysera data är det viktigt att se till vad som faktiskt sades 

under fokusgruppen. För att detta ska vara möjligt krävs en inspelning och sedan 

transkribering av samtalet. (Bell, 2006; Bryman & Bell, 2005) Transkriberingen 

underlättar inte bara för bearbetningen av data, utan fungerar även som bevis för att 

intervjun faktisk ägde rum och att det som sades faktisk sades. Inspelning som gör 

transkriberingen möjlig gör även anteckningar överflödiga och forskaren kan istället 

lägga fullt fokus på intervjun. Genom att spela in går det även fånga exakt vad som sägs 

vilket gör det möjligt att återge detta på ett korrekt sätt. (Bryman & Bell, 2005) Detta 

arbetssätt användes under genomförandet av våra fokusgrupper för att sedan på ett 

effektivt och korrekt sätt kunna analysera och bearbeta den data som samlades in. För 

att få ut mer konkret information kring vad som sades under fokusgruppen krävs det 

även att materialet sammanfattas vilket beskrivs av Esaiasson et. al (2009) som det 

första steget i databearbetningsprocessen. I detta steg kan exempelvis viktiga citat lyftas 

fram och forskarna kan även göra noteringar kring vilka frågor eller frågeställningar 
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som genererat intressanta svar (Esaiasson et. al, 2009) Vidare krävs även att en 

kartläggning av materialet görs så att det struktureras och sammanställas för att få en 

bättre överblick. Något som gjordes genom att föra in det insamlade materialet i 

analysmodeller. Detta beskrivs av Esaiasson et. al (2009) som steg två i 

databearbetningsprocessen. I och med en kartläggning av materialet där forskarna utgår 

från ett visst fenomen kan sedan samtliga relevanta aspekter av detta fenomen 

analyseras.  

3.4 Operationalisering 

Vi genomförde två fokusgrupper med fem deltagare i den första och fyra deltagare i den 

andra. Varje grupp delades in i två olika segment. Först tilldelades deltagarna ett case 

(bilaga 1), i vilket de tillsammans fick agera som medarbetare på en 

marknadsavdelning. Vi valde att göra ett case för att deltagarna lättare skulle kunna 

sätta sig in i en verklig arbetssituation, och för att de verkligen skulle tänka igenom vad 

de kan få ut av de olika undersökningsmetoderna. Materialet de fick arbeta med innehöll 

också en fiktiv annons för att bibehålla verklighetsanknytningen (bilaga 2). Vidare 

tyckte vi att det var ett kreativare och roligare sätt för deltagarna att arbeta på. Alla 

företag var fiktiva och gavs neutrala namn för att inte vilseleda deltagarna och inte 

heller anspela på neuromarknadsföring. För att deltagarna lättare skulle relatera 

uppgiften till verkligheten och få igång diskussionen, valde vi att ge dem en fiktiv 

produkt att diskutera utifrån.  Utan en produkt ansåg vi att det skulle vara svårt för 

deltagarna att tänka sig hur olika undersökningsmetoder kan användas. Produkten, som i 

detta fall var en dryck, valde vi på grund av att den lämpar sig väl till att undersökas 

genom att scanna hjärnan (Ariely & Berns, 2010).  

     I fokusgruppernas andra del ställde vi ett antal frågor för att underbygga och spinna 

vidare på det som diskuterades i caset båda delar. Vi valde också att ställa frågor om 

viktiga aspekter vi var ute efter att undersöka, som eventuellt inte diskuterades under 

caset. Som avslutning öppnade vi upp för spontana tankar och funderingar om 

nuvarande undersökningsmetoder och scanning av hjärnan, för att fånga ”essensen” 

angående vad de tyckte. 
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(1) För att inleda fokusgruppen gav vi först en kort introduktion kring vilka vi är, vad 

vi gör och varför vi har samlats. 

 

(2) Därefter bjöds deltagarna på fika för att skapa en mer lättsam stämning. Under 

fikastunden genomfördes en presentation av varje medlem där de kort fick berätta 

om vilka de är och vad de jobbar med. 

 

(3) Efter fika och presentation av fokusgruppsmedlemmar tilldelades de instruktioner 

för del ett i caset. I dessa instruktioner fick de bakgrundsinformation om företaget 

de arbetar på (Wexmarket) samt uppdragsgivaren (KiWi). De fick också reda på 

vad det var de måste besluta om på mötet, nämligen att planera vilka metoder de 

ska använda och varför dessa används, för att ge ett bra underlag till 

uppdragsgivaren. De metoder de fick utgå ifrån i första delen var enkät, intervju 

och fokusgrupp. Detta för att vi skulle få reda på vad de hade för tankar om vad 

man kan ha dessa metoder till och deras begränsningar. Under del två i caset 

introducerades scanning av hjärnan som ytterligare en metod att tillgå genom 

företaget Nilssons Byrå. På så sätt kunde vi få reda på vad de kunde tänkas vilja ha 

denna metod till, och för att se om de ansåg om detta var något som skulle kunna 

bli en framtida undersökningsmetod. I instruktionerna ombads de att utvärdera hur 

denna metod kan användas i arbetsprocessen. 

 

(4) Caset avslutas. Efter avslutat case ställde vi en rad frågor som tillägg till vad som 

framkom i diskussionen. 

(4.1) - ‖Till vad inom marknadsundersökning anser ni att scanning av hjärnan 

främst kan användas?‖ 

I och med denna frågeställning ville vi se inom vilka områden, och när 

neuromarknadsföring kan vara applicerbart. Skillnaderna mellan de klassiska 

metoderna och neuromarknadsföring kan därigenom också analyseras. 
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(4.2) - ‖I vilken utsträckning tror ni att företagets budget påverkar val av 

undersökningsmetoder?‖  

Syftet med denna fråga var att reda ut huruvida företagets budget påverkar 

valet av marknadsundersökningsmetod och huvudsakligen neuro-

marknadsföring. Detta var intressant då vi ville se hur marknadsförare 

relaterar undersökningens resultat med dess kostnader.  

 

(4.3) - ‖Nu när ni fått information om denna nya metod, kan ni se några brister i de 

klassiska metoderna och trovärdigheten i svaren som genereras?‖ 

När deltagarna väl fått insikt i vad neuromarknadsföring är och diskuterat vad 

metoden kan tillföra marknadsundersökningsarbetet ville vi ta reda på om 

detta kan göra att brister i de traditionella metoderna exponeras. På så sätt gav 

detta oss material till att analysera huruvida respondenterna ansåg att de 

gamla metoderna inte räcker till, och om neuromarknadsföring kan fylla dessa 

luckor. Vidare valdes denna frågeställning för att veta om respondenterna i 

fokusgruppen ansåg om kan förekomma mätproblem i de klassiska 

metoderna. Med hjälp av denna information kunde vi sedan undersöka 

huruvida de ansåg att det fanns ett validitetsproblem i informationen, som gör 

att neuromarknadsföring kan vara en bättre metod.  

 

(4.4) - ‖Hur tror ni att scanning av hjärnan kan ersätta de klassiska metoderna?‖ 

Genom att ställa denna fråga ville vi se om respondenterna tyckte att 

neuromarknadsföring kan vara den metod som marknadsundersökare kan 

komma att använda. Samtidigt ville vi också se om de ansåg att metoden 

ska/kan användas ensam eller tillsammans med de andra metoderna.  

 

(4.5) - ‖Hur ser ni på den tekniska utvecklingen och hur den har påverkat sättet att 

bedriva marknadsundersökningar idag?‖ 

Genom denna frågeställning vill vi ta reda på om respondenterna anser att den 

tekniska utvecklingen har påverkat sättet att bedriva marknadsundersökningar 

på idag. Detta är av intresse då vi vill se hur de klassiska metoderna har 

anpassat sig till exempelvis Internet och om resultatet blir de samma. 
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(5) Spontan diskussion. Efter frågestunden bad vi guppen att spontant dela med sig av 

sina tankar och funderingar om neuromarknadsföring som metod. 

3.5 Kvalitetssäkringsmått 

Kvalitetssäkringsmått används för att säkerställa att resultatet stämmer och om det kan 

anses vara av hög kvalitet (Bryman & Bell, 2005).  Oberoende av vilken metod som 

används krävs en kritisk granskning för att avgöra huruvida den insamlade 

informationen är tillförlitlig eller inte. Mått på detta är reliabilitet och validitet. (Bell, 

2006)    

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningen är och att få konsistenta resultat 

över tiden (Bryman & Bell, 2005; Bell, 2006; Jensen, 1991). Om en undersökning har 

hög reliabilitet visar detta att den var oberoende av den eventuella händelsen vid 

undersökningstillfället som kunde påverka utgången och sedermera även resultatet 

(Bell, 2006; Jensen 1991). Om en undersökning kan göras om vid ett senare tillfälle och 

ge samma resultat som tidigare, menar Bryman & Bell (2005) att den har extern 

reliabilitet. Dock skriver de att den externa reliabiliteten kan vara svår att uppnå inom 

kvalitativ forskning, då denna ofta tenderar att vara mer ostrukturerad. Vidare skriver 

författarna att den interna reliabiliteten fastslås av att forskarna i gruppen gör likvärdiga 

tolkningar av undersökningen i fråga. 

     Den externa reliabiliteten kan vara svår att fastställa i detta specifika fall då 

undersökningen i denna studie varit kvalitativ och kan ses som något ostrukturerad då 

samtalet varit fritt, även om samtalet gått under ett visst tema och med övervakning av 

moderatorer. Bryman & Bell (2005) menar att allt är situationsberoende och handlar om 

vad som sägs där och då. Eftersom undersökningen har bestått av två fokusgrupper kan 

detta, precis som författarna menar, ha påverkat resultatet då diskussionen tagit olika 

form beroende på dess deltagare. Studien drabbades också av två bortfall, något som 

kan påverka reliabiliteten då deras synpunkter inte kommit till tals, vilka kunnat påverka 

vad som diskuterades. Genom att ha samma tillvägagångssätt vid båda 

fokusgruppstillfällena hölls dock diskussionerna inom samma ramverk. Något som 

dessutom ger andra möjligheten att utföra undersökningen vid ett annat tillfälle.  
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     Vi valde att låta alla medlemmar i gruppen tolka och analysera materialet var för sig, 

och då vi tolkade materialet på samma sätt, ansåg vi därmed den interna reliabiliteten 

som stark.   

3.5.2 Validitet 

En hög validitet skapas genom att undersökningen mäter det den avser mäta (Bryman & 

Bell, 2005; Bell, 2006). Dock ses inte validiteten som det huvudsakliga fokuset inom 

kvalitativ forskning, då någon egentlig ”mätning” inte görs, utan fokus ligger på djupare 

förståelse inom ett ämne. Dessutom visar en hög extern validitet på generaliserbarhet, 

helt enkelt om resultatet kan tänkas gälla i fler än det studerade fallet. (Bryman & Bell, 

2005) Vidare menar författarna att det även finns en intern validitet vilken innebär att 

undersökningarna som görs ska stämma överens med de teorier som genereras. 

     För att skapa en validitet i studiens fall, trots kvalitativt tillvägagångssätt, så valde vi 

att moderera fokusgrupperna på ett sätt så att de skulle prata om de valda ämnena. Detta 

gjordes genom att moderatorn under diskussionens gång gick in och styrde 

konversationen i rätt riktning då den ansågs hamna för långt ifrån ämnet. På så sätt 

insamlades data som följde studiens bakomliggande syfte, och var därmed också ett 

material skulle mätas. Eftersom analysen utav det empiriska materialet lades upp i 

enlighet med vald teori så anser vi också att studien kan sägas ha intern validitet.  

3.5.3 Generaliserbarhet  

Bryman & Bell (2005) menar att det finns svårigheter med att generalisera resultat från 

fokusgrupper då resultaten inte alltid kan ses en pålitlig indikator på vad populationen 

tycker och tänker. De menar även att urvalet kan kritiseras då det inte är vidare 

systematiskt eller strikt i jämförelse med ett sannolikhetsurval. Att deltagarna får 

muntliga eller skriftliga instruktioner vid tillfället för fokusgruppen kan även detta ses 

som en onaturlig situation och att människor inte skulle reagera på ett sådant sätt i 

verkligheten. En generalisering av resultatet blev i detta fall svår att göra, då ett 

begränsat antal fokusgrupper med ett begränsat antal medlemmar genomfördes. Vidare 

bör vad som sades under dessa möten enligt Bryman & Bell (2005) ses som unik 

information för just det tillfället vilket medförde att det inte gick att fastslå att dessa 

personers tankar och idéer kunde gälla för en hel population. 
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 Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel görs en övergripande presentation av materialet 

som samlats in via fokusgrupper. Genom att se till nyckelord 

blir det sedan möjligt analysera den insamlade empirin. Detta 

görs genom analysmodeller där respondenterna har tilldelats en 

siffra (1-2) efter vilken fokusgrupp de deltog i och en bokstav 

(A-E). Transkriberingen av fokusgrupperna kan ses i bilaga 3. 

 

För att på ett bättre sätt kunna överblicka och bearbeta den insamlade empirisk datan 

fördes respondenternas svar in i analysmodeller. Analysmodellerna blir således det 

verktyg som kommer att utgöra grunden för analysen i denna studie. Modellerna har 

konstruerats utefter vad som undersöks. I de fyra första modellerna har varje 

marknadsundersökningsmetod som är centrala i denna studie behandlats. För varje 

metod har samma utvärderingskriterier använts och respondenternas svar har 

kategoriserats efter dominerande teman för att finna de nyckelord som analysen ska 

grundas på. De funna nyckelorden står skrivna under respektive utvärderingskriterium. 

För trianguleringsbegreppet utformades en särskild modell, eftersom det inte är något 

som berör enskilda undersökningsmetoder utan kombinationer av dessa.  

4.1 Respondenternas syn på enkät 

Som analysmodellen för enkät (s.40) visar tycker en del av respondenterna att det inte 

krävs så mycket resurser och att kostnaden för att genomföra enkäter är förhållandevis 

låg. Något som däremot inte tas upp är metodens tidsaspekter, förutom att det, enligt 

respondent 2D, kan ta tid att hitta de bästa respondenterna att fråga. Detta verkar man 

dock inte alltid bry sig om då det istället kan vara viktigare att snabbt nå ut till många. 

Respondenterna har heller inget att säga angående metodens användningsområden eller 

generaliserbarhet, mer än att respondent 2C tycker det kan vara svårt att testa 

reklamfilm via fysiska enkäter då en sådan inte kan skickas med.  

     Något som i stort sett alla respondenter håller med om är att enkät är ett bra sätt för 

att nå ut till många människor, och på så sätt skaffa sig en bred bild av vad de tycker 

och därigenom se om något intresse finns för det man undersöker. Respondenterna 2B 
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och 2C menar att enkäter därför kan användas till att hitta målgruppen. Respondenterna 

1B, 1C och 1D anser att enkäter ger ytliga svar. Något som understryks av respondent 

2A och 2D. Även trovärdigheten i svaren ifrågasätts av andra fokusgruppen, då de 

menar att man inte alltid tänker efter utan bara slänger iväg ett svar. Enkäter ses också 

som tråkiga vilket kan göra att man inte bryr sig. Respondent 2D tror dock att det hade 

blivit mer trovärdigt om man lyckats välja ut respondenter från målgruppen som därmed 

haft ett intresse. Även att anonymiteten i enkäter är hög tror respondent 1A kan göra att 

man svarar mer ärligt.  

     När det gäller validiteten menar respondent 2B att den kan påverkas av att man med 

enkäter inte kan ta reda på vad som sker i människors undermedvetna, och att man 

därför kanske svarar ”fel” och inte vad man egentligen tycker. Även social påverkan 

kan enligt vissa respondenter göra att man svarar det man borde, och inte det man 

egentligen vill. För att mäta det man avser att mäta handlar det enligt respondent 2C om 

att ställa rätt frågor, något som man är bättre på idag. Att ställa klara frågor menar också 

respondent 1A är viktigt för att de inte ska missuppfattas av enkätdeltagaren. 

     Slutligen visar analysmodellen för enkät att metoden har påverkats av den tekniska 

utvecklingen. Dels genom att det blivit ännu billigare och enklare att nå ut, dels genom 

att analysarbetet har underlättats. Via Internet är det också, enligt respondent 2C, att 

testa visuella stimuli i form av exempelvis en reklamfilm. Några menar också att det är 

enklare att fylla i en enkät via datorn, vilket kan ha positiv inverkan på svarsfrekvensen. 

Men respondent 1A menar att det ändå kan vara svårt att få en hög svarsfrekvens då 

man idag nås av så mycket på Internet. 
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4.1.1 Analysmodell enkät 
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4.2 Respondenternas syn på intervju 

Att undvika att använda intervju som undersökningsmetod ur kostnadssynpunkt är inget 

som den empiriska studien antyder. Däremot påpekar en av respondenterna att det på 

grund av intervjuns personliga karaktär kan ses som bortkastade pengar att endast ta 

reda på en persons åsikter och att man i så fall måste genomföra ett större antal 

intervjuer, vilket även det kan bli kostsamt. Av analysmodellen för intervju (s.43) går 

det även att avläsa att många av respondenterna ser metoden som tidskrävande. Den 

allmänna uppfattningen är att om målet med undersökningen är att ta reda på vad en 

bred population tycker så är intervjumetoden alltför tidsödande och ineffektiv. 

     Att använda intervju vid produktutveckling är något som visade sig vara ett bra 

användningsområde för metoden enligt respondenterna. De menar att de huvudsakliga 

fördelarna med metoden i detta sammanhang är att det går att få svar på, inte bara att en 

produkt är bristfällig, utan även varför. Att kunna se hur en person reagerar under en 

 intervju och att detta sedan kan tolkas tillsammans med det som sägs, för att gå än mer 

på djupet i vad deltagaren tycker och tänker, är något som respondenterna ser som 

fördelaktigt vid produktutveckling. 

