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FÖRORD 

 

Efter nio veckors forskning präglad av entusiasm, nyfikenhet och hårt arbete är vi nu 

stolta att kunna presentera vår studie ”Vad är det där för konstig grej? - En studie om 

marknadsföring med Quick Response.” Vi har genom arbetets gång ökat vår förståelse 

för QR-kodens roll i marknadsföring och insett dess potential som värdeskapande 

verktyg. 

 

Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra utan de medverkandes engagemang 

och deltagande. Vi vill därför börja med att tacka Gunilla Mattsson på Svensk 

Fastighetsförmedling samt Annica Brinck på reklambyrån Crispin Porter+Bogusky för 

att de trots pressat tidsschema valde att ställa upp på intervjuer. Vi vill även rikta ett 

stort tack till de personer som deltog i våra kundintervjuer för deras bidrag till en mer 

djupgående studie.  

 

Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Joachim Timlon som 

har guidat oss genom denna forskningsprocess och bidragit med nya perspektiv på 

studien.  

 

Vi hoppas att Ni läsare finner denna studie intressant och att den skapar en nyfikenhet 

på QR-koder som nytt marknadsföringsverktyg. 

 

Vi önskar Er trevlig läsning!  

 

Kalmar, Maj 2012 

 

 

__________________________         __________________________      

Sandra Andersson                                 Josephine Henriksson  
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Bakgrund: QR-koder är ett nytt marknadsföringsverktyg som möjliggör för 

företag att förmedla ett länkat innehåll direkt till konsumenten. Den 

största utmaningen för marknadsförare idag är att konsumenter inte 

vet vad QR-koder är och vad det innebär att använda tekniken. 

Forskningsfråga: Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla 

ett högre kundvärde?  

Syfte:  Genom att beskriva QR-koder i marknadsföring, värdeskapande 

och kundbeteende samt analysera dessa faktorer är syftet med 

denna studie att skapa bättre förståelse för hur företag kan påverka 

kunder att använda QR-koder som ny teknik i avsikt att öka 

kundvärdet.  

Metod: I denna studie har QR-koder behandlats som ett fall där vi valt att 

utgå från en abduktiv ansats då det valda uppsatsämnet sedan 

tidigare är relativt outforskat. Det empiriska materialet har samlats 

in genom kvalitativa intervjuer med såväl företag som kunder.  

Slutsats: Genom analys av insamlat material har studien visat att företag bör 

kommunicera tydliga instruktioner om hur konsumenten ska gå 

tillväga för att ta del av QR-koden. Kodens innehåll måste vara av 

intresse och förmedla ett värde för mottagaren för att ge motivation 

till fortsatt användning. Vidare kan intresset öka genom att 

inkludera tekniken i mer kreativa sammanhang och i stimulerade 

miljöer.   



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Title: What is this? – A study about marketing with Quick Response. 

Authors: Sandra Andersson and Josephine Henriksson  

Supervisor: Joachim Timlon 

Course:  Bachelor Thesis 15 credits in Business Administration, major 
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Background: QR-codes are a new marketing tool which enables companies to 

communicate a linked content directly to the consumer. The biggest 

challenge for marketers today is the fact that consumers do not 

know what QR-codes are and aware of what they can benefit from 

using them. 

Research question: How can companies influence customers to use QR-codes in order 

to create a higher customer value?  

Purpose:  By describing QR-codes in marketing, value creation and consumer 

behaviour and then analyse these factors is the purpose with this 

study to create a better understanding of how companies can 

influence customers to use QR-codes as a new technology in order 

to create higher customer value.  

Methodology: QR-codes have in this study been considered as a case where we 

have chosen to use an abductive approach since the subject studied 

in this thesis is relatively unexplored.  The empirical material has 

been gathered through qualitative interviews with both companies 

and customers.  

Conclusion: This study has through analysis of gathered material shown that 

companies should communicate clear instructions of how the 

consumer should use QR-codes. The content of the code has to be 

of interest and create value for the user in order to motivate further 

usage. Interest can also increase by using the technology in more 

creative contexts and in stimulated environments.   



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 INTRODUKTION ......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ..................................................................................................... 4 

1.4 Syfte ...................................................................................................................... 4 

2 METOD ....................................................................................................................... 6 

2.1 Undersökningsmetod ............................................................................................ 6 

2.1.1 Kvalitativ ansats ............................................................................................... 6 

2.1.2 Abduktiv metod ................................................................................................ 6 

2.1.3 Fallstudie .......................................................................................................... 8 

2.2 Forskningsprocess ................................................................................................. 9 

2.2.1 Undersökningsobjekt ........................................................................................ 9 

2.2.2 Datainsamlingsteknik ..................................................................................... 11 

2.2.3 Litteraturstudie ............................................................................................... 13 

2.2.4 Primär och sekundär data ............................................................................... 13 

2.3 Validitet och Reliabilitet ..................................................................................... 13 

2.3.1 Validitet .......................................................................................................... 14 

2.3.2 Intern validitet ................................................................................................ 14 