     Som nämnts i samband med kostnadsaspekten är generaliserbarheten av resultaten 

från intervjuundersökningar något som ifrågasätts i den empiriska studien. Som 

analysmodell tre visar anser flera respondenter att intervjuns resultat har låg 

generaliserbarhet. Denna inställning grundar sig i att så länge inte ett större antal 

intervjuer genomförs, så kan enskilda individers åsikter inte heller spegla vad en större 

population har för åsikter. Respondent 2D menar däremot att om målgruppen redan är 

definierad så kan intervjuer med personer ur denna målgrupp vara givande. Kopplat till 

generaliserbarhet och kostnad är hur väl en intervju kan inhämta åsikter från en bred 

population. Gällande detta är uppfattningen bland respondenterna att intervjumetoden är 

begränsad på grund av sin karaktär. 

     En av de huvudsakliga fördelarna med metoden som analysmodellen för intervju 

påvisar är egenskapen att gå på djupet. Detta menar respondenterna medför att mer 

ärliga och trovärdiga svar kan inhämtas. Respondent 2B talar dock emot svarens 

trovärdighet och menar att intervjumetoden inte kan få respondenten att uttrycka sina 

undermedvetna tankar och motiv. Även respondent 1A menar att det kan finnas en 

trovärdighetslucka med metoden då oärlighet kan finnas i svaren. Den tekniska 
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utvecklingen är inget som respondenterna anser ha påverkat användandet av metoden 

nämnvärt. Respondent 2B nämner dock Skype som en faktor som i viss utsträckning 

kan underlätta genomförandet av intervjuer. En annan nackdel med metod som 

framkom i fokusgrupperna är att den är frågestyrd vilket gör att det kan vara svårt att få 

fram vettiga svar. Respondent 1A nämner även intervjuareffekten som en nackdel, men 

detta var inte något som andra respondenter reagerade på.         
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4.2.1 Analysmodell intervju 
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4.3 Respondenternas syn på fokusgrupp 

Enligt analysmodellen för fokusgrupp (s.45) talar ingen av respondenterna om varken 

kostnads- eller tidsaspekter i frågan om fokusgrupper som marknads-

undersökningsmetod. Dock anses metoden vara användbar. Främst inom områden som 

produkt- och reklamutveckling, för att exempelvis få ta del av reflektioner om hur 

designen på en produkt kan förbättras. Dessa reflektioner kan diskuteras mellan 

konsumenter som deltar och därmed ge oväntade resultat, vilket är en övergripande 

fördel som respondenterna ser vid användandet av fokusgrupper. Dock menar de också 

att dessa diskussioner kan ses skapa en svaghet i arbetet, då det vid möten mellan 

människor kan uppstå grupptryck. Något som gör att respondenter inte vågar uttrycka 

sina tankar, håller med varandra eller påverkas av experter i gruppen. 

     Respondenterna talar däremot inte om hur konsumenters tankar kan generaliseras vid 

användningen av fokusgrupper. Däremot ser de att det kan finnas ett problem att nå en 

bred population, och respondent 1C påpekar att det med fokusgrupper kan finnas en 

möjlighet till att eventuella segment förbises. Dock ser respondenterna en möjlighet i 

metoden då den är djupgående och därmed kan ge företag kunskap om bakomliggande 

kundbehov och känslor. 

     Berörande trovärdigheten i svaren som insamlas genom en fokusgrupp menar några 

respondenter att det kan finnas brister i svarens tillförlitlighet. Respondent 1A och 2A 

säger att en trovärdighetslucka kan existera. Något som möjligen kan bero på 

grupptrycket som kan påverka hur konsumenterna svarar. Respondent 2A menar dock 

att trovärdigheten skulle kunna stärkas genom att deltagarna i en fokusgrupp investerar 

mer av sig själva och därför kanske vill att resultatet ska bli bra. Därmed kanske de 

tänker efter och svarar vad de verkligen tycker och tänker. Utöver 

tillförlitlighetsproblemet menar respondent 2B att metoden kanske inte heller mäter det 

den avser mäta, vilket beror på att människor inte kan uttrycka sitt undermedvetna. 

Något som ger en felaktig bild av konsumenters vilja. Detta motsägs av respondent 2C 

som menar att företag idag vet vad man ska fråga för att mäta rätt.  

     Som analysmodell för fokusgrupp vidare visar ser respondenterna inte att den 

tekniska utvecklingen påverkat arbetet med fokusgrupper i särskilt stor utsträckning. 

Den enda förbättringen som ses är att digitala transkriberingen kan underlätta 

analysarbetet.  
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4.3.1 Analysmodell fokusgrupp 
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4.4 Respondenternas syn på neuromarknadsföring 

I stort sett alla respondenter anser att neuromarknadsföring är en mycket dyr metod. 

Men analysmodellen för neuromarknadsföring (s.48) visar också att kostnaden kan vara 

resultatberoende; att ett bättre resultat kan vara värt att betala för. En svaghet på denna 

punkt är, enligt respondent A1, att metoden är så pass ny och outvecklad att det finns en 

osäkerhet om resultatet är värt pengarna. Detta anser några respondenter inte vara ett 

problem för företag med stor budget, då de ofta har en omfattande budget för 

marknadsundersökning. Något som däremot inte diskuteras särskilt mycket är 

tidsaspekten, inte mer än att respondent 1A tycker att metoden verkar tidsödande medan 

respondenterna 2B och 2C säger att scanning kan vara mer tidseffektivt än att 

genomföra intervjuer och fokusgrupper. 

     Det finns ett tydligt mönster ibland respondenternas svar gällande 

neuromarknadsföringens användningsområden. De menar att metoden bör vara 

applicerbar på de flesta typer av undersökningsarbete, så som produkt- och 

reklamutveckling. Men fokus ligger också på möjligheten att jämföra medier och olika 

sätt att göra reklam på. Exempelvis hur konsumenter reagerar på och under en 

reklamfilm. I första fokusgruppen verkar de också tycka metoden är användbar vid 

etiska och moraliska frågor, då man kanske inte vill eller vågar uttrycka sina verkliga 

känslor. 

     I fokusgrupperna berörs också metodens generaliserbarhet och bredd. Respondent 

2B menar att det kan vara svårt att nå en bred population vid scanning. Andra säger att 

det kan vara svårt att avgöra hur brett metoden faktiskt når. Något som understryks av 

tankarna om att vi alla är olika, vilket leder till allt för många segment vid scanning och 

därigenom skapar svåra generaliseringsmöjligheter. Att inte nå brett kanske är en 

nackdel, men en allmän uppfattning är att metoden ger en verklig bild av vad 

konsumenten tycker och tänker. Detta då man kan se det undermedvetna och sådant 

människor egentligen inte kan sätta ord på, så som reaktioner och känslor. Respondent 

1B menar att man undkommer den sociala påverkan, vilket kan sammankopplas med 

vad respondent 1A anser är en stor fördel. Nämligen att den som scannas inte kan ljuga. 

Trots att metoden kan anses gå på djupet menar respondenterna att det finns ett 

problem; att resultaten kan vara svårtolkade då dessa är komplexa. Något som gör att de 

inte har tillit till resultaten. Skulle dock en bra tolkning kunna göras anser respondent 
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1A att validiteten kan vara hög då företag verkligen vet att de mäter rätt. Samtidigt 

menar ett fåtal respondenter att resultaten kan bli missvisande om de inte kan tolkas på 

rätt sätt, eller om undersökningspersonens tankar indikerar en sak men beter sig 

annorlunda i verkligheten på grund av olika faktorer. 

     I analysmodellen för neuromarknadsföring tas den tekniska utvecklingen upp och en 

framtida potential verkar finnas enligt flertalet respondenter. Respondent 1C menar att 

större företag kommer ligga i framkant och stå för utvecklingskostnaderna. Något som 

kan sammankopplas med tankarna respondenterna 1B och 2B har, som menar att 

metoden då kommer användas mer och därmed också blir billigare. Hela fokusgrupp ett 

säger att potentialen är stor om människor skulle kunna scannas omedvetet och överallt, 

exempelvis på en stormarknad. Något som gör att metoden kanske kan konkurrera med 

enkäter i framtiden. Även om utvecklingen för neuromarknadsföring ser positiv ut ser 

alla respondenter underliggande svagheter som hämmar metoden. De ser i nuläget att 

scanning kan ha svårt att fullt ut ersätta någon metod, även om respondent 1A menar att 

intervju är mest hotad då neuromarknadsföringen kan likställas med denna. Några säger 

också att fokusgrupper kan vara svåra att ersätta, då fördelen med dessa är 

gruppdynamiken och diskussionen som uppstår respondenterna emellan. Något som 

saknas i neuromarknadsföring. Många respondenter ser också att det finns en stor 

skepsis till nya metoder, vilket därför kan hämma användningen av scanning. Några 

menar att det exempelvis kan vara obehagligt att kopplas upp mot en maskin och att det 

därför kan vara svårt att få tag på undersökningssubjekt. Skepsisen kan dock bero på att 

metoden är outvecklad och kunskapen dålig, och att man inte vet om den verkligen 

tillför något nytt, och därmed inte gör någon egentlig skillnad jämfört med andra 

metoder. 

     För nu ser dock många respondenter att neuromarknadsföring kan ses som ett 

komplement i marknadsundersökningssituationer, och att den i framtiden kan komma 

att hota andra kvalitativa metoder, exempelvis genom att intervjuareffekten försvinner. 

Detta då den kan ses som mer trovärdig och ärlig. 
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4.4.1 Analysmodell neuromarknadsföring 
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4.5 Respondenternas syn på triangulering 

Ett tydligt mönster som kan utläsas av analysmodellen för triangulering (s.50) är att 

triangulering kan vara fördelaktigt att använda för att försäkra sig om att tillräckligt med 

information samlas in. Ett flertal respondenter menar att beroende på vilken budget som 

är tillgänglig så påverkar detta trianguleringsmöjligheterna, då användandet av flera 

metoder innebär ökade undersökningskostnader. Varför marknadsundersökare bör 

överväga triangulering vid inhämtandet av data framgår även tydligt i den empiriska 

studien. En ömsesidig uppfattning bland respondenterna är att varje 

undersökningsmetod har sina säregna karaktärsdrag, och därför är olika bra på att 

undersöka olika saker. Respondent 1A påpekar dessutom att varje metod har sina för- 

respektive nackdelar. 

     Att varje undersökningsmetod har olika egenskaper menar även respondenterna 

påverkar i vilken ordningsföljd trianguleringen av de olika metoderna bör gå till. 

Analysmodellen för triangulering visar ett tydligt mönster där respondenterna föredrar 

att först använda enkäter för att nå ut till många och skaffa sig en generell uppfattning 

av populationens åsikter, för att sedan smalna av med fokusgrupper och intervjuer för 

att gå in mer på djupet. Skälet till denna ordningsföljd är uppfattningen om att enkäter 

ger en bra bredd men ytliga svar, medan djupare förståelse kring åsikter och motiv kan 

fås via fokusgrupper och intervjuer. Respondent 1B påpekar dock att om metoderna ska 

genomföras i en viss ordningsföljd kan detta innebära att processen kan bli långdragen 

och tidsödande. 

     Sammantaget ser respondenterna stora fördelar med triangulering och respondent 2C 

menar att neuromarknadsföring kan vara lämpligt att använda för att se om enkäterna, 

intervjuerna och fokusgrupperna har genererat rätt resultat. Men även om företag kan 

avläsa vad konsumenter tänker så får man ändå inte ut all information, vilket gör att 

triangulering blir aktuellt.          
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4.5.1 Analysmodell triangulering 
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Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel ställs inhämtad empirisk data mot den teoretiska 

grunden i studien för att en jämförelse mellan de klassiska 

undersökningsmetoderna och neuromarknadsföring ska kunna 

göras. 

5.1 Enkät i jämförelse med neuromarknadsföring 

Det kan ses som att väldigt mycket idag handlar om pengar, och mer bestämt kostnader 

för att genomföra olika undersökningar. För att se i vilken utsträckning 

neuromarknadsföring kan komplettera eller ersätta de klassiska 

undersökningsmetoderna har vi därför bland annat valt att se till dess kostnader. Ariely 

& Berns (2010) resonemang om att det är en dyr metod och att kostnaden måste gå ner 

för att den ska kunna börja konkurrera med enkäter är av intresse, då även 

respondenternas skeptiska inställning bland annat grundar sig i att det skulle krävas en 

stor budget för att börja använda metoden. Något som gör att det kanske enbart är 

företag med större budget som skulle kunna börja använda metoden. Men trots en stor 

budget handlar mycket om vad man får ut för resultat av undersökningen, och att det 

kanske inte är värt att lägga mycket pengar på något som man kanske ändå inte kan dra 

stor nytta av. I detta avseende kan det ses som att en billigare metod likt enkäter, vilket 

enligt Malhotra (2010) är en stor fördel, lika väl kan användas. Något även 

respondenterna ser som positivt, då de också säger att det är en billigare och inte lika 

resurskrävande metod. Dessutom anser de att kostnaden för enkätundersökningar 

ytterligare har gått ner tack vare Internet, vilket bidrar till att det, ur kostnadssynpunkt, 

blir ännu svårare för neuromarknadsföringen att konkurrera ut metoden. Skulle däremot 

kostnaden för att scanna hjärnan gå ner framöver verkar det finnas en potential med 

metoden, men ur ren kostnadssynpunkt ser det ut som att neuromarknadsföringen skulle 

kunna ha svårt att ersätta enkäter. 

     Malhotra (2010) menar att enkäter har fördelen att det går snabbt att samla in svar 

och skaffa sig en bild av vad deltagarna tycker. Något även respondenterna i den 

empiriska undersökningen menar, då de säger att Internet har gjort det möjligt att 

snabbare genomföra en undersökning. Däremot kan det ta lång tid att välja ut deltagare 
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till enkäten, beroende på hur väl grundat man vill göra sitt val. Att scanna människors 

hjärna tar enligt Ariely & Berns (2010) runt en timme, något som kan ses som 

tidsödande. Samtidigt har vissa respondenter en annan åsikt och menar att metoden kan 

vara tidseffektiv. Detta gör att vi, i detta fall, har svårt att avgöra vilken betydelse 

tidsaspekten har, och om den är något som avgör om neuromarknadsföringen kan ses 

som ett komplement eller ersättning till enkäter. 

     Enkäten som metod verkar vara av mer generell karaktär för att ta reda på vad 

människor tycker och tänker om olika saker, då varken teorin eller empirin nämner 

några specifika områden den kan användas till. När det däremot gäller 

neuromarknadsföringen finns det väl specificerade användningsområden i både teorin 

och empirin. De områden där metoden verkar ha störst möjlighet att användas är för att 

utvärdera en reklamkampanjs effektivitet (Kenning et. al, 2007) och för att ta reda på 

vilken produkt och design som tilltalar konsumenterna (Ariely & Berns, 2010; 

Lindstrom, 2008; Wilson et. al, 2008). Dessa två områden är också de som framförallt 

kan utläsas i analysmodellen för enkät. Då en respondent säger att enkäter inte är bra för 

att utvärdera en reklamfilm, då man inte kan skicka med en sådan, såvida 

undersökningen inte görs på Internet, ser vi som att det kanske är just till detta 

neuromarknadsföringen kan användas istället för enkäter. 

     Enligt Malhotra (2010) kan man med enkäter på ett enkelt sätt nå ut till många 

människor för att se vad de tycker. Respondenterna håller med och säger att detta är en 

stor fördel, då man genom att nå många människor lättare skulle kunna hitta sin 

målgrupp. Att nå brett kan liknas vid generalisering, om än inte exakt, men den breda 

bilden enkäter ger är ändå något vår undersökning visar att neuromarknadsföringen inte 

kan. Respondenterna anser nämligen, precis som Fugate (2007), att vi alla är olika och 

reagerar på olika sätt och att scanning därmed skulle leda till att alldeles för många olika 

kundsegment skapas. På grund av detta skulle många scanningar behöva genomföras, 

något som idag gör att metoden skulle ha svårt att ersätta enkäter som når brett. Något 

som ytterligare är intressant är att respondenterna tycker att svaren som samlas in via 

enkäter inte går på djupet, utan bara ger en ytlig bild av tankar och känslor och därför 

inte riktigt kan avslöja varför något är som det är, utan bara hur det är. Detta kan 

kopplas till Zaller och Feldmans (1992) resonemang om att enkät kanske inte är den 

bästa metoden för att ta reda på vad vi tycker och tänker, då vi fullt ut inte kan uttrycka 
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våra attityder och tankar. Med neuromarknadsföring däremot anser respondenterna att 

man kan gå på djupet och avslöja undermedvetna tankar, reaktioner och känslor, vilket 

stämmer överrens med att man med EEG, PET och fMRI kan dra bättre slutsatser om 

just detta (Madan, 2010; Camerer et. al, 2005).  Utifrån detta resonemang tycker vi att 

det verkar som att det är bättre att ta reda på vad många tycker, om än ytligt, än vad få 

personer verkligen anser, för att lättare kunna anpassa sina produkter och reklam efter 

en stor population. Vill man däremot få ett djup i sin undersökning är 

neuromarknadsföringen bättre. Därför är det undersökningens syfte som avgör om 

neuromarknadsföring kan ses som en komplettering eller ersättning. 

     Vidare har respondenterna uppfattningen att det på grund av bristande intresse för 

ämnet kan råda lågt engagemang från deltagare i enkätundersökningar. Något som kan 

påverka trovärdigheten i svaren då respondenten kanske svarar utan att egentligen ha 

tänkt efter. Trovärdigheten i svaren från en scanning kan dock vara högre, då man enligt 

Camerer et. al (2005) ser vad det är som aktiveras. Något som är bättre än svaren i 

enkäter, där man visserligen kan svara på frågor om vad man tycker och tänker, men 

kanske inte förklara vad som ligger bakom det (Zaller & Feldman, 1992). Ett annat 

problem med enkäter, som kan påverka trovärdigheten i svaren, är att respondenten inte 

förstått frågan och därmed svarar det den tror är rätt (Wang & Doong, 2007), något även 

resultatet från vår undersökning visar. Det handlar om att ställa rätt frågor, något 

empirin visar att man är bättre på idag. Enligt Lindstrom (2008) försvinner problemet 

med att ställa rätt frågor med neuromarknadsföringen då man enbart tittar på reaktioner 

på olika stimuli. Men analysen och tolkningen av materialet från scanningarna är 

avancerad och kräver, enligt Kenning et. al (2007) och Plassmann et. al (2007), god 

kunskap om hur hjärnan fungerar. Även om man lyckas tolka materialet ställer sig 

respondenterna frågan hur bra det är och om man verkligen kan se vad vi reagerar på, 

vilket innebär att trovärdigheten därmed kan bli lidande. Vi undrar därför vad som 

egentligen är bäst. Att få mindre trovärdiga svar, eller få resultat som man har svårt att 

förstå? Kan man få hjälp med tolkningen av resultaten efter att ha scannat människors 

hjärnor, finns det ändå en potential i neuromarknadsföringen. Den kan inte fullt ut 

ersätta enkäter enbart på grund av detta, men det kan vara en bidragande orsak till att 

man skulle kunna börja använda metoden som ett komplement. 
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     Angående validitet menar Stenbacka (2001) att det handlar om att mäta det som 

avses mätas. Wang & Doong (2007) menar att om en enkätdeltagare inte har förstått 

frågan, kan det leda till att den svarar något helt annat än det som eftersöks, vilket kan 

skapa validitetsproblem. Något som framkom i empirin var också att respondenten kan 

vara så pass påverkad av det sociala att den svarar det den borde svara, och inte det den 

egentligen tycker. Trots detta mäts kanske det som avses mätas, men på ett felaktigt sätt. 

Något som kan skapa problem om resultaten är tänkta att ligga till grund för fortsatt 

undersökning, vilket även Maxwell (1992) ser som ett problem. Validiteten vid 

scanning av hjärnan kan däremot ses som högre, då man enligt Lindstrom (2008), som 

tidigare nämnt, enbart ser till reaktioner vid olika stimuli och direkt kan se vad som 

mäts. Detta framkom också i empirin, men frågan är hur hög validiteten ändå är då 

svårtolkade resultat kan göra man tror att man mäter rätt men inte gör det. Då de båda 

metoderna ur ren validitetssynpunkt kan inneha svårigheter i validitetssäkringen ser vi 

att metoderna i detta avseende skulle kunna jämställas. Om ett större förtroende i svaren 

skapas kan dock validiteten i framtiden komma att ses som starkare inom 

neuromarknadsföringen. 

     Sättet man bedriver enkätundersökningar på har delvis förändrats, och i enlighet med 

Evans & Mathur (2005) och Wang & Doong (2007), visar vår studie att utvecklingen 

främst har skett genom användandet av Internetbaserade enkäter. Något som har lett till 

sänkta kostnader, tidsoptimering och ökad flexibilitet. Deltagarna i undersökningen var 

enhälliga om att den tekniska utvecklingen i allmänhet underlättat arbetet med att 

genomföra undersökningarna och analysera resultaten från dessa. Dock ser de 

fortfarande att viss problematik kvarstår kring engagemanget vid enkätundersökningar 

då svarsfrekvensen fortfarande är dålig, om inte värre, i och med det ökade mediebruset 

till följd av Internets utbredning. Gällande neuromarknadsföringen däremot, menar 

Lindstrom (2008) att metoden fortfarande håller på att utvecklas. Något som enligt 

respondenterna bidrar till att det i nuläget är svårt att fastställa hur bra metoden faktiskt 

kommer att bli. Däremot anser de att det finns en potential i metoden om den kan 

utvecklas mot det Camerer et. al (2005) säger om att kunna scanna folk utan att de är 

medvetna om det. Att scanna folk som exempelvis handlar på en stormarknad bara 

genom att de går in där, skulle kunna göra att metoden når enkätnivå. I detta avseende 
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anser vi att metoden i framtiden kan komplettera eller ersätta enkäter, men idag ligger 

metoderna för långt ifrån varandra då de i grunden är så pass olika. 

5.2 Intervju i jämförelse med neuromarknadsföring 

 

Vid val av undersökningsmetod kan den resursåtgång som krävs för att genomföra en 

undersökning vara en faktor som påverkar vilken metod företaget eller forskaren väljer 

att använda. Hall & Rist (1999) redogör för att kostnad och tid är faktorer som talar 

emot användandet av intervjuer. Att det krävs mycket resurser i form av tid och pengar 

för att genomföra intervjuer är även något som respondenterna identifierat som en 

nackdel med metoden. I relation till neuromarknadsföring, en metod som både teori och 

empiri anser vara resurskrävande, kan intervjun ses som lönsam att använda. Något som 

talar emot att neuromarknadsföring kan komplettera eller ersätta intervjuer ur ett 

kostnads- och tidsperspektiv. Lee et. al (2007) och Lindstrom (2008) menar däremot att 

om kostnaderna för att använda neuromarknadsföring minskar så kan fler företag 

framöver ha råd att använda metoden. Ett scenario som vi anser skulle kunna innebära 

att metoden kan konkurrera ut intervjuer. 

    För att skaffa sig en grundligare bild av respondentens åsikter angående ett visst 

ämne menar Kvale (2006) att en intervju kan vara rätt undersökningsmetod att använda. 

Stokes & Bergin (2006) anser att en intervju kan ge en djupare förståelse i jämförelse 

med en enkät, vilket är något som respondenterna i fokusgruppsstudien höll med om. 

Detta eftersom mer specifika frågor kan ställas för att få svar på olika frågeställningar 

rörande exempelvis marknadsföring och produktutveckling. När det gäller 

användningsområdena för intervju respektive neuromarknadsföring, visar den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet att neuromarknadsföring har ett bredare 

användningsområde. Förutom produktutveckling menar Kenning et. al (2007) och 

Fugate (2007) att neuromarknadsföring kan användas för att utvärdera reklamkampanjer 

och reklamfilmer. Ett användningsområde som också respondenterna ansåg som 

passande för metoden. Intervju har dock sina fördelar vid exempelvis produktutveckling 

då undersökaren kan observera kroppsspråk och andra reaktioner vid 

undersökningstillfället (Hall & Rist, 1999), observationer som begränsas på grund av 

neuromarknadsföringens undersökningsförhållanden, då respondenten inte kan röra sig 
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fritt (Kenning et. al, 2007). I detta avseende kan det vara svårt för neuromarknadsföring 

att ersätta intervjuer, men metoden har däremot goda förutsättningar för att fungera som 

ett komplement vid exempelvis produktutvärdering eller produktutveckling.   

     Att kunna generalisera svaren från intervjuer till en större population är något som 

den empiriska undersökningen antyder är låg vid användandet av denna metod. Meho 

(2006) påpekar, i motsats till denna uppfattning, att meningen med intervjuer inte är att 

generalisera, utan att skapa en djupare förståelse för sociala och kulturella fenomen. 

Däremot är det att generalisera som respondenterna vill, vilket då kan medföra 

komplikationer eftersom de även är medvetna om att detta kan vara svårt med resultat 

från intervjuer. De menar att man genom intervjuer kan få utförliga svar, men då det 

inte kan spegla hela populationens åsikter har man kanske inte någon särskilt stor nytta 

av dem. Att generalisera resultat från enskilda individer till andra delar av populationen 

är också något som forskare inom neuromarknadsföring ser som ett problem. 

Perrachione & Perrachione (2008) och Fugate (2007) menar att alla människor är olika, 

och att allas hjärnor därför är unika, vilket gör det svårt att veta om resultatet från en 

hjärnscanning kan appliceras på en bred population. Även respondenterna i den 

empiriska studien har viss misstro till neuromarknadsföring när det kommer till 

resultatens generaliserbarhet. De menar att även om metoden kan ge precisa resultat, så 

speglar dessa endast undersökningspersonens subjektiva uppfattning, och inte 

populationens åsikter. Ur denna synvinkel ter sig neuromarknadsföring därför vara 

likställd med intervjuer i generaliserbarhetsfrågan, och bör därav kunna komplettera, 

men inte ersätta intervjuer. 

     Intervjuer är något begränsade på grund av de resurser som krävs för att samla in 

information från en bred population (Hall & Rist, 1999). Detta är även något som den 

empiriska undersökningen genomgående visar. Eftersom neuromarknadsföring än så 

länge endast kan undersöka en person åt gången, har även denna metod en brist när det 

kommer till att samla in information från många respondenter. Trots att man med 

intervjuer inte kan nå brett har den en stor fördel i djupet i de svar som genereras 

(Stokes & Bergin, 2006). Som den empiriska studien visar stämmer detta väl överrens 

med respondenternas åsikter om intervjuns möjligheter att inhämta djupgående och 

personliga svar. Att få mer djupgående svar är något som Camerer et. al (2005) menar 

är en av neuromarknadsöringens största fördelar. Empirin visar även att metoden utöver 
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djupheten i svaren ger en verkligare och ärligare bild av vad respondenterna tycker och 

tänker. Kopplat till djupet i svaren, och något som respondenterna ser som en av 

neuromarknadsföringens största fördelar, är möjligheten att se in i konsumentens 

undermedvetna. Genom att göra detta kan information inhämtas från respondenten som 

denne annars inte hade kunnat uttrycka (Fugate, 2007; Lindstrom, 2008; Morin, 2011). 

Om neuromarknadsföring, som beskrivet, kan generera svar med samma bredd och djup 

som intervjuer, men med högre grad av precision och ärlighet bör metoden ur detta 

perspektiv kunna komplettera, eller till och med ersätta intervju som 

undersökningsmetod. 

     På grund av det nära samspelet mellan respondenten och undersökaren i en 

intervjusituation menar Meho (2006) att svaren kan ses som mycket trovärdiga. Detta 

eftersom det är möjligt att följa upp frågor för att nå in på djupet hos respondenten. 

Något som respondenterna i den empiriska studien håller med om. Gällande 

neuromarknadsföring menar Kenning et. al (2007) och Plassman et. al (2007) att det 

kan vara en nackdel att det krävs goda kunskaper om hjärnan och dess funktioner för att 

kunna tolka materialet som metoden genererar. En mycket tydlig indikation på detta gav 

även den empiriska studien där tolkningssvårigheter var ett nyckelord i analysmodellen 

rörande svarens tillförlitlighet. Att resultaten är svårtolkade kan innebära att metoden 

inte kan komplettera eller ersätta intervju i större utsträckning. Detta på grund av att det 

inte går att utläsa vad som har mätts. Vidare menar också Madan (2010) och Camerer 

et. al (2005) att det är viktigt att förstå sig på hur tekniken inom neuromarknadsföring 

fungerar för att kunna tolka svaren.  Kan säkerheten i svaren garanteras och tolkningen 

av svaren underlättas anser vi att det finns en möjlighet för metoden att komplettera, 

men ännu inte fullt ut ersätta, intervjuer. 

     Något som kan innebära ett mätproblem och som kan ses som en allmän nackdel 

med intervjuer är den intervjuareffekt som kan uppstå. Inträffar detta kan det leda till att 

respondenten påverkas under intervjun och därmed inte svarar sanningsenligt (Kvale, 

2006). Intervjuareffekten var något som också nämndes i den empiriska studien, men 

det framkom inga tydliga indikationer på att detta skulle vara ett problem. I studien 

nämndes det också att intervju inte fångar upp det undermedvetna hos respondenten, 

vilket kan ge en felaktig bild av vad de egentligen tycker och tänker. Något som kan 

leda till att undersökningen saknar validitet. I relation till neuromarknadsföringen och 
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validitetsbegreppet kan intervju därför ses som en mindre pålitlig metod. Detta på grund 

av att neuromarknadsföringen har förmågan att se in i människors undermedvetna, för 

att ta reda på vad de verkligen tycker och tänker (Ambler et. al, 2000; Camerer et. al, 

2011; Fugate 2007; Morin, 2011; Pop et. al, 2009; Wilson et. al, 2008). Den empiriska 

studiens resultat samstämmer delvis med detta, men indikerar en viss misstro angående 

resultatens validitet då människor vid scanning av hjärnan kan visa sig vara positiva till 

något, men att de på grund av olika orsaker ändå inte kommer att köpa en produkt när 

den når marknaden. Detta skulle innebära att neuromarknadsföring, precis som andra 

metoder, kan generera valida resultat, men som i själva verket inte speglar verkligheten. 

Oavsett denna eventuella komplikation bör företag kunna ha nytta av att ta reda på 

konsumenternas undermedvetna tankar, vilket betyder att neuromarknadsföring mycket 

väl skulle kunna komplettera intervjuer som undersökningsmetod. 

     Inom den teoretiska referensramen behandlas den tekniska utvecklingen inom 

intervjuer, där Meho (2006) menar att den har bidragit till att reducera vissa av de 

brister och nackdelar som finns med metoden. Meho (2006) säger att faktorer som 

högre kvalitet i svaren och minskad intervjuareffekt är de främsta fördelarna som 

utvecklingen har medfört. Men då detta inte har diskuterats inom fokusgrupperna verkar 

det inte vara något som respondenterna anser ha påverkat själva utförandet av metoden i 

högre grad. Förutom att programvara som exempelvis Skype kan eliminera geografiska 

avstånd och kostnadsfrågor, och därmed bidra till ökad tidseffektivisering. 

Respondenterna i den empiriska studien ser med andra ord ingen direkt utveckling i 

metoden, men hade trots det brukat metoden som undersökningsverktyg om budgeten 

och tidsramen tillåtit. Oavsett om den tekniska utvecklingen kan minska 

intervjuareffekten så kan den aldrig, som inom neuromarknadsföring, helt elimineras. 

Om man ser till den tekniska utvecklingen inom neuromarknadsföringen menar 

Kenning & Plassman (2008) att metoden befinner sig i ett utvecklingsstadium. Den 

empiriska studien antyder att det finns en framtidstro, och många respondenter menade 

att om den tekniska utvecklingen kan bidra till att det blir billigare att genomföra 

hjärnscanningar. På grund av detta skulle metoden kunna ses som ett komplement, eller 

till och med ersättning, till intervju som undersökningsmetod. Något som däremot måste 

uppmärksammas är att det trots framtidstron finns en viss skepsis till nya metoder i 
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allmänhet, vilket kan innebära att neuromarknadsföring kan ha svårigheter att idag 

överhuvudtaget ses som ett komplement eller ersättning. 

5.3 Fokusgrupp i jämförelse med neuromarknadsföring 

En faktor som kraftigt skiljer fokusgrupper från neuromarknadsföring är kostnaden för 

att använda metoden. Malhotra (2010) menar att fokusgrupp är en relativt billig 

undersökningsmetod, medan hjärnscanning däremot är väldigt dyrt då den kostar runt 

12000 SEK för endast en timmes användning (Ariely & Berns, 2010). Kostnaden att 

genomföra fokusgrupper verkar inte heller ses som ett problem enligt det empiriska 

materialet, då respondenterna inte lägger någon vikt vid detta i sin diskussion. Något 

som därför kan ses som negativt för neuromarknadsföringen då denna metod uppfattas 

som dyr, och enligt några respondenter främst kan utnyttjas av företag med en 

omfattande budget. Något som kan antyda att neuromarknadsföringen kan förlora 

många potentiella användare i form av företag med mindre budget. Vilket gör att 

metoden i detta fall inte kan ersätta fokusgrupper, då det inte är möjligt rent 

kostnadsmässigt. För företag med stor budget ligger problemen kanske snarare i Fugates 

(2007) resonemang, om att kostnaden kan ses som för hög i förhållande till säkerheten i 

vad svaren verkligen ger. Något som stämmer bra överrens med respondenternas 

synpunkter som indikerar att kostnaden för att använda metoden måste ses i relation till 

vad företaget faktiskt kan få ut av resultatet. 

     En tidigare behandlad faktor som tidigare behandlats i studien är tiden det tar att 

utföra marknadsundersökningar. Analysmodellen för fokusgrupper visar att 

tidsaspekten inte diskuteras, och kanske därför inte heller är något som ses som ett 

problem med metoden. Något som också kan likställas med teorin, vilken inte heller 

talar om mer än att tidseffektivisering kan göras via användning av Internet (Reid & 

Reid, 2005). Dessutom redogör teorin inom området för neuromarknadsföring att det tar 

cirka en timme att scanna en person (Ariely & Berns, 2010), och respondenternas 

meningar är skilda angående metodens tidseffektivitet. Något som innebär att det är 

svårt att avgöra om någon metod är mer tidsödande eller tidseffektiv än den andra. 

Vilket gör att det på denna punkt kan vara svårt att säkerställa om tid kan vara en 

avgörande faktor som påverkar val av metod. 
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     Malhotra (2010) anser att produktutveckling är ett av fokusgruppens största 

användningsområden, vilket även framkom i det empiriska materialet. Men 

respondenterna menar att metoden också kan användas till reklamutformning. Dessa 

användningsområden menar Ariely & Berns (2010), Lindstrom (2008) och Wilson et. al 

(2008), att scanning av hjärnan också har. Dessutom tycker respondenterna att 

neuromarknadsföringen kan användas inom fler områden än fokusgrupper. Detta då de 

menar att metoden också kan utnyttjas för jämförelser mellan produkt, reklam och olika 

stimuli. Vi ser på denna punkt att neuromarknadsföringen därmed bör ha goda 

kompletteringsmöjligheter, då metoden skulle kunna kunna användas i ett bredare syfte 

jämfört med fokusgruppen. Det empiriska resultatet visar också att scanning av hjärnan 

bör kunna kan ge mer precisa svar vid känsliga frågor. Något som vi anser vara svårare 

vid användningen av fokusgrupper på grund av gruppdynamiken och det sociala 

samspelet, vilket kan jämföras med vad Reid & Reid (2005) menar. Nämligen att en 

dominerande deltagare kan påverka hur diskussionen kan komma att se ut. Dessutom 

menar Threlfall (1999) att gruppdynamiken kan påverka enskilda individer på så sätt att 

de inte vågar gå emot vad majoriteten tycker. Något som också understryks av 

respondenterna, som menar att ett underliggande problem är just grupptryck, vilket gör 

att deltagare inte vågar uttrycka sina sanna åsikter. Med teori och empiri i åtanke anser 

vi därför att neuromarknadsföring är bättre att använda än fokusgrupper när företag vill 

behandla känsliga frågor, där risken finns att respondenter inte vågar uttrycka sin åsikt. 