2.3.3 Extern validitet ............................................................................................... 16 

2.3.4 Reliabilitet ...................................................................................................... 16 

3 TEORI ........................................................................................................................ 18 

3.1 Marknadsföring ................................................................................................... 18 

3.1.1 Det förändrade marknadsföringslandskapet ................................................... 18 

3.1.2 Nya sätt att kommunicera och marknadsföra ................................................. 20 

3.1.3 QR-koder ........................................................................................................ 21 

3.2 Kundvärde ........................................................................................................... 22 

3.2.1 Värdeskapande ............................................................................................... 22 

3.2.2 Värdeskapande reklam ................................................................................... 23 

3.2.3 Kvalitet ........................................................................................................... 23 

3.3 Kundbeteende...................................................................................................... 25 



 

 

 

 

3.3.1 Beteendeprocesser .......................................................................................... 25 

3.3.2 Observationsinlärning .................................................................................... 26 

3.3.3 Inställning till nya innovationer ..................................................................... 26 

3.3.4 Att influera kunders adoptionsprocess ........................................................... 27 

3.3.5 Attityd-, och beteendeförändringar ................................................................ 28 

3.4 Syntes .................................................................................................................. 29 

4 EMPIRI – Fallstudie QR-koder ................................................................................. 32 

4.1 Reklamanvändare .................................................................................................. 32 

4.1.1 SAS genom Crispin Porter + Bogusky ........................................................... 32 

4.1.2  Svensk Fastighetsförmedling ......................................................................... 33 

4.2 Reklamkonsumenter .............................................................................................. 35 

4.2.1  QR-kodens roll ............................................................................................... 35 

4.2.2  Kundvärde ..................................................................................................... 36 

4.2.3  Kundbeteende ................................................................................................ 38 

4.2.4  Attityder gentemot ökad användning ............................................................. 41 

4.2.5  QR-kodens utveckling .................................................................................... 42 

4.3 QR-kodens utvecklingspotential ........................................................................... 43 

4.3.1  E-mart ............................................................................................................. 43 

4.3.2  Tesco .............................................................................................................. 44 

4.4 Syntes .................................................................................................................... 46 

5 ANALYS ................................................................................................................... 48 

5.1  QR-kodens roll i marknadsföring ....................................................................... 48 

5.1.1 Nya sätt att kommunicera och marknadsföra ................................................. 48 

5.1.2 QR-koden idag och imorgon .......................................................................... 49 

5.2 Kundvärde ........................................................................................................... 51 

5.2.1 QR-kodens värdeförmedling .......................................................................... 51 

5.2.2 QR-koder som värdeskapande reklam ........................................................... 52 

5.2.3 QR-koders kvalitet ......................................................................................... 53 

5.3  Kunders beteende och attityder gentemot QR-koder .......................................... 54 

5.3.1  Beteendeprocesser .......................................................................................... 54 

5.3.2 Påverkan genom andra personer .................................................................... 56 

5.3.3  QR-kodens egenskaper som påverkansfaktor ................................................ 59 



 

 

 

 

6 SLUTSATS ................................................................................................................ 61 

6.1 Slutsats ................................................................................................................ 61 

6.2  Förslag till fortsatt forskning............................................................................... 63 

KÄLLOR ........................................................................................................................ 65 

Vetenskapliga artiklar ................................................................................................. 65 

Böcker ......................................................................................................................... 65 

Muntliga källor ............................................................................................................ 66 

Internetkällor ............................................................................................................... 67 

Figurkällor ................................................................................................................... 68 

BILAGOR ....................................................................................................................... 69 

Intervjudokument Crispin Porter + Bogusky .............................................................. 69 

Intervjudokument Svensk Fastighetsförmedling ......................................................... 70 

Underlag till konsumentintervjuer .............................................................................. 71 

 

FIGURFÖRTECKNING 

 

Figur 2.1: Sammanställning av studiens intervjudeltagare ............................................. 11 

Figur 3.1: Förhållandet mellan gamla och nya reklamregler. ......................................... 19 

Figur 3.2: AIDA-modellen. ............................................................................................ 25 

Figur 4.1: E-mart Sunny Sale Campaign. ....................................................................... 43 

Figur 4.2: Tesco Homeplus Virtual Subway Store in South Korea. ............................... 44 

  



1 

 

 

1 INTRODUKTION 

 
Marknadsföring med Quick Response är en uppsats som inspirerats av det faktum att 

QR-koder nu har börjat användas i företags marknadskommunikation. Denna uppsats 

kommer att behandla vilka olika tillvägagångssätt företag kan använda i syfte att öka 

konsumenters adoption av QR-koder. Inledningsvis i detta kapitel kommer orsakerna 

bakom det valda ämnet beskrivas följt av en problematisering kring ämnet vilken leder 

fram till uppsatsens forskningsfråga.  

 

1.1 Bakgrund 

 

“Marknadsföring är konsten att finna, utveckla och tjäna pengar på möjligheter” 

(Kotler, 1999:53). 

 

Marknadsföring i dagens samhälle utvecklas ständigt och nya metoder används för att 

nå ut till potentiella kunder. Att hitta nya sätt att stärka sin marknadsföring blir allt 

viktigare och det är även grunden till uppsatsens valda ämne. En QR-kod utgörs enligt 

AdvMedia (2011-09-04) av en tvådimensionell streckkod som lagrar information. Den 

kan först och främst avläsas med en fysisk QR-scanner men det är avläsningen med 

smartphones som har gjort koden tillgänglig för en större grupp användare. Vid 

scanning av koden kopplas användaren automatiskt till den information som finns 

lagrad i den, exempelvis direkt till ett företags hemsida för att ta del av aktuella 

erbjudanden. Även om QR-koder har uppmärksammats i vissa företags marknadsföring 

är det dock fortfarande långt ifrån utvecklat och fortfarande relativt okänt i Sverige. 

Orsaker och argument till att studera QR-koder som del i en marknadsföringsstrategi 

kommer att diskuteras i följande stycke. 

 

Enligt Hultén (2007) kännetecknas dagens samhälle av en utveckling som grundar sig i 

digital informations- och kommunikationsteknologi. Många kunder söker individuell 

uppmärksamhet och det är en utmaning för många företag att använda sig av 

information på ett sätt som kan utveckla kundorienterade och värdegrundande tjänster. 

Kunder söker idag mer information på egen hand och för företag handlar det allt mer 

om att öka tillgängligheten samt att erbjuda högre grad av information. Eftersom QR-

koder anses vara en källa till information anser vi att det är av stor betydelse att studera 

detta ämne som ett nytt marknadsföringsverktyg. Att redan i marknadsföringen kunna 
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erbjuda kunder ytterligare information anser vi utgöra ett starkt argument, vilket också 

grundar sig i vad Hultén (2007) beskriver angående kunders informationssökande i 

dagens samhälle. 

 

Ytterligare argument till att studera QR-kodernas roll i marknadsföring är att 

förutsättningarna för användningen av denna teknik är stor. Sverige är ett land med stor 

andel smartphoneanvändare där det år 2011 enligt MTB (2012-01-02) såldes 2,5 

miljoner smartphones. Detta var en ökning med 50 procent jämfört med år 2010 och det 

uppskattas idag finnas ungefär fyra miljoner smartphones i bruk på den svenska 

mobiltelefonimarknaden. Detta anser vi ge stora möjligheter för företag i Sverige att 

kunna interagera med kunder genom den ökade teknologin. 

 

Att använda QR-koder är för kunder alltså relativt enkelt så länge de har en smartphone 

och vet hur de ska göra för att använda koderna. Möjligheten finns genom denna teknik 

att lättare ta del av exempelvis erbjudanden och mer information utöver det innehåll 

som marknadsföringen primärt visar. Det kan som tidigare diskuterats ses som ett sätt 

för företag att öka interaktionen och skapa ytterligare fördelar för kunder som i dagens 

samhälle vill ha allt mer information. Ytterligare ett argument för företagen att utveckla 

och använda sig av QR-koder är att det inte behöver betyda extra kostnader då de kan 

inkorporeras i tryckt material, i många fall, helt utan ökad kostnad. Genom att studera 

potentialen med QR-koder är det också möjligt att hitta en ny marknadsföringsstrategi 

som inte utgör en stor kostnad för företaget. Detta framkommer i en intervju som 

Västsveriges affärstidning (2012-02-28) har gjort med Ulf Nordgärd, VD på BEAB 

etikett och system. Enligt honom är det en standard att på förfrågan lägga in en QR-kod 

på de förpackningar och etiketter de trycker. På grund av att utrustningen finns och att 

det går snabbt att lägga till medför det heller ingen extra kostnad. Den låga 

implementeringskostnaden utgör en mindre risk för företag att studera användningen av 

denna marknadsföringsmetod. 

 

1.2 Problematisering 

 

QR-koder är ett relativt nytt begrepp i Sverige vilket ännu inte haft ett starkt 

genombrott. Detta innebär att tillgången till information om QR-koder i marknadsföring 
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är begränsad. Därför kommer denna problematisering grunda sig på problem som vi har 

urskilt efter att studerat den roll som QR-koder har idag. 

Som beskrivs i Västsveriges Affärstidning (2012-02-28) syns QR-koden i allt fler 

sammanhang. Koderna fungerar för tillfället i de flesta fall som en länk till en adress 

med diverse information. Tekniken framställs som spännande och vidare anses 

utvecklingen av den endast ha börjat. I en artikel publicerad i IDG (2011-11-03) 

diskuteras det faktum att många inte vet hur tekniken fungerar eller vad QR-koder 

faktiskt är. Det största problemet beskrivs utgöras av att användare inte vet vad de ska 

göra med koden. Vidare sägs det vara ett stort steg mellan att se en kod och sedan också 

gå till handling och scanna den, vilket innebär att ett visst beteende måste drivas fram. 