Vad som dock talar emot neuromarknadsföringen på denna punkt, är att den spontana 

diskussionen om olika produkter och reklamkoncept som finns vid fokusgrupper 

försvinner. Kitzinger (1995) menar att det är genom gruppens dynamik och diskussion 

som oväntade resultat kan uppstå, vilka kan leda till nya insikter. Något som också det 

empiriska resultatet visar är viktigt. Detta gör att vi, i enlighet med respondenterna 

också anser att det kan vara svårt för neuromarknadsföring att ersätta fokusgruppen då 

man går miste om den fria diskussionen. Vad som ytterligare talar emot detta är 

Kenning et. als (2007) tankar om att respondenten vid scanning av hjärnan inte kan röra 

sig fritt. Något som innebär att undersökningssubjektet inte heller har någon större 

möjlighet att fysiskt undersöka en produkt. 

     Teorin redogör inte för hur brett man kan nå med neuromarknadsföring, och i likhet 

med respondenternas svar ser vi att de båda metoderna på denna punkt kanske kan 
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likställas då de båda uppfattas ha en dålig bredd. Detta innebär att de innehar 

begränsningar rörande hur många som kan involveras i en undersökning. I 

fokusgruppernas fall kan detta kopplas till Stokes & Bergins (2006) tankar, då de 

skriver att undersökare bör använda personer med liknande känslor eftersom de i grupp 

lättare kan uttrycka vad de känner. Något som innebär att en bredare population inte kan 

undersökas, då en segmentering görs i populationen redan innan fokusgrupperna 

genomförs, som kan innebära att potentiella målgrupper utesluts.. I koppling till 

bredden på en undersökning kan även generaliseringsmöjligheterna ifrågasättas. Teorin 

pekar på att, som Perrachione & Perrachione (2008) menar, alla människor är unika, 

vilket kan innebära en nackdel för neuromarknadsföring. Något som även Fugate (2007) 

berör, då han anser att en generalisering av neuromarknadsföringens resultat kan vara 

svår att göra på grund av människors unikhet. Detta stämmer också överrens med det 

empiriska materialet. Dock ter sig både teori och respondenter vara likgiltiga på denna 

punkt när det gäller fokusgrupper. Sammantaget ser vi att de båda metoderna dras med 

generaliseringssvårigheter, även om det är mer uppenbart inom neuromarknadsföringen. 

Eftersom båda metoderna uppfattas ha en dålig bredd, kan detta innebära att 

generaliseringssvårigheten även existerar för fokusgrupper, då en bred population inte 

kan nås. 

     Respondenter anser däremot att fokusgrupper ter sig kunna gå på djupet i 

konsumenternas sinne, i enlighet med Hartmans (2004a) och Morgans (1990) tankar om 

att diskussionen i en fokusgrupp ger möjligheten att på ett djupare plan förstå 

respondenternas bakomliggande behov och känslor. Dock är det underliggande 

intentioner som neuromarknadsföringen på ett bättre sätt kan visa (Fugate, 2007; 

Lindstrom, 2008; Morin, 2011), då de menar att konsumenter själva inte kan uttrycka 

dessa sanningsenligt. Svaren från studien ter sig även på denna punkt visa att 

neuromarknadsföringen i och med sitt djup och ärlighet är mer fördelaktig, och därmed 

skulle kunna ersätta fokusgruppen som undersökningsmetod. Detta då respondenterna i 

allmänhet anser att neuromarknadsföringen ger en verklig bild av konsumenters 

undermedvetna tankar och motiv. Om detta ska ses som en fördel krävs det att svaren är 

”rätt”, vilket kan innebära att neuromarknadsföringen står inför ett problem enligt 

teorin, då resultatet kan vara svårt att tolka (Kenning et. al, 2007; Plassman et. al, 

2007). Något som också empirin håller med om. Teorin talar dock inte om några 
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tolkningssvårigheter med fokusgrupper, men vissa respondenter innehar, som tidigare 

nämnts, en viss skepsis till trovärdigheten i materialet som genereras. Detta skulle 

därför kunna antyda att de båda metoderna kan jämställas i frågan om svarens 

tillförlitlighet, då vilken metod som än används ändå skapar samma problem med 

svaren som samlats in. 

     Föregående synpunkt kan vidare jämföras med de tidigare nämna problemen med 

grupptryck i fokusgrupper, vilket kan innebära att svaren i en sådan undersökning inte 

är sanningsenliga. Något som skulle kunna vara problematiskt för metodens 

svarsvaliditet. Om konsumenterna svarar ”fel” och därmed skapar en felaktig bild av 

konsumenters behov, trots att ”rätt” saker mätts, är undersökningen valid men ändå 

felaktig. Något som respondenterna menar kan vara fallet om fokusgrupper används i 

marknadsundersökningen, då grupptrycket påverkar hur människor svarar. Teorin kring 

neuromarknadsföring menar i detta avseende att metoden som undersökningsverktyg 

ger en bättre och ärligare bild av kundens undermedvetna, trots tolkningssvårigheter. 

Vilket kan ses som positivt då konsumenter kan ha svårt att uttrycka underliggande 

motiv. (Ambler et. al, 2000; Camerer et. al, 2011; Fugate 2007; Morin, 2011; Pop et. al, 

2009 ; Wilson et. al, 2008). Något som vi därför menar kan innebära att validiteten i en 

neuromarknadsföringsundersökning skulle vara högre än vid en undersökning baserad 

på fokusgrupper. För att detta ska gälla ser vi dock att en exakt tolkning av svaren måste 

kunna göras, då metoden annars står inför samma problem som fokusgrupper, vilket i 

slutändan kan innebära en ”falsk” validitet. Något som empirin också åsyftar. Dessa 

synpunkter torde därför uppmärksammas i undersökningssammanhang, inte minst om 

flertalet undersökningar baseras på varandra. Något Maxwell (1992) håller med om, då 

han skriver att undersökningar baserade på tidigare och icke valida resultat inte kan ses 

som legitima. Vilket alltså borde vara fallet om företag mätt ”rätt”, men respondenter 

svarar ”fel”. Precis som Long & Johnson (2000) menar, kan resultaten då meningslösa 

för undersökaren. 

     En viktig aspekt som studien berör är den tekniska utvecklingen, och hur den 

påverkat arbetet med marknadsundersökningar. Gällande fokusgruppen som metod ser 

respondenterna en mycket svag utveckling, i motsats till Reid & Reid (2005) som menar 

att arbetet via Internet har minskat både kostnad och arbetstid, samt skapat en högre 

anonymitet. Detta är något som indikerar att den tekniska utvecklingen gjort arbetet 
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lättare, men troligtvis inte förändrat värdet i det insamlade materialet. Möjligtvis kan 

anonymiteten leda till säkrare resultat, men samtidigt kan det sociala samspelet gå 

förlorat då respondenterna aldrig behöver träffas. Dessutom kan det diskuteras hur 

mycket metoden i dagsläget kan utvecklas. Detta kan ställas i relation till 

neuromarknadsföringens utveckling, som enligt Kenning & Plassman (2008) befinner 

sig i ett utvecklingsstadium. Vilket fylls i av Lee et. al (2007) och Lindstrom (2008), 

som menar att användarvänligheten kommer öka, vilket kan innebära att fler företag 

börjar använda metoden. Det empiriska materialet syftar på samma utveckling. Flera 

respondenter är övergripande eniga om att metoden, till skillnad från fokusgrupper, har 

en stark utvecklingspotential. Detta pekar på att neuromarknadsföring, när det gäller 

utveckling, har en stark fördel gentemot fokusgruppen som undersökningsmetod, 

eftersom fokusgruppen verkar komma nära gränsen för vad som är möjligt i dess 

utveckling. Neuromarknadsföring befinner sig istället på ett väldigt outvecklat stadium, 

med stor potential till fortsatt positiv vidareutveckling. Vi ser därför att det finns en 

möjlighet att hjärnscanning kan komma att ersätta fokusgrupper som metod, beroende 

på hur tekniker som fMRI, PET och EEG utvecklas i framtiden, i form av exempelvis 

portabilitet. 

     Även om neuromarknadsföring i många avseenden kan ses som fördelaktig jämfört 

med fokusgruppen, ser respondenterna att scanning av hjärnan främst bör ses som ett 

komplement. Detta eftersom de påpekar att det finns ersättningssvårigheter. Vi ser att 

detta främst beror på en allmän skepsis till nya undersökningsmetoder, vilket kan 

innebär att fokusgrupper känns ”säkrare” att använda. Skepsisen kan också grundas i att 

att metoden är outvecklad, vilket innebär att säkrare resultat efterfrågas innan den kan 

börja användas i större utsträckning. Som tidigare beskrivet ser vi dock att 

neuromarknadsföringens främsta nackdelar är att den saknar diskussionen och 

gruppdynamiken som uppstår vid en fokusgrupp. Något som innebär att scanning i 

dagsläget inte kan fungera som en ersättning till fokusgrupper, då endast en person kan 

scannas åt gången. Dock har neuromarknadsföring många fördelar vilket innebär att den 

ändå kan användas som ett komplement till fokusgrupper. 



                            Per Adolfsson, Marcus Mårdh, Fredrik Sandevärn 

Ekonomihögskolan 

  

64 

 

5.4 Triangulering 

Kopplat till validitetsbegreppet, som handlar om att mäta det man avser att mäta 

(Stenbacka, 2001), kan triangulering vara ett betydelsefullt verktyg för att säkerställa att 

de inhämtade resultaten är trovärdiga (Creswell & Miller, 2002; Golafshani, 2003). Att 

använda sig av flera undersökningsmetoder är också något som respondenterna i den 

empiriska undersökningen anser vara en lämplig strategi för att försäkra sig om att 

tillräckligt med användbar information samlas in. Threlfall (1999) menar att 

fokusgrupper inte till fullo kan avslöja deltagarnas tankar och idéer om ett problem, 

utan att det krävs en kombination av flera undersökningsmetoder för att ta reda på detta. 

Då respondenterna också ser en fördel i att använda neuromarknadsföring som ett 

komplement till andra metoder, borde detta ge utrymme för att använda metoden 

tillsammans med andra genom triangulering. 

     Respondenterna anser att det, om budgeten tillåter, inte finns någon anledning att 

inte använda sig av flera undersökningsmetoder. Endast tiden det skulle ta att 

kombinera flertalet metoder är det som talar emot triangulering. Till skillnad från 

Threlfalls (1999), Creswell & Millers (2002), Golafshanis (2003) och respondenternas 

åsikter menar Long & Johnson (2000) att triangulering inte alls behöver styrka 

resultatens validitet, då olika metoder mycket väl kan mäta olika saker. Detta är något 

som ett antal respondenter reflekterade över i den empiriska undersökningen, då de 

menar att varje metod har sina egna unika undersökningsegenskaper. Även här anser vi 

att neuromarknadsföring skulle kunna bidra med ny information, eftersom metoden kan 

ge unika svar i jämförelse med de andra undersökningsmetoderna om budgeten tillåter.  

     Att vara medveten om att olika metoder har olika teoretiska utgångspunkter, och 

därmed kan komma att mäta olika saker, är något som Barbour (1998) anser vara 

viktigt. Deltagarna i fokusgrupperna menar däremot att det är metodernas skilda 

egenskaper som gör det intressant att tillämpa triangulering. Detta eftersom olika 

metoder mäter olika saker olika bra. De menar exempelvis att enkäter har fördelen att de 

når ut till många men ger ett ytligt svar, medan intervjuer, fokusgrupper och 

neuromarknadsföring kan gå på djupet men inte nå lika många, samtidigt som 

generaliserbarheten i resultaten minskar. Barbour (1998) menar också att den som utför 

undersökningen har personliga preferenser som kan vara avgörande vid val av 

undersökningsmetoder och hur de används. Något som kan kopplas till respondenternas 
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syn på hur triangulering bör gå till i praktiken. Respondenterna anser att man, för att få 

ut så bra resultat som möjligt, bör kombinera metoderna i en viss ordningsföljd 

beroende på deras olika karaktärsdrag. Generellt sett anser respondenterna att det vore 

lämpligt att börja undersökningen med en enkät som kan fånga in en bred massa för att 

sedan smalna av och gå in på djupet med de övriga metoderna. Detta för att komma 

fram till ett mer trovärdigt och tillförlitligt svar. Man skulle även kunna använda 

scanning av hjärnan på vissa deltagare i fokusgrupperna för att se om det de sagt 

verkligen stämmer. Detta anser vi ytterligare understryker neuromarknadsföringens 

kompletteringsmöjligheter, men även påvisar att det kan vara svårt att helt ersätta andra 

metoder.   

     Att använda sig av flera metoder som komplement till neuromarknadsföring anser 

Kenning et. al (2007), Kenning & Plassman (2008) och Perrachione & Perrachione 

(2008) vara nödvändigt eftersom metoden ännu befinner sig i utvecklingsstadiet. Att 

neuromarknadsföring kan ersätta någon metod anser respondenterna inte skulle kunna 

ske i dagsläget, utan den anses främst kunna användas som ett trianguleringsverktyg 

tills den utvecklats ytterligare. 
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Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats och genom detta 

besvaras uppsatsens syfte. 

 

Syftet med denna studie var att skapa kunskap om i vilken utsträckning 

neuromarknadsföring kan komplettera eller ersätta enkät, intervju och fokusgrupp som 

undersökningsmetod. Nedan anges en slutsats för varje undersökningsmetod, samt en 

gällande användningen av triangulering 

6.1 Enkät 

I dagsläget är det ur kostnadssynpunkt svårt att se hur enkäter skulle kunna ersättas av 

neuromarknadsföring, då den senare metoden än så länge är outvecklad och dyr. Ett 

problem enkätundersökningar inte lider av. Ser man istället till tidsaspekten är det på 

denna punkt svårt att avgöra om neuromarknadsföringen är bättre än enkäter, då det 

finns skilda uppfattningar gällande tidsfrågan inom neuromarknadsföringen. Däremot 

kan metoden ses som mer fördelaktig än enkäter då den passar bättre till att undersöka 

rörliga stimuli som exempelvis reklamfilmer, och i detta avseende därför kan ses som 

en ersättning till enkäter.  

     Enkäter är till för att nå brett och ge en generell bild, vilket däremot inte verkar vara 

syftet med neuromarknadsföring som istället når få men går på djupet. Vilken metod 

som är bäst beror därför på syftet med undersökningen. Något som kan göra det svårt att 

avgöra om neuromarknadsföring på denna punkt kan ersätta enkäter. Vi ser därför att 

neuromarknadsföringen snarare skulle kunna vara ett komplement, då metoderna har 

olika fördelar. 

     När det gäller tillförlitligheten i svaren dras både enkäter och neuromarknadsföring 

med problem, vilket innebär att den ena metoden inte är bättre än den andra. Om 

tolkningen av svaren från scanningen blir lättare och säkrare borde metoden kunna 

ersätta enkäter på denna punkt. Det gäller också problemen med validiteten. Kan en 

exakt tolkning av svaren från scanningarna göras kan man se att man mäter det som 

avses mätas. Därmed har neuromarknadsföringen en möjlighet att också utifrån detta 

perspektiversätta enkäter. 
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     När det gäller den tekniska utvecklingen finns det större möjligheter inom 

neuromarknadsföringen. Skulle det gå att scanna folk omedvetet på exempelvis en 

stormarknad kan fler personer undersökas, och det kan då börja likställas med enkäter 

då det når brett, men också ger en bättre bild av vad konsumenten faktiskt tycker och 

tänker. För nu ser vi därför inte att neuromarknadsföringen kan ersätta enkäter, vilket 

dock kan förändras med den framtida utvecklingen.  

6.2 Intervju 

Denna studie visar att neuromarknadsföring kan ha svårt att komplettera eller ersätta 

intervju ur ett kostnads- och tidsperspektiv. Då neuromarknadsföring i dagsläget är en 

kostsam metod att använda och dessutom är tidskrävande finns det inga skäl att 

prioritera metoden framför intervju. Skulle kostnaden och tiden det tar att scanna 

hjärnan reduceras finns det däremot potential för att komplettera eller ersätta intervju 

som undersökningsmetod. Gällande metodernas användningsområden som 

huvudsakligen berör produktutveckling har intervju fördelen att undersökningspersonen 

i större utsträckning fysiskt kan komma i kontakt med produkten. Något som gör att 

neuromarknadsföring i detta avseende kan ha svårt att ersätta eller komplettera 

intervjuer. Ett område där neuromarknadsföring däremot visats sig kunna ersätta 

intervjuer är vid utvärdering av reklamkoncept eller reklamfilmer.  

     Angående generaliserbarheten av svaren som genereras från respektive 

undersökningsmetod kan neuromarknadsföring komplettera intervju ur avseendet att 

svaren kan anses vara mer precisa och ärliga, då båda metoderna annars har låg 

generaliserbarhet överlag. Rörande svarens bredd har neuromarknadsföring idag inga 

fördelar gentemot intervjuer. Däremot kan metoden gå djupare och inhämta svar från 

människors undermedvetna, vilket kan medföra att intervjuer kan behöva kompletteras 

för att få ytterligare precision och ärlighet i svaren. För att detta ska ske krävs det dock 

att resultaten från neuromarknadsföringsundersökningar blir mer lättolkade. 

Validitetsaspekten inom båda undersökningsmetoderna kan ifrågasättas men i slutändan 

bör det ses fördelaktigt att kunna ta reda på individers sanna motiv och tankar. Vilket 

gör att neuromarknadsföring bör kunna komplettera, men inte fullt ut ersätta intervjuer 

ur ett validitetsperspektiv. Den tekniska utvecklingen har inte märkbart visat sig 

förändra hur man genomför intervjuer, förutom att onlineintervjuer eliminerar det 
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geografiska problemet och leder till sänkta kostnader. Inom neuromarknadsföring, som 

ännu befinner sig i ett utvecklingsstadium, finns det en framtidstro till metoden och att 

den genom teknisk utveckling kan blir mer användarvänlig. Hur väl och snabbt metoden 

utvecklas har en direkt inverkan på i vilken utsträckning den kan ersätta intervjun. I 

relation till detta bör man även se till allmänhetens skepsis till nya metoder vilket kan 

försvåra för neuromarknadsföring att accepteras och användas som ett komplement eller 

ersättning. Avslutningsvis ser vi att intervju är den metod som idag ligger närmast att 

ersättas av neuromarknadsföring.  

6.3 Fokusgrupper 

Ur kostnadssynpunkt visar analysen att neuromarknadsföringens ersättningsmöjlighet är 

beroende av storleken på företagets budget, samt huruvida företag ser att resultatet är 

säkrare än de som kan fås genom användandet av fokusgrupper. Om metoderna istället 

ses ur ett tidsperspektiv är det svårt att avgöra om det finns någon specifik skillnad 

mellan metoderna. Vidare kan det ses som att fokusgruppens nackdel är dess 

användningsområde, där neuromarknadsföringen kan användas i större omfattning och 

kan ge ”rätt” svar vid känsliga frågor.  

     I frågan om vilken bredd de båda metoderna når, kan metoderna likställas. Något 

som också innebär att metoderna dras med samma generaliseringsproblem. Detta gör 

det svårt att avgöra om neuromarknadsföring egentligen har någon ersättningsmöjlighet 

i frågan om bredd och generalisering. Då neuromarknadsföring däremot går mer på 

djupet än fokusgrupper, kan det istället på denna punkt finnas ersättningsmöjligheter då 

svaren ger en mer äkta bild av vad konsumenten egentligen tycker. Detta kan dock vara 

beroende av resultatens tillförlitlighet, som i båda fallen ses som låg, vilket i 

neuromarknadsföringens fall beror på svårigheter i tolkningen av svaren. Kan 

tolkningen underlättas kan man med större säkerhet säga att validiteten är högre vid 

användning av neuromarknadsföring, vilket betyder att metoden också borde kunna 

ersätta fokusgrupper. 

     Eftersom den tekniska utvecklingen inte ser ut att ha skapat särskilt stora 

förändringar gällande utförandet av fokusgrupper, kan neuromarknadsföringen ses som 

mer fördelaktig, då den istället har framtiden framför sig. Neuromarknadsföringen kan 

utvecklas på ett sätt som gör att metoden kan komma att ersätta fokusgrupper. Dock 
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finns underliggande problem vilka gör att möjligheten att ersätta fokusgrupper minskar. 

Detta på grund av den allmänna skepsisen till nya metoder och resultaten som 

neuromarknadsföring ger. Dessutom eftersöker marknadsförare gruppdynamiken som 

finns i fokusgruppen, vilket innebär att tidigare nämnda fördelar med 

neuromarknadsföring kan ses som obetydliga. Eftersom scanning av hjärnan ändå har 

sina fördelar, kan därför metoden ses som ett komplement till fokusgrupper. 

6.4 Triangulering 

Då syftet med denna uppsats var att se i vilken utsträckning neuromarknadsföring skulle 

kunna komplettera eller ersätta enkät, intervju och fokusgrupp som undersökningsmetod 

blev trianguleringsbegreppet aktuellt att studera. Detta eftersom en komplettering skulle 

innebära att flera metoder används i undersökningsprocessen i syfte att säkerställa att de 

inhämtade resultaten är trovärdiga. Då alla metoder behandlade i studien har olika 

karaktärsdrag lämpar de sig olika bra till att undersöka olika saker. Detta talar för att 

neuromarknadsföring skulle kunna komplettera och därmed användas tillsammans med 

andra metoder genom triangulering. Endast kostnad och tidsbrist är faktorer som har 

visat sig vara negativt associerade med triangulering. I detta avseende kan 

neuromarknadsföringens kompletteringspotential sjunka något, då det idag är en relativt 

dyr och tidskrävande undersökningsmetod. Något som dock kan förändras då metoden 

befinner sig i ett utvecklingsstadium. Men om resurser i form av kostnader och tid inte 

är ett problem för den som utför undersökningen så finns det heller inga skäl att inte 

komplettera sin undersökningsstrategi med scanning av hjärnan.   
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Kapitel 7 – Reflektion 

I detta kapitel görs först en kritisk granskning av arbetet som 

sedan följs av författarnas egna förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Källkritik 

De källor som utgjort underlaget för detta arbete har bestått av litteratur skriven av 

etablerade författare inom respektive område, vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar samt 

annan facklitteratur. En sak som bör uppmärksammas är den generella bristen på 

forskning inom området neuromarknadsföring. Det är dessutom ett tämligen nytt 

område och därför är det viktigt att se i vilket syfte en artikel eller bok har publicerats, 

då detta är en expansiv bransch där det finns pengar att tjäna för dem som lyckas få in 

foten i ett tidigt skede. Detta kan exempelvis gälla boken ”Buyology” skriven av Martin 

Lindstrom (Buyology Inc), samt ”The Buying Brain” skriven av Kavi A Pradeep 

(NeuroFocus). Böckerna i fråga har legat till grund för många av de idéer som senare 

har kommit att influera utformning av arbetet i stort, samt hur vi själva ser på 

neuromarknadsföringens framtida potential. Böckerna har således format mycket 

gällande upplägg och innehåll i denna uppsats, då de bidrar med en god 

verklighetsbaserad bakgrundsbeskrivning kring neuromarknadsföring och hur 

konsumenter tänker. Författarna har båda mångårig erfarenhet inom branschen och ett 

sådant rykte att man ter sig kunna lita på att vad de skriver är sant. Dock är det viktigt 

att komma ihåg att båda driver egna företag i vinstsyfte och genomgående refererar till 

egna undersökningar och företag i litteraturen. 

7.2 Kritisk granskning av studien 

Då neuromarknadsföring är, precis som beskrivet i studien, ett tämligen nytt och 

outforskat område kan det finnas en svårighet i att tolka resultaten. Detta beror främst 

på att deltagarna i studiens fokusgrupper inte själva varit i kontakt med metoden, mer än 

genom ett informationsblad, vilket gör att kunskapen inom området är svag jämfört med 

de vanligt förekommande traditionella undersökningsmetoderna. Dessutom finns 

möjligheten att respondenterna är väldigt positiva till mer använda metoder, och därför 

kan ha svårt att se möjligheter i nya. Hade personer med erfarenheter inom 
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neuromarknadsföring istället använts skulle diskussionen och resultatet kanske sett 

annorlunda ut. 

     Något som också kan ha påverkat resultatet är valet av empirisk insamlingsmetod. 

Precis som tidigare nämnt finns ett problem med gruppdynamiken i fokusgrupper, då 

deltagarna kan ha påverkats av varandra och inte heller vågat uttrycka sina sanna 

åsikter. Resultatet kan också vara svårt att generalisera då det beror på vad som sägs där 

och då, mellan just de utvalda respondenterna. Med andra deltagare skulle resultatet 

därmed kunna se annorlunda ut. Dessutom skulle ett större antal fokusgrupper bidragit 

till att fler åsikter kunnat samlas in, och att en mer omfattande studie därmed kunnat 

genomföras.      

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Neuromarknadsföring är som sagt ett område under utveckling, vilket gör att det finns 

många olika delar inom teorin som skulle kunna undersökas närmare. Vi tycker att det 

skulle vara intressant att göra vidare studier i hur scanning av hjärnan kan användas för 

att utvärdera vilka mediekanaler som kan vara bäst att använda, för att på effektivaste 

sätt nå ut till konsumenterna. Men kanske också för att se inom vilket 

användningsområde metoden har störst potential. Studien visar att respondenterna 

tycker att reklam är ett område där scanning av hjärnan verkar ha störa möjligheter att 

användas. Därför skulle det vara intressant att studera hur reklamfilmer uppfattas för att 

genom detta se om det går att ta fram den perfekta reklamfilmen.  

     Något annat som kan ge ett intressant perspektiv skulle vara att forska vidare på de 

etiska och moraliska aspekterna av neuromarknadsföring, då detta var något som vi 

medveten uteslöt ur denna studie. Slutligen, eftersom denna studie har behandlat 

neuromarknadsföringen måste vi också, precis som teorin beskrivit, ta i beaktande att vi 

kanske inte exakt kan uttrycka vad vi tycker och tänker. Därför skulle kanske en 

kompletterande hjärnscanning kunna ge ett mer precist resultat. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Case: Wexmarket 

Del 1 

Ni jobbar på ett företag som heter Wexmarket, där er främsta uppgift är att genomföra 

marknadsundersökningar för era kunders räkning. Ni har precis varit på ett möte med en 

ny storkund, KiWi, som tillhandahåller olika typer av produkter och tjänster. 

 

Chefen på KiWi har berättat för er att de i nuläget utvecklar en helt ny produkt och 

första prototypen blev precis färdig. Därför behöver han nu Wexmarkets hjälp. 

Produkten som KiWi vill att ni tar fram underlag till är en ny sorts hälsodryck. Denna 

dryck har en ny patenterad sammansättning som är bra för kroppen. Produkten är tänkt 

att säljas som en god förfriskande dryck för gemene man samt till aktiva och 

sportintresserade som behöver något gott och nyttigt efter träningspasset. Företaget är 

sedan tidigare verksamt inom livsmedelsbranschen och har en rad framgångsrika 

produkter och varumärken i sin portfölj. Däremot har de ännu inte gjort anspråk på 

hälsokostbranschen där trenden nu pekar mot att det finns gott om pengar att tjäna. 

 

Chefen på KiWi vill nu att ni tar fram information om målgruppen som kan hjälpa 

företaget i utvecklingen, lanseringen och marknadsföringen av den nya produkten. 

KiWis chef vill veta om de i målgruppen överhuvudtaget skulle köpa den. Men han vill 

också veta om designen är rätt, vilka känslor som produkten skapar och hur målgruppen 

kan tänkas använda den. KiWi har mycket att vinna (eller förlora) på produkten, varpå 

chefen säger att er budget är väl tilltagen, då han vill han en så grundlig undersökning 

som möjligt.  

 

Väl tillbaka på Wexmarket har ni ett första möte med er projektledare. Han vill att ni 

tillsammans i gruppen kommer fram till hur undersökningsarbetet kan komma att se ut. 

De metoder som ni har att tillgå är intervjuer, fokusgrupper och enkäter. Eftersom ni vet 

att er projektledare är ytterst noggrann är det viktigt att ni genast börjar diskutera hur 

metoderna kan användas enskilt, eller tillsammans, i KiWis fall. Projektledaren vill att 
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ni diskuterar igenom vilka metoder ni tänker använda er av och varför ni väljer dessa, 

men även varför ni eventuellt undviker att använda vissa metoder. 

 

Del 2 

På ett nytt möte med er projektledare på Wexmarket berättar han energiskt att han via 

Twitter hört talas om ett ny spännande metod inom marknadsundersökning. Denna 

metod innebär att man med hjälp av teknisk utrustning nu kan avläsa människors 

hjärnaktivitet, och därmed få information om hur konsumenter reagerar på olika stimuli.  

Passande nog blev Wexmarket i dagarna kontaktade utav Nils Nilsson, VD för Nilssons 

Byrå. Nilssons Byrå är en nyetablerad firma som tillhandahåller tjänster inom 

marknadsundersökning. I ett flygblad som kom på posten beskrivs tjänsten som en ny 

metod för att genomföra marknadsundersökningar.  

 

(se flygblad!)  

 

I och med att denna tjänst nu finns tillgänglig vill er projektledare att ni ska diskutera 

om denna metod eventuellt kan bidra med något i ert pågående uppdrag med KiWi. I de 

kostnadsförslag ni fått av Nilssons Byrå ser ni att det kostar ca 12000 kronor att scanna 

en person per timme. Inräknat i detta är kostnader för personal för att sköta utrustningen 

och övriga indirekta kostnader som hjälp med analys av material. Innan er projektledare 

lämnar rummet säger han: ”Ta en titt på denna nya undersökningsmetod och diskutera 

om den har något att tillföra eller förändra i arbetet med KiWi, så kan vi gå igenom era 

tankar imorgon”.  
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9.2 Bilaga 2 - Annons 
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9.3 Bilaga 3 - Transkribering fokusgrupper 

Fokusgrupp 1 

 

Case del 1 

 

1A - enkät är lite lurigt, nu handlar det ju om något man ska äta och dricka, och då 

förutsätter jag att man verkligen kan äta och dricka detta, så det måste ju ändå vara 

förknippat med att fysiskt träffa en person på något sätt så att det blir lite, här drick, vad 

tycker du? Annars kan det bli lurigt. Då handlar det ju i princip om en intervju, som i 

och för sig kan vara enkätstyrd. 

1D – ja. 

1B – jag skulle kunna tänka mig fokusgrupper också, då kan man få folk att spinna 

vidare med hjälp av varandra. 

1A – absolut, nackdelen är ju att intervjuer är en och en. Då kan man inte nå så många 

och det blir rätt så resurskrävande. Kör man fokusgrupper når man ju en större samling 

och man kan som du säger, åh tyckte du så, det har du ju rätt i. 

1B – man kan ju få fram lite mer tankar, intervjuer blir ofta väldigt frågestyrda, och 

ibland måste man sitta och dra ur svaren om man har otur. 

1A – rätt, absolut, däremot har du ändå möjlighet att testa produkten när du ändå håller 

på. 

1B – ja det kan jag hålla med dig om. Samtidigt skulle man också kunna ha en enkät om 

man nu står på stan och delar ut produkten, att be folk fylla i sådana. 

1A – ja om man ändå kan dela ut ett gratisprov, absolut. 

1D – just dricka känns ju svårt att skicka ut, det blir ju lättare att ge över. 

1A – men att ta en fokusgrupp som är på gymmet då? Man knatar ner på en 

idrottsanläggning och säger, tjena! Kan vi ta 10 personer till en fokusgrupp för den här 

produkten så de kan klämma och känna, mysa och pysa med den? För att se, tycker man 

om den? 

1B – om man nu skulle köra enkäter skulle man faktiskt kunna ställa produkten på ett 

gym tillsammans med enkäter på ett bord. 

1A – ja då har du ju ett utskänkningsställe för produkten. 

1B – ja plus att man når rätt målgrupp och man kan nå många med rätt små resurser. 

1A – då kanske man även skulle kunna få personalen där att engagera sig i detta. 

1D – ja. 

1A – vad kan man mer diskutera kring detta? Nackdelen med fokusgrupper, i och för 

sig beroende hur man plockar ihop dem, kan ju vara att man går till ett ställe, 

exempelvis ett gym, men då når man bara den kundgruppen. Man når inte andra, för de 

finns ju de som inte är idrottsintresserade som likt förbannat dricker sådana produkter 

och då vore det intressant att ha en bred målgrupp för detta. Jag vet ju ganska många 

som dricker Red Bull trots att de inte behöver bli piggare egentligen. Så att snöa in på 

bara de idrottsintresserade kan vara dåligt för då når man bara en snäv målgrupp.  
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1D – jag hade nog valt att jaga befintliga kunder. Ta Anna Skipper som exempel. Köra 

en intervju med henne för att se om hon tycker det är en bra produkt. Då ligger det ju 

tyngd i det hon säger och blir något man kan använda senare. Men det kan ju handla om 

nästa steg lite längre fram. 

1B - ja men eftersom det bara är en prototyp och att det fortfarande går att ändra den så 

kan det ju vara bra så kan man ta några djupare intervjuer och se om det är något dåligt 

med den och i så fall hitta varför. Om det bara är färgen på flaskan eller smaken eller 

vad det nu kan vara. Det kan vara svårare att få fram via enkäter kanske. 

1D – ja. 

1A - om jag nu har en väl tilltaget budget som det står här, då hade jag ju antagligen 

gjort alla tre. För går man ut med en enkät kan man stå på stan, man kan stå på ett 

varuhus, dela ut prover och få folk att fylla i den här enkäten. Man kan nå en bred 

målgrupp men kanske att man får ett ganska ytligt svar. I fokusgrupp kan man gå ner en 

nivå och tex säga att nu vill jag träffa en grupp ishockeyspelare och prata med dom om 

den här produkten. Men samtidigt hade jag gärna frågat någon, vad tycker du, och 

komplettera med några enskilda intervjuer. För att få ytterligare lite djupare underlag 

angående vad som hade fått dig att dricka den här.  

1C - man hade då kanske kunnat få fram några representativa personer genom dessa 

intervjuer, exempelvis handbollsspelare. 

1A - ja, som kanske kan verka som ambassadörer. 

1E -generellt när det handlar om sådana här produkter, då det är en upplevelse på något 

sätt, när man äter och dricker någonting är det viktigt att få någon sorts snöbollseffekt 

på det. Så ja, ambassadörer kan vara ett bra och lätt sätt. Men jag vet inte hur man skulle 

göra intervjuerna. Een testgrupp skulle kanske var mer lämplig. 

1A - intervjufrågorna kan ju vara listigt designade så att man kan se vilka som kan 

tänkas vara ambassadörer i förlängningen. 

1C - jag tror inte heller jag skulle välja bort någon metod om jag hade en tillräckligt stor 

budget. 

1E – nej. 

1B – nej. 

1C - det känns inte som det är någon metod som är helt fel att använda. 

1A - nej varje metod har ju sitt eget syfte på något sätt.och sin egen fördel och nackdel. 