Problemet med att många ännu inte vet vad tekniken är eller hur den kan användas 

resulterar i konsekvensen av att företag inte vet om kunder kommer att använda 

verktyget samt om möjligheter finns att skapa fördelar till dem. Om kunder inte 

använder sig av koderna har det inte heller någon betydande roll i företagets 

marknadsföring. Potentialen med QR-koder grundar sig i att människor till att börja 

med vet vad det är och ser en betydelse av att använda det. 

 

Värdeskapande beskrivs av Hultén (2007) som det värde företaget ger sina kunder samt 

det värde som företaget också får tillbaka. Kunder kan även skapa ett värde åt sig själva 

genom exempelvis olika typer av självbetjäning. Vad gäller QR-koder strävar företag 

efter att skapa värde för sina kunder via lättillgänglig information. Problem uppstår 

dock om kunder inte ser ett värde i att använda tekniken utan anser att informationen 

likväl kan nås på andra sätt. Konsekvensen kan då vara att företag genom QR-koder inte 

lyckas skapa ett ökat kundvärde i sin marknadsföring och utan detta är det inte heller 

troligt att det finns ett intresse för användning. Ytterligare ett problem uppstår vid 

definitionen av vad som faktiskt är värde för kunden eftersom det kan variera mellan 

olika människor. Som Dahlqvist och Linde (2005) beskriver har alla individer olika 

bakgrund vilket leder till olika preferenser, behov och ambitioner. Detta resulterar i 

skilda beteenden vilket innebär att kunder kommer att reagera olika på reklam beroende 

på bland annat kön, ålder och social status. Konsekvensen av att inte lyckas generera 

extra kundvärde är av stor betydelse för hur framgångsrika QR-koder kommer att bli. På 

grund av detta är det viktigt för företag att veta vad konsumenter förväntar sig och vad 

de söker. 
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Konsumenter är enligt Solomon et al. (2010) selektiva med vad de engagerar sig i och 

sållar bort mycket av det marknadsföringsbrus som de utsätts för. Detta för att inte bli 

överstimulerade av intryck från olika aktörer vilket medför möjliga svårigheter för 

företag att fånga kunders uppmärksamhet. Som tidigare diskuterats har dagens 

konsumenter inte så stor kännedom om QR-koder vilket kan ha olika anledningar. Dels 

är det en ny teknik som inte är utbredd på marknaden men det kan även vara så att den 

inte uppmärksammats av kunden just på grund av den enorma mängd 

marknadsföringsstimuli denne möts av. Det är därför intressant att studera vilken roll 

QR-koder kan fylla i företags marknadsföring samt hur de ska gå till väga för att 

implementera denna nya teknik som en del i kundens konsumentbeteende. 

 

Sammanfattningsvis är QR-koders främsta problem idag att kunder inte vet vad det är 

samt vad det innebär att använda dem. Ett annat problem är att många av dem som vet 

vad QR-koder är inte ser fördelarna med detta verktyg utan anser att de kan nå samma 

värde genom andra metoder. Svårigheten ligger i att kunna skapa ett kundvärde som 

uppskattas av majoriteten, eftersom alla har olika preferenser på vad som utgör ett ökat 

kundvärde. Ytterligare ett problem kan vara att QR-koder inte uppmärksammas av 

kunder i den överstimulerade marknadsföringsmiljön, vilket kan vara en underliggande 

orsak till att kunder inte vet vad det är.  

 

Utifrån denna problematisering kommer uppsatsens frågeställningar nu att presenteras. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla ett högre kundvärde? 

 Vilken roll fyller QR-koder och hur kan de förmedla värde? 

 Hur kan företag påverka kunders beteende och attityder gentemot QR-koder? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att skapa en bättre förståelse för hur företag kan påverka 

konsumenter att använda QR-koder som ny teknik i avsikt att öka kundvärdet. Detta 

kommer genomföras genom att beskriva QR-koders roll i marknadsföring, 

värdeskapande samt kundbeteende och sedan analysera användningen av QR-koder för 
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att slutligen få en insyn i vilken potential den har som marknadskommunikationsverktyg 

utifrån både kunders och företags perspektiv. 
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2 METOD 

 
Detta kapitel kommer att behandla hur denna studie har genomförts. Inledningsvis 

beskrivs den valda undersökningsmetoden följt av forskningsprocessen där vi bland 

annat presenterar studiens respondenter, vald datainsamlingsteknik samt motiv till 

valda teoriområden. Slutligen presenteras studiens validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

2.1.1 Kvalitativ ansats 

 