1B - att göra dem i en viss tidsplan kan vara bra, man behöver kanske en viss grund för 

att få ut något ur intervjuer.  

1A - rätt, och enkäterna kan ju ge information om vilka fokusgrupper man ska ha. Är 

det sportintresserade eller kan andra vilja köpa produkten för att det är en så snygg 

burk? Det är kanske så man ska jobba, enkäterna ger underlag till fokusgrupperna som 

ger underlag till intervjuerna. 

1A - finns det egentligen någon anledning att undvika att använda vissa av de här 

metoderna? 

1B - nej, tror inte det. 

1C - kostnad i så fall. 
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1A – ja. 

1B - ja, och tid. 

1A - ja det kan ju ta tid att göra alla intervjuer och till vilken nytta? 

1B - ja och ska man göra dem i ordningsföljd så att det bygger på varandra kommer det 

ta en himla tid. 

1A - det bygger ju på att man vill nå så många som möjligt och komma så nära som 

möjligt, så att varje individ får ge utlopp för vad de tycker om produkten. 

1B - sen kan det ju vara svårt att se när man bara har en prototyp vilka som egentligen 

är intresserade, Coca Cola började ju som hostmedicin, man vet aldrig vad som händer. 

Det är svårt att veta vilka som faktiskt kommer köpa i slutändan. Därför kan det vara 

bra att göra en bred undersöknings från början. 

Moderator – tänk istället reklamfilm och diskutera det utifrån metoderna. 

1A - om man pratar om en reklamfilm som ska gå på tv4 till exempel så kommer vi att 

nå alla målgrupper mer eller mindre och då hade jag nog tänkt att då måste jag nå så 

bredd som möjligt. Jag vill ju veta vad 75-åringen såväl som 15-åringen tycker om 

exempelvis filmen då de kan ha helt olika uppfattning. En uppfattning om en film är ju 

ändå en väldigt enskild uppfattning. 

1B - jag tror det kan vara intressant om du nu tänkte fokusgrupp för reklam är ju något 

som man ofta upplever i grupp och du diskuterar den med dina vänner. Frågan är var en 

sån diskussion tar vägen? 

1D - man får se det sociala spelet bättre i en fokusgrupp. 

1A - men jag menade enkäter! Men jag håller med er i det ni säger, när man diskuterar 

någonting så kan det bli något annat. 

1B - sen är frågan om en 16-åring skulle diskutera med en 75-åring i vanliga fall? 

1D - då kanske man ska ha en fokusgrupp med 16-åringar och en med 75-åringar. 

1E - det som är problemet med enkäter är hur man ska nå ut. 

1A - ja, svarsfrekvens och sånt 

1E – precis. 

1A - och att förstå frågan. det som står skriver där, vad betyder det? 

1D - sen är det ju svårt att få raka svar på en upplevelse än att se reaktionerna. Att skriva 

ett svar på papper i jämförelse med att se reaktionerna i en grupp och höra vad de säger. 

Spontant. 

1A - däremot har du ju ärlighetsaspekten i en enkät. Du kan vara ärligare i en anonym 

enkät än i en fokusgrupp. Om jag tycker att någonting är skit kanske jag inte säger det i 

en fokusgrupp. Men i en enkät så kan jag verkligen säga att nej, jag tyckte inte detta var 

bra. 

1B - det kan också vara svårt för alla att komma till tals i en fokusgrupp. 

1D - då kan man göra en fokusgrupp med enkät efteråt då? 

1A - ja, jag tror fortfarande på blandningen av dem, för att få anonymiteten men för att 

även nå djupet på något sätt. 
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Case del 2 

 

1A -  en metod som är mer ärlig eftersom den läser av den faktiska reaktionen på något 

sätt hos människan. Men som å andra sidan är ganska så tidsödande och kostsam. 

1B -  vad är det den tillför egentligen? Den tillför egentligen bara att de inte kan ljuga. 

1E -  och den läser ju av olika stimuli i kroppen. Alltså hur folk tänker. 

1B -  sådant som folk inte kan uttrycka. 

1E -  uttrycka det kan man ju göra, men att man verkligen uttrycker det rätt. 

1A -  ja. 

1B -  mmmm. 

1A -  eller att det är sådant som man inte kan uttrycka. Jag reagerar positivt… 

1B - …men kan inte riktigt formulera det.  

1A -  ja, är det färgen, eller vad det nu är som är…men är det värt det? 

1E -  jag vet inte. 

1A -  jag är ju nöjd att folk är positiva men sen… 

1B -  men sen om dom ljuger eller inte, haha. 

1A -  nä men med vilket men dom reagerar. Alltså om de tycker det är gott, eller tycker 

det är häftigt, bara dom är nöjda… 

1B -  det finns ju en möjlighet i framtiden då om man vet vad dom är positiva till.  

1A -  och vidareutveckla det, ja. 

1B -  ja, spinna vidare på det. 

1C -  men samtidigt så blir det väldigt segmenterat när du får så här många grupper 

istället för att skaffa ambassadörer som säger att det här ska ni tycka om. De här 

färgerna tycker vi om därför bör ni tycka om. 

1B -  ja 

1C -  så kanske man når en större massa än om man ska rikta in sig på att Olle och Bert 

tycker om orange. Det blir sådana mängde mer segment… 

1A -  mmm, det blir väldigt många olika  

1C - …om man ska ha precisa. Det går inte att sy konceptet till varje enskild individ om 

man vill sälja en sådan här produkt. Då vill du att alla ska tycka samma.  

1A -  ja det blir väldigt komplext 

1E -  ja. 

1A -  men det är ju enorma produktutvecklingsmöjligheter om det visar sig att, ja, 

färgen var visst väldigt viktig…. 

1C -  absolut. 

1A -  …då vidareutvecklar vi det. 

1D -  men hur vet man då egentligen att det bara är färgen? Är man liksom positiv till 

färgen eller till formen? Det är ju svårt att veta om man bara får en positiv eller en 

negativ reaktion. Då är det ju svårt att veta om man ska ändra designen eller färgen på 

den. 

1A -  ja det är rätt. Är det inte mer exakt än så blir det ju faktiskt svårtolkat. 

1B -  mmm. Man får väl testa sig fram då? Och se om man ska behålla färgen. 
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1D -  då får man ju testa först gul, sen grön och vilken är mest positiv. Och så får man 

köra på uteslutning. 

1B -  mmm. Men då är ju frågan om man inte kan fråga folk om det också? 

1D -  ja. Det tycker man ju ändå kunna tycka att man kan. 

1C -  det känns inte som svåra ämnen att svara sanningsenligt på. 

1E -  men sen känner jag att vem skulle vilja bli ihopkopplad med någon sladd? 

1D -  det spåret är jag också inne på. 

1E -  fast det kanske man kan. Det beror väl på. 

1A -  ska man scanna en person per timme så når man ju väldigt få personer. Då vill det 

ju till att den information som kommer fram är mer detaljerad, eller mer äkta, eller har 

någon annan infallsvinkel än en vanlig intervju. Annars kan man ju likställa den med en 

intervju.  

1E -  ja. 

1D -  mmm. 

1A -  den måste ju ha en unik skillnad ifrån en intervju då. 

1C -  det känns som det skulle jätteintressant om det är en produkt som ligger på 

gränsen på moral eller etiska frågor.  

Alla håller med. 

1C -  då skulle det vara jätteintressant att använda den. Men kanske inte om det handlar 

om röd och blå. För det känns inte som man ljuger om det. Det borde man kunna svara 

sanningsenligt på. I alla fall i en enkät, kanske mindre i en intervju. 

1A -  mera komplexa produkter som närmar sig etik och moral. 

1C -  eller miljö eller…sådana bitar. Många säger att miljö är viktigt och det svarar man 

säger i en enkät. Men många skiter nog i det egentligen. Om jag får säga min personliga 

åsikt. 

1A -  jo men där har du ju en aspekt. Då berör du ändå något. Ska jag svara på detta? Ja 

men jag borde ju. Men när det väl kommer till kritan så nä. Det blev inte så i slutändan.  

1C -  man dövar sitt dåliga samvete mer om man tycker att det är bra med miljöfrågor. 

Och där skulle det här kunna vara värt att ta fram. Är det värt att satsa så mycket pengar 

på det? 

1A -  ja 

1B -  mmm. 

1A -  ja, det håller jag med om. För de tär ofta så -  Vad borde jag svara? Inte hur jag 

egentligen tänker. Hur borde jag svara? 

1B -  men samtidigt om du borde svara så, då borde du uppföra dig så i verkligheten 

också.  

1C -  det är sant. 

1B -  man är rätt så styrd av det sociala. Är man så styrd att man känner att man måste 

svara det på en enkät då är man kanske styrd i hur man agerar också. 

1C -  men det känns ju som om det är i sådana sammanhang som tekniken kan vara 

intressant skulle jag tycka. 

1D -  däremot verkar det enklare att bedöma en reklamfilm med den här tekniken. För 



                            Per Adolfsson, Marcus Mårdh, Fredrik Sandevärn 

Ekonomihögskolan 

  

86 

 

då är det bara tycka om eller inte tycka om. Det blir lite enklare. 

1A -  det är ju mer intryck, media. Det är som en tidslinje, men det är också ljud och 

bild. Det ger ju mer intryck vilket kan vara NÄR i filmen reagerar jag mer positivt etc.  

1D -  ja. 

1B -  precis. 

1A -  där kan det ju ge en mer detaljerad bild utav hur man upplever en sekvens på 

något sätt. 

1C -  och vilka stimuli också. Det är ju oftast både ljud och bild. Det är ju inte bara ett. 

1B -  samtidigt känns det som man behöver ganska många fall för att kunna avläsa 

något generellt. För att det där med att se på film är ju kopplat till vad du associerar med 

det. Ifall du reagerar positivt eller negativt på en hund eller något sådant.  

1A -  det är rätt. Det var ju klokt, att mäta över tiden där, det var klokt.  

1D -  fast där är en annan… just om det är olika material. Ser man det tryckta eller 

filmen. Vilket som ger bäst resultat i hjärnan då. Vilket som man får bäst stimuli på.  

1A -  rätt, för det är ju en tid då man kan se. Tyckte jag trycksakerna eller ljuder eller 

vad det nu var som trevligast eller bäst. 

1C -  det kanske kan ge positiva reaktioner om du isolerar dem var för sig, ljud och bild, 

men när de läggs ihop kanske man tycker det är jättefel. 

1B -  men fortfarande kopplar man tillbaka och jämför med de klassiska metoderna, 

tillför den någonting? Eller är det bara kostnader och häftigt? 

1A -  ja i och för sig, om vi pratar reklam så är det ju…är du medveten om att du blir 

påverkad eller hur du upplever någonting egentligen? Eller är det bara något som sätter 

sig i ryggraden? Så just kanske inte för att testa produkten i sig, men för att testa hur 

man upplever olika reklambudskap eller former av medier, i det sammanhanget, det 

kanske kan vara lite intressant. Visst får man en enkät så kan man svara att man svara 

om den vara snygg den här broschyren. Men det kanske ändå är mer undermedvetet hur 

man så att säga reagerar mot den. Så för att testa olika reklamkoncept runt produkten, 

kanske detta hade kunnat vara mer intressant. 

1D -  nästa alternativ är ju att välja ut några ur de här fokusgrupperna som man tycker är 

representativa och sen testa dem. Att man hade kunnat ta några som pilot på detta, en 

som exempelvis är ovanligt positivt inställd och någon som är negativt och göra 

analyser på enskilda fall och individer. 

1E - jag är fortfarande skeptisk till hur mycket man får ut av vad får egentligen får ut av 

det här.  

1A - det köper jag! 

1E -  ah, alltså, nä… 

1B -  man kan göra många fokusgrupper eller enkäter för pengarna som kanske tillför 

mer. Jag funderar på vad det är som det skulle tillföra. Det är ju om man inte kan 

uttrycka eller kan svara ärligt. 

1A - mmmh. 

1C -  det är ju klart det är värt det om man har en väl tilltagen budget och inte behöver 

sätta det i relation till någon annan kostnad, men som sagt, det låter inte billigt. 
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Fråga 1. Till vad inom marknadsföring kan scanning av hjärnan främst 

användas? 

 

1A -  i så fall för att testa olika medier eller olika budskap. Testa mediamixen snarare än 

själva produkten. Då blir det så pass många olika saker som man kan testa kring olika 

budskap och olika bilder eller associationer, eller vad det nu blir…i sådana fall. Att oj 

där fick hörseln en jätteboom, eller njutningscentrat eller vad det nu kan vara som man 

kan kolla på. Nu rann blodet till… 

 

Fråga 2. I vilken utsträckning tror ni att företagets budget påverkar val av 

undersökningsmetoder? 

 

Alla -  väldigt stor. 

1C -  den sätts väl i relation till vad man tror att man kan dra in på projektet känns det 

som. I relation till projektet eller produkten som ska lanseras så har det väl en väldigt 

stor roll. 

1C -  jag tror det för olika för nystartade eller etablerade företag. Är det nystart så 

kanske du struntar i vinst eller marginalen första gången för att se det är hållbart, mot 

om du är mer etablerat så kanske du har din bestämda marginal som du måste få in på 

produkten. Budgeten påverkar val av undersökningsmetod. 

1E -  just på den här produkten är det vettigare att köra en bred undersökning, än om 

man skulle lansera en ny dator kanske man har en lägre undersökningsgrupp tex. Så det 

påverkar otroligt mycket. Koppla upp 20000 människor för 12000, det kostar ganska 

mycket. 

 

Fråga 3. Nu när ni fått informationen om denna nya metod kan ni se några brister 

i de klassiska metoderna och trovärdigheten i de svar som genereras? 

 

1E – ja kan hjärnscanning läsa av de rätta svaren är det klart att den är mer trovärdig 

1A – i intervjuer och fokusgrupper kan det ju finnas en trovärdighetslucka som säger att 

jag inte riktigt vågar säga hur äckligt jag tyckte att det där var, utan man blir lite mer 

glidare på svaret. 

1D – och lite mer miljömedveten än annars. 

1E – ja precis. 

1B – men samtidigt är ju frågan vad som är sanningen där då, vad du tycker eller vad du 

i själva verket gör sen. Om du nu är så påverkad att du tycker att det är jättehäftigt att 

köra V8 men du väljer ändå en Toyota Prius när du köper en ny bil för att du är så 

socialt påverkad 

1A – mm. 

1C – det kan ju vara i det här fallet att den här drycken… 

1B – frågan om vad som är sanningen, om det är det du känner eller hur du agerar. 

1A – haha, jo det är klart. 
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1C- i det här fallet kan drycken bli väldigt populär och man ses som cool om man står 

på gymmet och sippar på den här, när man i själva verket tycker den är jätteäcklig.  

1B – ja när man i själva verket tycker den är äcklig. 

1D – mm. 

1C – det kan ju vara så om man nu lyckas föda de här ambassadörerna så blir den 

populär 

1A – ah jo, jag som person skulle jättegärna köar den där v8:an men jag kan ju aldrig 

göra det som marknadschef på Växjö Energi, det skulle ju vara helt vansinnigt. Men 

skulle någon sätta en scanner i huvudet på mig skulle blodet rinna till på den där v8:an.  

1B – ja killar som säljer v8:or skulle ju då veta vem de ska sälja till. 

1A - nä det funkar ju inte för mig att köra en sådan, där kommer logiken in. 

1B – nä därför kan den ju på ett sätt vara falsk. 

1A – ja, för visst det hade ju sagt v8 om jag blivit ihopkopplad med elektroderna men 

när jag väl skulle köpt hade det inte blivit det. 

1B -  nä, så det finns fördelar och nackdelar med allt. 

 

Fråga 4. Hur tror ni att scanning av hjärnan kan ersätta de klassiska metoderna? 

 

1A – om det kan göra det alls då förstås. 

1D – ah 

1A – du får ju en helt ärlig bild av vad individen tycker och förhoppningsvis, om man 

då jämställer det med nånting är det ju därför du gör djupintervjuer, för att kunna få 

ställa kompletterande frågor, förstå vad kunden menar och får så att säga gå på djupet i 

vad kunden menar. Så det borde väl kanske vara intervjuerna som i så fall ersätts med 

någonting. Att ta färre antal individer och gå mer djuplodande på vad de verkligen 

tycker. 

1B – ah, om det kan ersätta. Hade varit jättekul att göra en sådan djupintervju med, om 

man nu hittar ett sådant där känsligt ämne där man tycker och känner olika. 

1A – mm 

1B – om man nu kan hitta ett sådant ämne. I så fall blir det som ett komplement och inte 

ersättning.  

1C – det kan ju finnas sådana branscher där det är mer intressant och kolla vad folk 

verkligen vill.  

1B – det är ju det där att man är långt inne i hjärnan och känner och tycker. Det kanske 

inte är samma sak.  

1C – nä jag menar det att i vissa branscher kanske alla agerar precis vad de känner. 

1B – produkttestning hade ju kunnat vara intressant, att testa en säng eller någonting. 

Då borde man kunna variera olika saker och känna efter vad som stimuleras, men ah 

nä… jag vet inte. 

1A – mm. 

1C – enkäter kanske inte kan ersättas, det känns ju inte alls samma som den här biten 

med scanning Det är ju mer likställt med intervju då du testar en person. Du når flera 
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med en enkät, och lite mer ytgående och till mindre kostnad. Det känns inte riktigt som 

att enkät och scanning är inne på samma spår eller syfte. Intervju och en sådan här kan 

väl kanske vara lite lika syfte, möjligtvis…  

1A – det är väl mängden personer som gör att enkäter kan kvarstå.  

1C – ah. 

1B – men de nämnde ju att man kan koppla upp folk utan att de är medvetna om det. 

Hade ju varit skitnice att sätta det i en biosalong och sen visa reklamfilm, då kan man 

mäta allihopa. 