Forskning kan bedrivas med utgångspunkt i två olika typer av forskningsstrategier där 

insamling och analys av data enligt Bryman och Bell (2010) skiljer sig åt beroende på 

om det genomförs kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativ forskning syftar till att på ett 

deduktivt sätt samla in sifferbaserad data för att kunna mäta denna information och 

därigenom komma fram till ett resultat. Den kvalitativa metoden har en induktiv grund 

där informationen växer fram och vikten ligger i hur ord tolkas och analyseras. Vi har i 

denna uppsats valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats då vår datainsamling inte är av 

kvantitativ natur där vi vill mäta ett resultat utan där vi istället önskar att lägga betoning 

på information som växt fram ur intervjuer. Enligt Wallén (1996) beskriver kvalitativa 

studier hur en företeelse ska identifieras och vilken sorts karaktär den har och det finns 

olika motiv till varför en forskare väljer att använda sig av kvalitativ ansats. Ett av dessa 

motiv är när företeelsen ska tolkas från del till helhet, där syftet är att få ett 

sammanhang och där tillgång finns till ofullständig information. Detta anser vi gälla i 

vår studie då det valda ämnet sedan tidigare präglas av begränsad forskning där redan 

framtaget material inte finns att tillgå i en hög grad. För att komma längre in i 

forskningsfrågan anser vi att kvalitativa intervjuer är en lämplig metod där detaljrik och 

uttömmande svar kan ges på våra frågor. Detta för att i studiens slutskede komma fram 

till ett djupare resultat som kan ge oss större förståelse för QR-koder som 

marknadsföringsverktyg. 

 

2.1.2 Abduktiv metod 

 

Vad gäller undersökningsmetod och relationen mellan teori och praktik skiljer Patel och 

Davidsson (2011) på tre olika metoder; deduktion, induktion och abduktion. Metoderna 

skiljer sig åt genom olika tillvägagångssätt för hur forskaren arbetar med att relatera 
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teori och verklighet till varandra. Denna studie utgår från en abduktiv 

undersökningsmetod och motiveringen till detta val är att vi inledningsvis inte hade en 

stor kännedom inom området QR-koder. Dessutom är ämnet relativt ostuderat vilket 

innebär att det inte finns några givna teorier att utgå från. Detta resulterade i att vi 

kombinerade deduktion och induktion för att kunna skapa en så bra förståelse som 

möjligt. 

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) innebär abduktion att man genom studier av ett 

enskilt fall kommer fram till förslag på teoretisk djupstruktur. Detta kännetecknas av ett 

induktivt tillvägagångssätt där utgångspunkten grundar sig i empirin och den erfarenhet 

som finns. Inledningsvis i denna studie genomfördes en bakgrundsundersökning om 

ämnet QR-koder som gav en grundläggande kunskap om det valda området vilket 

bidrog till riktlinjer om vilka teorier som initialt kunde studeras. Det var dessa som 

sedan låg till grund för vår primära litteraturinsamling. Nästa steg i abduktions-

processen är enligt Patel och Davidsson (2011) att pröva dessa formulerade teorier. Till 

skillnad mot föregående del kännetecknas detta av en deduktiv metod vilket innebär att 

utgångspunkt tas i teorin. Detta steg utgörs i vår studie av genomförda intervjuer med 

både företag och konsumenter med frågor ställda med bakgrund i den teori som tidigare 

samlats in. Som Patel och Davidsson (2011) också nämner kan detta steg leda till att de 

inledande teorierna utvecklas, vilket innebär att en induktiv metod återigen används. 

Detta visades i ett senare skede av studien då vi kompletterade med teori som 

inledningsvis inte kändes relevant men som senare framstod som intressant. 

 

Ett abduktivt synsätt i vår forskning utgjorde en fördel då vi inte blev lika låsta till en 

viss utgångspunkt som skulle kunnat vara fallet i en ren deduktiv eller induktiv 

undersökningsmetod. Detta beskriver även Patel och Davidsson (2011) som en stark 

fördel vad gäller den abduktiva metoden samtidigt som det också beskrivs finnas risker 

sammankopplade med denna metod. Det behövs nämligen en öppenhet från forskarens 

sida för att denne inte ska vara styrd av tidigare ämneserfarenheter i sin 

forskningsprocess vilket kan leda till att andra möjliga alternativ till teori och 

empirifokus förbises i studien. Eftersom det finns begränsad tidigare forskning om QR-

koder i marknadsföring hade vi på förhand inga förutfattade meningar om vad som 

studien skulle visa vilket innebar att vi med öppna sinnen inledde forskningsprocessen.  
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2.1.3 Fallstudie 

 

Denna uppsats baseras på metoden av fallstudier, vilka kan beskrivas som följande; 

 

“An empirical inquiry that: investigates a contemporary phenomenon within a real-life 

context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” 

(Yin 1984:23). 

 

Som Bryman och Bell (2010) beskriver utgör fallstudier en metod som vanligtvis 

grundar sig på en ingående analys av ett specifikt fall. I denna uppsats har vi valt att 

behandla QR-koder som ett fall. Vidare beskriver Bryman och Bell (2010) att fallstudier 

ofta är förknippade med en kvalitativ ansats då den metoden rekommenderas när syftet 

är att göra en intensiv och detaljerad granskning av ett eller fåtal fall. Dessutom beskrivs 

det av Yin (2003) också vara den metod som lämpar sig bäst vid tillfällen då 

forskningsfrågan grundar sig i ordet “hur”. Detta kan också uppmärksammas i frågan 

som utgör grunden för denna studie. 