1D – ja, eller scanna alla som är på väg till jobbet. Vad tycker du egentligen om… 

1A – ja om man går in på citygross och så bzzzz. Ja kan man göra detta är vi ju inne på 

enkätstudier, i så fall. 

1B – då kan det till och med bli billigt. 

1A – ja precis. Om folk är sugna på choklad när de går in på citygross, då kanske vi ska 

göra nånting åt det… 

1B – ja när dem går här och är på plats i butiken.  

1B – ja det ger ju oanade möjligheter om man nu kan tyda vad det är, hur noga det är 

vad man kan se i hjärnan.  

1A – mm. Ja utifrån det perspektivet är det ju på enkätnivå.  

1B – ja. 

1D – mm. 

1B – men det är nog länge kvar innan det ersätter någonting. 

1A – men det ersätter ju inte fokusgrupper för det vi gör här nu, så utvecklar vi ju det 

vidare och det gör man ju inte om man bara läser av ett huvud åt gången.  

1B – nä. 

1C – nä. 

1A – i fokusgrupper finns ju den dynamiken kvar, och det åstadkommer man inte med 

scanning. 

1B – det är ju i och för sig ett socialt samspel i intervjuer också, med frågeställare och 

respondent. 

1A – mm. 

1D – det är ju om man kan seriekoppla alla och få ihop det. Vem svarar med det, men 

det är ju väldigt komplext att få ihop det till någon sanning sen. 

 

Fråga 5. Hur ser ni på den tekniska utvecklingen och hur den har påverkat sättet 

att bedriva marknadsundersökningar idag? 

 

1B – det har blivit billigare att nå folk, det är nog den största grejen. 

1D – mm. 

1A – billigare, men inte lättare. 

1D – mätbarare. 

1B – analysen har blivit lättare också, eller mindre kostsam.  
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1A – det har blivit billigare och lättare att få ut enkäten, snabbare. Men därmed inte sagt 

att det är enklare att få goda svarsfrekvenser då man nås utav så mycket i dagsläget. 

1B – mm. 

1D – mm. 

1A - förr fick man kanske ett brev med en enkät, ja det är klart att jag ska svara på den.  

1B – mm. 

1D – mm. 

1A – nu får man liksom överallt grejer som man ska reflektera över och göra saker och 

ting på. 

1D – mm. 

1A – svarsfrekvensen på den typen av grejer måste ju ha gått ner drastiskt. För det är så 

mycket enklare och snabbare att göra. 

1B – mm. 

1D – mm. 

1D – sen så kan man ju, som vi pysslar mycket med är ju att vi ger google alternativa 

startsidor på en hemsida, som slumpas varannan gång ungefär på varje besökare, då kan 

man ju se efter ett par dagar vilken som pratar bäst med besökarna. Och då har man ju 

kommit ett steg längre, den här versionen funkar bättre och sen fortsätter man och har 

två versioner av den. Detta kan man ju få utan att uppsöka konsumenterna. Det är ju 

uppsökande åt andra hållet.  

1A – det är ju indirekt marknadsföring. 

1D – precis. 

1B – mm. 

1D – nånting man tycker är jättebra på skissbordet, är ju inte säkert att våra potentiella 

kunder tycker är bästa lösningen, hur vi presenterar erbjudanden och tjänster.  

1A – så lite nya möjligheter ger ju det. 

1D – och indirekt känner man ju att man inte trycker på dem ett erbjudande, för det vet 

dem ju inte ens om.  

1A – men det handlar ju om livet på nätet, inte vad jag tycker om att dricka för kaffe. 

1B – men det går ju applicera på det också. Du kan ställa två flaskor med samma 

innehåll med olika utseende bredvid varandra. 

1A – mm. 

1D – ah. 

1B – eller byta varannan timme. 

1A – ah. 

1B – eller två bilar med olika färger. 

1A – och så får jag se vilken jag tar. 

1B – sen är ju frågan hur det har påverkat fokusgrupper, det ju sådana där möjligheter. 

Man kan ju kanske, det kanske går eller kommer sådana möjligheter att du kan 

transkribera direkt via taligenkänning eller något. Det skulle ju minska kostnaderna och 

spara pengar med analyser av intervjuer och fokusgrupper.  
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1A – men enkätundersökningar då om vi håller oss till det. Dem har ju påverkats mest 

för i intervjuer och fokusgrupper är det ju ändå människor vi pratar om, där har inte 

tekniken spelat så stor roll. Enkäterna är ju enkla och snabba, enkla att sammanställa 

och allt vad det nu kan vara för någonting.  

1B – mm. 

1D – mm. 

1A – än mediabruset totalt sett som gör det svårare att komma fram.  

 

Fråga 6. Har ni något spontant att säga? 

 

1D – jäkligt spännande, kul idé, man blir nyfiken på att se om det faktiskt funkar och 

om man kan få ut något av den. Det är spännande med ny teknik. 

1A – men eftersom det var en ganska hög tröskel för att komma någonstans, med 

kostnaden och utfallet etc. tar det kanske ett tag innan man börjar använda det.  

1D – mm. 

1C – men väldigt intressant som sagt. Finns potential om man kan få ner kostnaden, i 

alla fall om man ska nå massan. 

1B – sen är det ju filosofiska grejer, och tillförlitligheten i svaren, vad betyder dem 

egentligen? 

1C – och integritet om man ska köra den trådlösa varianten. Jag tänker inte gå in på 

citygross om de använde det, då blir det Ica.  

1E – det kommer nog ta tid att få folk att vilja gå med på det där faktiskt. 

1A – mm. 

1B – mm. 

1D – mm. 

1A – men går det att göra, så kommer det ju att hända. Det är bara frågan om när. 

1D – det är ju då det kommer bli det här att jag blev positiv när jag såg den grejen och 

då kommer jag få ett riktat erbjudande längre fram (tänk citygross) för att jag tyckte det 

andra var en bra grej. Då kommer man få det väldigt personanpassat. 

1C – det skulle ju vara rätt roligt ändå. 

1C – om det är några större företag som börjat med det kommer det ju hända, då det blir 

dem som tar de här utvecklingskostnaderna, och mynnar ut i att fler börjar använda det. 

1A – det blir spännande att se om man får någon nytta av det. 

1C – ah. 

1D – ah. 

1A – om nu bara ett företag i Sverige har beställt är det ju snarare på forskningsnivå än 

att undersöka en produkt. 
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Fokusgrupp 2 

 

Case del 1 

 

2D – först och främst, jag hade nog inte valt intervju i alla fall. 

2C – nä. 

2D – det känns som det är alldeles för tidskrävande, det är svårt om man ska göra en  

sportdryck som riktar sig till en så stor marknad liksom, då känns intervju svårt. 

2C – mm. 

2C – smidigast hade nog varit enkäter. 

2D – ja enkäter och triangulera med fokusgrupper och se om det blir samma resultat 

med båda. 

2C – mm. 

2B – jag tänker att i fokusgrupperna, att man verkligen bara fokuserar på målgruppen 

och allmänt frågar dem om det här är någonting som skulle kunna fungera. Och sen 

enkäter kanske, jag vet inte om det enbart behöver vara målgruppen, men för att få den 

här allmänna bilden av produkten.  

2D – ah, först och främst enkäten för att få en grov bild och mer veta vad som bör 

diskuteras i fokusgruppen. 

2A, 2B – mm. 

2C – ah, det tycker jag. 

2A – ja, man har en enkät med lite slutna frågor, bara man försöker få fram vad dem vill 

och sen så diskuterar man i fokusgruppen varför det är på det sättet. 

2C – mm. 

2A – vad det är som ligger bakom till att man vill ha det så här. 

2D – ah. 

2A – så man förstår behovet bakom det lite bättre. 

2C – mm. 

2A – då blir det enklare att utforma en strategi. 

2B – mm. 

2C – ja och i fokusgruppen kan man ju gå igenom design och vilka känslor som 

produkten skapar. 

2B, 2D – mm. 

2C – enkäten är ju bara för att hitta målgruppen. 

2B – mm. 

2D – det känns som att man i enkäterna får mer svar på typ hur saker är, och i 

fokusgrupperna får man mer svar på varför saker är som dem är och vad man kan 

förbättra. 

2B, 2C – mm. 

2B – jag tycker vi kombinerar metoderna. 

2C – mm. 



                            Per Adolfsson, Marcus Mårdh, Fredrik Sandevärn 

Ekonomihögskolan 

  

93 

 

2B – intervjuer känns rätt ineffektivt, det är tidskrävande och känns inte lika effektivt 

som att skicka ut tusen enkäter eller sitta med en grupp och diskutera, det tar för mycket 

tid att sitta med en person. 

2D – detta är ju ändå ganska brett då man vill rikta sig till folk som vill ha en god 

förfriskande dryck, till sportintresserade, aktiva och folk som bara vill ha något gott och 

nyttigt, det är ju i stort sett alla. 

2C – alltså man skulle ju kunna använda intervjuer på ett gym. 

2D – ah men då måste man ju nischa sig på ett av segmenten känns det som, annars blir 

det många intervjuer. 

2C – man kan ju ta ut två personer på ett gym som tränar som är allmänt 

sportintresserade och frågar dem om design eller vad det nu är. 

2A – det känns ändå som att populationen är så hög att om man har ett fåtal intervjuer 

så är det väldigt svårt att generalisera över hela gruppen, det kan vara väldigt skilda 

tankar dem har jämfört med resten. 

2B, 2C, 2D – mm. 

2A – om man då skickar ut enkäter har du ju i alla fall en lite bättre bild av hur det ser ut 

rent generellt och sen kan man gå lite djupare in då. Då kan man välja intervju istället 

för fokusgrupp också och kombinera med enkäterna. 

2B, 2C, 2D – mm. 

2A – enkäter är ändå bra förstå grej när det är en så här bred målgrupp, att börja med 

det.  

2C – ja absolut, men en intervju med en aktiv person som är precis i den målgruppen 

kan ju vara bra för att få fram precis vad kunden vill ha. Men en fokusgrupp kan nog 

vara lättare och mer effektiv. Ja ingenting är väl rätt eller fel. 

2A, 2B – nej. 

2B – ja vi har ju en bred budget och då kan vi ju göra allt. 

2A – ser man nackdelar med fokusgrupper kan det ju bli lite också att, att alla i gruppen 

kanske inte riktigt vågar ta så mycket plats utan att det blir att många håller med åt det 

hållet fast dem kanske inte tycker så själva. Har man en intervju med någon istället får 

de ju fram precis vad de tycker själva i den bemärkelsen. Så det kan ju vara en nackdel 

med fokusgruppen. 

2B, 2C, 2D – mm. 

2C – ja att alla säger samma sak. 

2D – man kan tänka sig om man har fokusgrupper, ska man blanda populationen av alla 

dem här olika, då kommer ju de flesta antagligen hålla med den aktiva liksom, experten, 

känns det som. 

2A, 2B – mm. 

Moderator - Om de har en pitch på en reklamfilm de vill utvärdera då? 

2C – ja då känns det bäst med fokusgrupp, man kan ju inte skicka ut en reklamfilm i 

enkäter. 

2B, 2D – mm, nä det är sant. 

2C – om man inte gör det på nätet då. 
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2D – nä men visa den för fokusgrupper och låt dem diskutera för då är det ändå en 

annan sak, där tror jag inte man påverkas av expertis lika mycket för där ska man bara 

utvärdera hur bra filmen är.  

2C – ja för intervju känns väldigt ineffektivt i ett sådant sammanhang. 

2B, 2D – mm. 

2A – jag tror ändå det ska va, om man tänker sig som en reklamfilm då, fokusgrupp är 

ju det forumet det kommer bli senare när reklamfilmen kommer ut. För att då har du 

liksom, då kollar du inte på den själva utan diskuterar med andra samtidigt och samlar 

dem intrycken. Du kanske sitter och tycker att den här reklamfilmen var jättebra själv, 

men sen hör du några andra säga att den är så här, och då ändrar du själv intrycket. Så i 

fokusgrupp kan man ju få det här samlade intrycket på en gång, att alla har olika åsikter 

och så får du in det och sen tolkar man utefter det då, precis som det blir efter att man 

har sett reklamfilmen när den kom ut då. 

Moderator - Kan ni säga något om trovärdigheten i svaren i metoderna? 

2C – spontant känner jag att enkät, jag vet inte, men jag tycket det är astråkigt och kan 

lika väl kryssa samma på alla för att slippa den. 

2B, 2D – mm. 

2B – ja man vet ju själv hur man kan bli när det gäller enkäter, att man inte funderar så 

mycket över det utan bara kryssar i för att det ska gå snabbt. 

2C – ja och på nätet finns det ju såna här… folk som får betalt för att de kryssar i 

enkäter och då tror jag inte man läser frågorna direkt. 

2B, 2D – mm, nä. 

2D – det är svårt, men om man lyckas välja ut sina respondenter bra med enkäterna, kan 

man nog få ganska trovärdiga svar, men det tar ju sådan tid. Oftast vill man ju bara 

skicka ut till så många som möjligt. 

2C – ja skulle man göra undersökningen i en marknadsföringsklass tror jag alla skulle 

ha sympati och fylla i. 

2A, 2B, 2D – mm. 

2C – jag tror det är svårt att gå in på ett bibliotek, alltså, när man blir störd i sitt arbete. 

2A – fokusgruppen ligger nog lite högre, men samtidigt tror jag det blir ett bortfall på 

svar där, att det är någon som kanske har en väldigt bestämd åsikt och då känner man att 

bara, nä jag struntar i att säga det liksom. Utan då lägger man ner, och då blir det som 

enkäten att man bara slänger till nåt svar liksom, att man inte bryr sig så mycket. I 

intervju däremot är det ju en och en och då blir det personlig kontakt, och säger ingen 

någonting är det ju helt tyst, utan då måste man ta för sig och säga vad man tycker. Så 

jag skulle säga att trovärdigheten är högst i intervjuer. 

2B – det tror jag med. 

2A – och lite lägre i fokusgrupper och lägst i enkäter. Så skulle jag rangordna dem. 

2B, 2D – ja, mm så är det ju. 

2C – i fokusgrupper kan det ju vara ganska så stort bortfall, eller så att folk kanske inte 

dyker upp av någon anledning, alltså det kan ju hänga på lite sånt. 
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Moderator - När ni tänker på trovärdigheten, skulle ni fortfarande arbeta utifrån det ni sa 

förut, om hur ni skulle göra? 

2D – ja, det hade varit för ineffektivt med intervjuer. 

2C – ja, jag tror det är det smidigaste sätter, det vi valde från början. Sen får man nog 

räkna med att lite inte stämmer. 

2B – ja så är det ju alltid. 

 

Case del 2 

 

2B – jag tycker fortfarande enkäter är bra för att se om intresset finns. Men om man 

också vill veta mer om designen är rätt eller vilka känslor som väcks så är ju den här 

tekniken väldigt användbar. 

2C – ja det är väl utseendet på en produkt tex som man kan använda det här till i så fall. 

Det verkar ju ganska kostsamt och frågan är då hur många sådana här undersökningar 

man ska göra? 

2B – det känns ju även som det är mycket upp till person till person, alla ser ju inte på 

en design på samma sätt. 

2C – i sådana fall får man ju ta en ur varje målgrupp som kan spegla olika gruppers 

åsikter. 

2D – jag håller med. Det hade nog varit en annan grej om man visade en reklamfilm för 

dem och göra en sådan här undersökning. Då handlar det ju om mer än design, som 

Coca-Cola Zero reklamen med mycket explosioner, sådant kan ju mätas där. Men om 

det gäller själva produkten så är det nog design. 

2A – jag tycker det känns lite förenklat, visst man kanske ser att man reagerar på ett 

visst sätt och att det ger vissa utslag i hjärnan, men sen gäller det ju att kunna tolka det 

och ta reda på varför det blir så. Vad kan man öka vad kan man förbättra för att det ska 

bli andra resultat? Om man ser att de reagerar positivt, om det är en film tex, ska man 

lägga in en liknande grej igen senare? Ska man då göra en ny undersökning på det? Gör 

man en enkät, fokusgrupp eller intervju kan man ju få in resultaten på vad de själva 

tycker i alla fall. Sen kan det ju vara så att det är felaktigt och att de inte vet själva, men 

när man har den här metoden har man ett gäng resultat, sen måste man tolka det och se 

vad det kan betyda osv. Jag tycker dels att det är förenklat, att man inte vet vad som 

ligger bakom, och sen blir det väldigt komplicerat när man ska tolka det. 

2B – ska man bara visa en bild på produkten som man vill ha den, och de reagerar 

positivt, kan man då veta vad det är de reagerar positivt på? Det känns som det är det de 

inte får fram, de kan reagera positivt men på vad? Kan man veta det genom denna 

metod? 

2C – ja hur lång uppföljning krävs då? 

2B – ja det kan ju bli väldigt dyrt då. 

2A – ja, men om tanken är att se om de reagerar positivt, och då kör man på det, men 

om det är negativt då måste man kanske göra om allt igen. 
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2C – det känns ändå som det blir lite samma problem vid enkät, fast där handlar det om 

att ställa rätt frågor. 

2D – det kan ju vara bra om man vill jämföra olika reklamförslag till exempel. För att se 

vilken som får flest positiva reaktioner. Då kanske man inte bryr sig så mycket om 

exakt va det var som framkalla de positiva reaktionerna.  

2A, 2B, 2C – Ja. 

2A – då är ju frågan hur många man ska testa i sådana fall, och kan det bli olika 

reaktioner om man har en scan på morgonen och en på kvällen, eller om en testperson 

har haft en jobbig dag tex. Men det kan ju bli olika när du gör intervjuer och enkäter 

också beroende på personen. 

2D – ja, är du törstig kan du nog reagera positivt på vilken dricka som helst. 

2C – ja det känns ganska oklart 

2D – ja, en svår undersökningsmetod   

Moderator – men om ni får hjälp med analysen och har en stor budget? 