 

Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla ett högre kundvärde? 

 

Utifrån ovanstående beskrivningar av fallstudier anser vi detta vara den 

undersökningsmetod som är mest lämplig för denna studie. Fördelarna med att använda 

denna metod framför andra anser vi vara att det finns en möjlighet till att erhålla djupare 

och bättre beskrivningar av det valda ämnet. Som behandlas i nästkommande kapitel 

kommer fallet att behandlas utifrån olika kontexter vilket resulterar i en bredare 

förståelse för QR-koder i stort. Nackdelen med fallstudier kan däremot vara att det inte 

är möjligt att genomföra vetenskapliga generaliseringar eftersom den grund som finns är 

liten och dessutom specifik för en särskild situation. Analytiska generaliseringar är dock 

möjliga, vilket innebär att utgångspunkt ligger i att generalisera utifrån situationer som 

har samma förutsättningar som det eller de fall som studerats. I denna studie kan vi 

applicera resultatet generellt i situationer liknande de vi studerat vilka kommer 

presenteras närmare i det avslutande kapitlet.  
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2.2 Forskningsprocess 

 

2.2.1 Undersökningsobjekt 

 

För att få ett så brett underlag som möjligt till uppsatsens frågeställningar har fokus som 

tidigare framkommit lagts på olika undersökningsobjekt. Vi har bland annat fokuserat 

på företag som för tillfället arbetar och använder sig av QR-koder på olika sätt i sin 

marknadsföring vilka därför kommer att benämnas som reklamanvändare. Genom detta 

fokus kan en förståelse skapas för hur företag ser på denna nya teknik och hur väl de 

anser att det fungerar som marknadsföringsverktyg. Det kan också ge en tydligare bild 

av vilken betydelse som QR-koder kan förväntas få i framtiden och hur företag kan 

arbeta för att öka kunders medvetenhet om dess nytta och värdegenerering.   

 

Första företaget som vi tog kontakt med var Scandinavian Airlines (SAS) då vi i vår 

bakgrundsundersökning uppmärksammade en nyligen genomförd kampanj, ”Couple up 

to Buckle up”, som grundade sig i användning av QR-koder. Efter att ha studerat denna 

kampanj ytterligare kontaktade vi huvudkontoret på SAS med förhoppning om att få 

prata med någon som var väl insatt i kampanjen. Vi fick positiv respons på vårt visade 

intresse och blev vidarekopplade till Annica Brinck, Copywriter, på reklambyrån 

Crispin Porter + Bogusky (CP+B) som är ansvarig för kampanjen. Denna reklambyrå 

grundades 1988 i Florida och finns nu på sex olika ställen, varav ett är beläget i 

Göteborg. Som finns beskrivet på deras hemsida (CPB-group, 2012) fokuserar de på att 

i första hand lösa utmaningar som företag står inför och skapa lösningar som har 

långsiktig inverkan på populärkultur och den digitala marknadsföringsindustrin. Med 

detta som bakgrund ansåg vi att de kunde bidra med värdefull information till vår 

studie.  

 

Det andra undersökningsobjektet vad gäller reklamanvändare i vår studie är Svensk 

Fastighetsförmedling. Motiven till detta är att de använder QR-koder på att annat sätt än 

vad CP+B gjorde i reklamkampanjen för SAS. De inkluderar istället QR-koder i 

traditionella annonser för att ge konsumenter utökad information. Vi kontaktade även 

här huvudkontoret med förhoppning om att få möjligheten att prata med någon som 

hade insyn i studiens ämnesområde. Vi kopplades vidare till Gunilla Mattsson, ansvarig 

för digitala medier. Denna reklamanvändare ansåg vi kunna bidra med ett annat 

perspektiv då de använder QR-koder i ett informativt syfte.  
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Ett annat undersökningsobjekt som ansågs vara centralt för vår studie var konsumenter 

då de representerar en annan kontext än reklamanvändarna. Det är personer som tar del 

av och konsumerar reklam och de kommer därför även benämnas som 

reklamkonsumenter. Genom att studera QR-koder utifrån olika typer av 

undersökningsobjekt kan användningen av dessa också studeras mer ingående. Då vår 

fråga grundar sig på problemet att många konsumenter inte vet vad QR-koder är eller 

inte ser värdet i att använda det, utgör de också en viktig del i denna fallstudie. 

Konsumenters syn på koderna speglar vilken utvecklingsmöjlighet som finns eftersom 

deras syn på tekniken är avgörande för att den ska användas och fylla ett syfte.  

 

De reklamkonsumenter som deltog i vår fallstudie var både män och kvinnor inom 

åldersgruppen 20 till 35. Vi fokuserade på denna åldersgrupp då vi ansåg att denna 

grupp är mest troliga ägare och användare av smartphones och därmed har möjlighet att 

använda QR-koder. Urvalet gjordes utanför vår närmsta bekantskapskrets då vi ville 

säkerställa att respondenterna inte hade insyn i vår studie vilket annars skulle kunnat 

påverka deras svar. För att kunna delta i intervjun var det en förutsättning att 

respondenten hade vetskap om vad en QR-kod är eftersom de annars inte skulle kunna 

besvara intervjufrågorna. Däremot fanns det inget krav på att de faktiskt hade använt 

tekniken då det även var intressant att undersöka anledningar till att de inte utnyttjat den 

samt deras allmänna inställning till QR-koder. Detta för att också få en bredare bild 

utifrån olika konsumentperspektiv. 