2A – ja man får ju en analys på vad de tycker är bra, men man kan ju aldrig veta varför 

de tycker det här är bra. Det känns som en nackdel. Jag tror inte att tekniken kan avläsa 

vad personer faktisk känner innerst inne. Men visst, har man en väl tilltaget budget och 

kan köra detta på några personer så kan det ju vara ett bra komplement men jag tror inte 

jag skulle ersätta något av det andra. Jag tror inte man får ut rätt bild av det på något 

sätt, inte riktigt reda på varför. 

2C – sen tror jag att man i allmänhet är ganska skeptisk till nya metoder. Man vill gärna 

se lite referenser och se hur det har hjälpt andra företag. Se mer konkret hur det har 

hjälpt att öka ett företags försäljning tex. 

2B – ja, ett bevis på att det funkade i det fallet. 

2A – jag kan ju säga att jag tror på metoden i sig, att den skulle fungera, men i vilken 

utsträckning och kvalitetn på resultaten man får ut. Kan man verkligen få ut något av 

resultaten man får fram? Om resultaten skulle kunna gå att använda till något, alltså vad 

man gör med själva resultatet. 

Moderator – hur skulle denna metod förändra undersökningsarbetet i Kiwis fall 

2C – jag tror inte det skulle förändra något. 

2B – nej. 

2C - vi hade nu jobbat vidare som innan men kanske provat den här metoden (neuro) 

också. Det känns lika bra att testa.  

2D - ja när man har en sådan tilltagen budget så varför inte? 

2A – ja men eftersom vi har pengar så vi klarar oss enligt caset så skadar det ju inte att 

testa och så kan man ju se vad man får ut av det.  

2D – det känns användbart för att tex ta fram produkter, att testa olika smaker tex.  

2C – ja, och framförallt tex reklamfilm. 

2A – så mer i utvecklingen än i själva lanseringen? 

2D – att testa olika smaker, så kan man lätt se vad som smakar gott, vad de gillade. 

2B – mm. 

2C – ja, och för att se om det ska vara mycket explosioner i filmen eller inte tex. 
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2B – man vill ju också göra kunden nöjd, man vill ju inte göra en undersökning som 

inte ger kunden något. Om det redan nu finns en del skepsis så hade man kanske, trots 

alla pengar inte gjort undersökningen på grund av detta. Jag hade nog inte gjort det om 

jag vart så skeptisk själv. Även om man haft pengar till det. 

2C - men jag hade nog provat, för att se vad man får ut av det.  

2A – mm. 

2D – mm, det känns lite som att ju mer man tänker på det ju fler användningsområden 

kan man hitta. Så det hade nog varit värt en satsning ändå.  

2C – hade man haft lite mer referenskunder så hade man ju fått mer trovärdighet för 

metoden. 

2B – mm. 

 

Fråga 1. Till vad inom marknadsundersökning anser ni att scanning av hjärnan 

främst kan användas? 

 

2A – det var väl lite som vi sa. När man väljer mellan olika alternativ inom något. Att 

man vill se reaktionen på en produkt eller en reklamfilm eller vad det nu är. Jämfört 

med en annan, och se vilken som ger bäst reaktioner. Det är väl mest på det området. 

2B – mm. Ja, just när det gäller stimulering av något slag också. Kanske inte bara ”vill 

ni ha en sådan här produkt eller inte?”, så känns inte det här så nödvändigt över huvud 

taget. Men just när det gäller olika sätt att stimuleras på så tror jag att det är väldigt 

användbart.  

2D – mm. 

2C – faktiskt. Alltså i allmänhet tycker jag att det låter sjukt obehagligt. Jag hade aldrig 

ställt upp på det här. Att vara sådan där försökskanin, kallar jag det. Det låter 

jätteobehagligt så jag vet inte hur lätt det är att få fram de här personerna. Men visst 

betalar de så varför inte. Moderator – man får nog anta att de får ersättning för det. 

2C - nä, men sen vet man ju inte. Så länge det inte blir några konsekvenser av det så är 

det väl en spännande metod att använda, ja. 

2B – mm. 

2D – mm 

2C - ja. Men det är fortfarande ganska obehagligt.  

2B – mm 

2C - och det man ju, alltså sådana här marknadsföringsgrejer typ som på bio när man 

bara slängde in en cola. Det får man ju inte göra. Men jag tror att det är lite samma grej. 

Att man alltså, jag vet inte, jag är lite skeptisk till det. Jag tycker det är lite obehagligt, 

men det är säkert ett jättebra sätt liksom. Som sagt det är ju det undermedvetna, det vet 

man ju inte riktigt. 

2A – sen blir det väl lite med kostnaden med om man ska jämföra olika då, som vi 

tycker man kan använda det till då. Hur många behöver du som testar varje produkt och 

hur många produkter ska du testa? Jag menar vill du ha, säg kanske 20 personer, som 

testar alla dom här produkterna då, och så är det 5 produkter som du ska välja mellan. 
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Då har du 100 personer och så tar det kanske 1 timme stycket. Jag menar, vad är du 

uppe i då?  

2D – 1,6 miljoner. 

2A – ja då är det ganska väl tilltaget! 

 

Fråga 2. I vilken utsträckning tror ni att företagets budget påverkar valet av 

undersökningsmetod? 

 

2D – ah det påverkar. Helst av allt hade man velat göra 2000 intervjuer liksom.  

2C – mm 

2B – mm 

2D - men det kan man ju inte göra.  

2A – nej 

2B – sen är ju frågan om det kanske inte är värt att överstiga budget en del om man då 

kan vinna väldigt mycket på det (neuro). Att dem kan tjäna väldigt mycket på det om 

det lyckas. Då kanske det är värt att överstiga budgeten en del. Men det är klart att den 

har stor inverkan. 

2B – jag tror att det påverkar väldigt mycket för i många fall, om det är ett mindre 

företag, så har dom inte hur mycket pengar som helst att slänga ut på sådana här tester. 

Så då kanske det blir någon enklare enkätundersökning oftast. Generellt har det nog 

väldigt stor påverkan. 

2C – det är klart det är en kostnadsfråga. Det är ju hur många man vill bre ut sig till. 

Hur många man vill nå och vad man vill ha för resultat. 

 

Fråga 3. Nu när ni fått information om denna nya metod, kan ni se några brister i 

de klassiska metoderna och trovärdigheten i svaren som genereras? 

 

2D – i en enkät är det ju att, oftast när man får en enkät så är man inte intresserad av 

den. Man kryssar bara i den så snabbt som möjligt och tänker inte efter riktigt. 

2B – mm. 

2D – jag vet inte, som vi sa innan om fokusgrupper, det är ju lätt att påverkas av andra.  

2B – mm. Man missar ju det undermedvetna då kanske. Om man använder de klassiska. 

Alltså även om jag tycker att det här är skitbra, så kanske det är något jag omedvetet 

reagerar negativt på. Men det kanske inte är något som jag säger i en fokusgrupp eller 

intervju, för jag kanske inte själv är så medveten om det.  

2C – mm. 

2A – Nä sen får man ju bort, om man sitter i en intervju, då får man bort den här 

intervjuareffekten lite. Att det inte är i interaktionen mellan den som ställer frågorna och 

den som svarar. Då blir det att den utsätts för något stimuli och så ser man hur den 

reagerar omedvetet då. Då blir det inte samma effekt att man påverkas av den som 

ställer frågorna liksom, och då leds man inte in på något spår av den personen. Sen så är 

det ju det också med enkäter där tex. Det är ju inget riktigt commitment i enkäter utan 
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det är bara något du kan slänga iväg. Du har inte tagit dig riktigt tid direkt. Utan det tar 

en kvart eller något. Är det en intervju jämfört med det, eller den här metoden, eller 

fokusgrupper. Då måste du ändå ta dig dit, och då har du ändå liksom gjort någon 

ansträngning själv och då vill man kanske att det ska bli lite bättre också. Har du inte 

investerat så mycket själv så behöver du inte bry dig så mycket om resultatet. 

 

Fråga 4. Hur tror ni att scanning av hjärnan kan ersätta de klassiska metoderna? 

 

2C – jag tror inte de kan ersätta dem. 

2B – nej. 

2C – alltså, jag tror att det är jättesvårt. En enkät skickar man ju ändå ut till väldigt 

många människor. Man gör många enkäter, så jag tror att det blir väldigt dyrt och svårt 

att få samma målgrupp. Vad ska man säga, få alla dem att göra en scanning av sin 

hjärna, har jag väldigt svårt att se. Och att man använder det som ett sätt att skilja ut, 

vad ska man säga, att hitta rätt målgrupp. Jag tror att det är väldigt ineffektivt och 

osmidigt. Så jag tror inte att det kan ersätta det. Jag tror att det är ett komplement i 

sådana fall. 

2B – ja. 

2A – jag tror ändå liksom, ju mer…allting gå mer åt att bli känslo- och 

upplevelseinriktade saker, även produkter, åt det hållet. På så sätt väger ju dessa 

känslotester in, då får du ju ut liksom hur personer verkligen känner, att om du har en 

enkät tex kanske du får ut att ”jag tyckte den var jättebra”, men vad tyckte du var bra? 

Och det vet man inte riktigt kanske. Men har man ett sådant här test så ser man att; just 

vid den här perioden, eller just när dom kollar på den här detaljen. Då var det en 

hög…eller ett bra svar. 

2C – men hur väljer du ut målgruppen tänker du? Ska man bara ta ett gäng då, typ 1000 

pers? 

2A – det finns ju olika sätt. Det finns en teori tex att man väljer de som ligger i 

framkant, om man nu har produkter, dom som använder de senaste produkterna, dom 

som ligger väldigt långt fram. Att man testar på dom tex, lead users som de kallas, är ju 

ett alternativ. 

2C – mm 

2A – att man har några som är anställda av företaget som testpersoner, för dem ändå är 

så intresserade av det här. Är ju en variant. Sen så kan man givetvis, ja, köra olika tester. 

Det beror ju på hur dyrt det blir. Det här kanske sjunker i pris sen, men att du gör ett 

slumpmässigt urval av personer, så blir det olika varje gång, men det kanske ändå blir 

svårt att göra liksom 1000 tester eller något. Det blir väldigt dyrt i längden. Men känner 

man att kvaliteten på de här resultaten blir mycket bättre än i till exempel enkäter så 

kanske det är bättre att ha en lite mindre grupp än att ha en större grupp som inte ger 

riktiga resultat. Man får ju väga in lite där. 

2B – det gäller ju att vara säker på att de man gör undersökningen på är folk som 

faktiskt hade kunnat köpa produkten med. Att det inte är någon som är helt, nä, jag 
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skulle aldrig få för mig att köpa, men visst jag kan komma och göra det ändå. Det känns 

inte som ett… 

2C – men det är därför jag tänker att man måste hitta målgruppen först och främst. 

2B – mm först och främst. 

2C – att man måste ta det här skitjobbet med enkäter eller på något sätt, och liksom 

hitta… 

2D – ah. 

2B – mm. 

2C – det kanske inte alls är sportmänniskor som dricker de här drickorna, det kanske är 

dem som sitter hemma och spelar datorspel liksom. Att man kanske måste göra det här 

skitjobbet förs, för att sedan kunna scanna hjärnan.  

2D – ah. 

2A – mm. 

2B – mm, att kunna välja ut rätt personer till det.  

2C – Ja, jag tror det är svårt att göra en sådan här mass…liksom….eller hitta rätt 

målgrupp menar jag. 

Moderator - fokusgrupp och intervjuer. Är dem helt ohotade eller? 

2C – nä det är väl dem som är mest hotade i sådana fall. 

2B – ja det tror jag med. 

2C – då väljer man ju hellre fem personer och sätter och scannar hjärnan än typ 100 pers 

i fokusgrupper, uppdelade i olika grupper. Nä men alltså, jag tror att det är kanske mer 

kostnadseffektivt, alltså om man räknar tid och arbete, kanske, att göra en scanning av 

hjärnan och få hjälp med resultaten. Än att sitta och göra 500 fokusgrupper. 

2B – ja. 

2D – mm. 

2C – sen tror jag inte att man gör så många, men ni fattar vad jag menar. 

Moderator -  om man ser det som ett komplement istället, skulle det kunna vara något? 

2B – jag tror hellre som det, än att det skulle kunna ersätta något. 

2D - ja.  

2C – i alla fall just nu. Alltså folk är alltid skeptiska till saker i första början. Så jag tror 

det kommer ta tid innan man tar bort någon av de andra.  

2A, 2B, 2D - mm 

2C – men visst i framtiden så. Då kanske man scannar hjärnan innan man går till jobbet. 

Moderator - hur tror ni att det skulle kunna komplettera? 

2C – jag tror man använder alla metoder som finns. Sen testar man dem svaren, det man 

har kommit fram till, om det funkar liksom. 

 

Fråga 5. Hur ser ni på den tekniska utvecklingen och sättet den har påverkat att 

bedriva marknadsundersökningar idag? 

 

2B – det är mycket enkäter på nätet nu. 

2D – ja det är mycket lättare att sprida på Internet. 
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2B – helt klart. 

2C – ja man kan skicka ut det till… ja allt handlar ju om att samla epost-adresser för då 

når man ut till kunderna. Sitter man på ett företag som bara säljer sportkläder, då kan det 

ju vara smart att skicka till deras kunder för en sådan här grej. Det är ju klart internet har 

påverkat. 

2A – ser man till sådana undersökningar är det ju framförallt mycket enklare att göra 

saker nu, nu krävs det ju inga programmeringskunskaper och sådant längre utan nu 

finns det så enkla hjälpmedel och du kan bara gå in och slänga ihop ett formulär på en 

halvtimme och det blir ändå väldigt enkelt för att användarna att bara klicka i olika 

rutor. Det har blivit så mycket enklare att alla kan göra det, man behöver ingen 

utbildning.  

2C – jag tror det tar kortare tid att göra det på nätet. Alltså trycker man nej får man 

hoppa till fråga 123, det är inte lika mycket ut av den som skriver enkäten 

2B – jag tror inte folk tycker det är lika jobbigt, i och med att det är på Internet och 

datorn, det är väldigt smidigt, man sitter alltid vid datorn, det är inget jätteextra jobb. 

2C – man väljer lite när man gör dem. 

2B – ja precis. 

2D – jag tror nästan man kan svara mer sanningsenligt när man sitter framför datorn och 

inte ser den som gett en enkäten. 

2A, 2B – mm. 

2D – alltså om det är något som man inte egentligen, som man skäms över att svara vill 

man knappt svara det och sen lämna det till någon. 

2A – nä det blir ju ett ytterligare steg i anonymiteten här. 

2D – ah precis. 

2A – enkäten är anonym och det är inte någon som ser när du fyller i den. 

2D – nä som står och väntar på en när man skriver. 

2B – precis. 

2D – man blir inte så stressad. 

2A – för även om det inte är något namn när man lämnar över den så är det liksom att, 

jaha, har du svarat så här, att dem bara vänder upp den när man gått. Det vet man ju 

inte. Ja det har väl påverkat mycket med tekniken, på många olika sätt.  

2B, 2C, 2D – mm. 

Moderator - tror ni att undersökningarna trots den tekniska utvecklingen ser likadana ut 

som tidigare? 

2C – jag tror man har blivit bättre på att skriva frågor, det var mer omfattande förr. Folk 

har blivit bättre på att skriva enkäter. Likadant i fokusgrupper, man är bättre på att veta 

vad man vill ha.  

2D – det finns ju digitala transkriberingsprogram, men det är inget, ah, jag vet inte, det 

är inte så utspritt. Det används ju inte här på skolan exempelvis. 

2B – intervjuer görs ju genom nätet också, det finns ju Skype. Så sådana saker absolut 

2A – ja ska du ringa till Kina med telefon blir det dyrt, Skype kostar inte många ören. 

Även om man ser fokusgrupper och intervjuer, det kan ju vara tekniska framsteg som 
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hjälpt en i, det kanske är enklare att plocka med sig och visa någon film. Man behöver 

inte boka någon multimediesal där allt finns uppsatt. Utan mar har ett rum här och kan 

ta med sig en bärbar dator och kolla på den. Det är även lättare på det sättet, att man kan 

använda tekniska hjälpmedel i fokusgruppen eller på intervjun. 

2C – jag tänker spontant på diktafonerna. Det är ju ganska mycket enklare att komma 

ihåg vad folk säger då. 

 

Fråga 6. Har ni något spontant att säga? 

 

2B – jag tror att det nya metoden säkert kommer börja användas mer och mer, det kan 

jag tänka mig. Och då kanske kostnaden för den också dras ner. Det är väl bara det här 

att printa in det i företagen att börja använda det mer och mer. 

2C – jag tror de här superföretagen använder det och har använt det jättelänge, typ 

Pepsi, Coca Cola och Apple.. Men vi småföretagare kommer ju inte börja använda det 

på ett tag. Men ge det 5-10 år så sitter väl jag också med en scanner. Så är det väl med 

all teknik, allting blir billigare och mer lättillgängligt. Snart kan man väl starta eget med 

sådant, det är kanske något att satsa på.  

2A – det var som jag sa lite innan, när det dras åt det hållet att man säljer inte en 

produkt längre ”vi ska göra den bästa mobiltelefonen”, det handlar inte om det. Det 

handlar om känslan när du använder din telefon, känslan när du köper telefonen, när 

dina kompisar… det är mycket runtomkring hur man upplever den, det är inte så mycket 

att den som är bäst liksom. Då är ju den här testen hur man reagerar, det måste ju vara 

ett väldigt bra sätt att mäta det här på.  

2B, 2C – mm. 

2C – ja det är ju bara att se framgångarna med Apple. Det finns ju betydligt bättre 

datorer men dem vill ju inte jag ha. Jag vet ju som tjej att om jag handlar på nätet och 

får en fin kartong med lite silkespapper handlar jag där igen. Får jag en brun pappkasse, 

tack och hej på dig. Klart det är mycket känsla som spelar in 

2D – mm. 

2C – men så är det ju med all reklam. 
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