 

Avslutningsvis utgör även två kampanjer från reklamanvändare i Korea viktiga 

undersökningsobjekt i denna studie. Dessa har tagits fram av företagen E-mart samt 

Tesco och orsaken att behandla dessa som undersökningsobjekt är att påvisa QR-koders 

utvecklingspotential. Kampanjerna utgör enligt oss intressanta exempel på hur QR-

koder kan användas i ett land där utvecklingen av tekniken har fått större acceptans. De 

visar på hur tekniken kan användas i större utsträckning och i andra sammanhang än 

vad som för närvarande är fallet i Sverige.  

 

Nedan presenteras de som medverkat i denna undersökning samt ges en översikt på 

studiens olika kontexter. Vidare redovisas vilka datum intervjuerna ägt rum som sedan 
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inte kommer att presenteras löpande under presentationen av den insamlande datan i 

empirikapitlet. 

Reklamkonsument Intervjudatum Reklamkonsument Intervjudatum 

Arogén, Dennis 2012-05-07 Lindén, Daniel 2012-05-04 

Arogén, Jimmy 2012-05-07 Nord, Lina 2012-05-03 

Eghammar, Daniel 2012-05-07 Nyberg, Niklas 2012-05-03 

Eklund, Petter 2012-05-02 Rytterstedt, Emil 2012-05-03 

Eriksson, Jonas 2012-05-05 Sletten, Amanda 2012-05-07 

Evegren, Emelie 2012-05-07 Zackariasson, Johanna 2012-05-06 

Linde, Emma 2012-05-01   

Reklamanvändare Intervjudatum Reklamanvändare Intervjudatum 

Brinck, Annica 2012-05-09 Mattsson, Gunilla 2012-05-09 

Figur 2.1: Sammanställning av studiens intervjudeltagare. Källa: Egen 

 

Genom att undersöka både reklamanvändares och konsumenters syn på ämnet samt att 

ge exempel på hur tekniken används i andra länder finns möjligheten för att få djupare 

förståelse för uppsatsens frågeställning.  

 

2.2.2 Datainsamlingsteknik 

 

Enligt Bryman och Bell (2010) används det i en kvalitativ studie med fördel intervjuer 

som tillvägagångssätt för att samla in data då dessa ger forskaren detaljerade svar samt 

viss flexibilitet. Med detta menas att det i en intervju går att få fram djupare svar och 

beroende på intervjustruktur finns möjligheten att utforma frågor löpande under 

intervjuprocessen. Därför kom insamlandet av empiri i denna studie utgöras av 

kvalitativa intervjuer med såväl reklamanvändare som konsumenter. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) avgör graden av standardisering på intervjun hur frågorna formuleras 

och i vilken ordning dessa ställs. Standardiserade intervjuer är frågor som ställs på exakt 

samma sätt och ordning till alla respondenter. Denna intervjuteknik ökar möjligheten att 

kunna generalisera eftersom alla respondenter svarar på samma frågor i samma följd 

vilket gör det enklare att jämföra svaren. Vidare beskriver Patel och Davidsson (2011) 

graden av strukturering vilket handlar om hur mycket svarsutrymme respondenten får 

på frågorna. Vid en ostrukturerad intervju har respondenten obegränsat med 

svarsutrymme medan det i en helt strukturerad intervju lämnas minimalt med 
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svarsutrymme där svaret på frågorna redan innan är förutsägbara. Kvalitativa intervjuer 

har alltid en låg grad av strukturering men graden av standardisering kan variera. 

Intervjufrågorna kan även vara av semi-strukturerad karaktär vilket Bryman och Bell 

(2010) menar innebär att frågorna i intervjun ställs utifrån ett tema i en intervjuguide 

där ordningsföljden kan variera beroende på hur respondenten svarar. Möjligheten finns 

även att ställa lämpliga följdfrågor där mer uttömmande svar kan fås. 

 

Eftersom denna studie behandlar ett område där tidigare forskning är limiterad innebär 

detta att vi som intervjuare inte innan visste mer ingående vilka områden våra 

intervjuobjekt skulle beröra. Därför ansåg vi att den semi-strukturerade strukturen 

lämpade sig bäst då vi kunde förbereda frågor inom området QR-koder men senare 

beroende på hur intervjun utvecklade sig följa upp de svar vi fick på frågorna för att på 

så sätt få en djupare förståelse för ämnet. Vi intervjuade två företag från olika branscher 

där vi ville få en bild av hur de uppfattar QR-kodens roll i värdeskapandet och hur de 

anser att konsumenters användning av koden kan öka. Inledningsvis var tanken att 

intervjuerna skulle ske genom ett personligt möte med frågor av semi-strukturerad 

karaktär. På grund av företagens tidsbrist att ställa upp på muntliga intervjuer kunde inte 

dessa ske som vi planerat utan istället genomfördes dessa företagsintervjuer skriftligt 

via e-post där standardiserade frågor ställdes med en låg grad av strukturering där den 

intervjuade gavs stor möjlighet att ge uttömmande svar på frågorna.  

 

Vidare genomfördes kundintervjuer för att få en förståelse för deras attityder gentemot 

QR-koder samt vad de ser för värde med att använda dessa. Kundintervjuerna hade en 

semi-strukturerad karaktär där vi utgick från ett antal förberedda frågor men där 

ordningsföljden och andra följdfrågor ställdes beroende på respondentens svar vilket 

gav ett djup på intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i allra största mån vid personliga 

möten där samtalen med respondenterna spelades in för att vi vid behov skulle kunna gå 

tillbaka och ta del av svaren igen. På grund av den geografiska spridningen av 

respondenterna genomfördes även vissa intervjuer skriftligt via digitala chatprogram där 

snabb respons var möjlig. 
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2.2.3 Litteraturstudie 

 

Inledningsvis i denna studie undersöktes ämnet QR-koder för att få en djupare förståelse 

för vad det är och vad det i dagsläget används till. Eftersom det är ett relativt nytt 

begrepp och fortfarande inte är starkt utvecklat på den svenska marknaden kunde vi vid 

sökning på Universitetsbiblioteket inte finna någon litteratur som behandlar dessa 

koder. Vid sökning i databasen OneSearch lyckades vi dock finna en nypublicerad 

vetenskaplig artikel som behandlar detta ämne och som vi valde att inkorporera i 

uppsatsens teoretiska del. Inledningsvis användes även diverse tidningsartiklar och 

internetkällor för att skapa ytterligare insyn i det behandlade ämnet. Med grund i vad 

som framkom under den inledande sökningen om ämnet QR-koder söktes ytterligare 

litteratur angående kundbeteende och värdeskapande, vilket vi anser vara ämnen som 

påverkar vår forskningsfråga.  

 

2.2.4 Primär och sekundär data 

 

Den data som samlas in och tolkas kan vara av två olika arter, primär och sekundär. 

Andersen (1998) förklarar att primärdata är information forskaren själv samlat in medan 

sekundärdata istället är material framtaget av andra parter. Begreppet QR-koder är en 

relativt ny teknik som nu börjar ta plats i företags marknadskommunikation vilket 

innebär en tillgångsbrist på tidigare genomförd forskning. Med anledning av detta 

grundar sig denna studie främst i primärdata som samlats in av oss som forskare genom 

kvalitativa intervjuer. I inledningskapitlet finns en dock del sekundärdata representerad 

som utgörs av information publicerade i tidningsartiklar. Den typ av sekundärdata vi 

inkorporerat i vårt empirikapitel utgörs huvudsakligen av information kring de 

kampanjer som vi studerat från Sverige och Korea. 

 

2.3 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som används för att bedöma den 

forskning som genomförts i denna studie. Vi anser att begreppen är viktiga att behandla 

och analysera i avsikt att belysa den trovärdighet som forskningen kan förväntas ha 

gällande både styrkor och svagheter.  
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2.3.1 Validitet 

 

Studiens validitet behandlar i vilken grad som teorierna är förankrade i empirin samt 

forskningsprocessens lämplighet, vilket enligt Dubois och Gadde (2002) utgör en grund 

för analytiska slutsatser som betecknas “logiskt sammanhang”. Yin (2003) framställer 

att det logiska sammanhanget förklarar huruvida den framtagna teoretiska ramen utgör 

en väsentlig representation av det empiriska resultatet. I denna studie utgör validiteten 

en bedömning av hur väl teorin representerar den empiri som tagits fram. Eftersom 

studien har utgångspunkten i ett abduktivt tillvägagångssätt blir sambandet mellan teori 

och empiri extra tydlig då dessa starkt bör förankra sig i varandra. Vi anser att 

validiteten i denna studie är god med grund i att vi kan urskilja ett logiskt sammanhang 

mellan teori och empiri. De teoretiska svaren stämmer väl överens med de svar som 

framkommit ur den empiriska undersökningen och sambandet kan ses som tydligt. Den 

teoretiska undersökningen kan även ses utgöra en grund för det som sägs i empirin då 

den tillför mer detaljerade förklaringar på olika teoriområden.  

 

2.3.2 Intern validitet 

 

Ovanstående resonemang utgör också den term som Bryman och Bell (2010) benämner 

för intern validitet. Att det finns en bra överenskommelse mellan observationer och 

utvecklade teoretiska idéer resulterar i att den interna validiteten ofta ses som en styrka i 

kvalitativa undersökningar. Det är därför viktigt att den de teoretiska modeller som väljs 

är av betydelse för studiens syfte vilket vi anser ger teorin en hög förklaringskraft. 

 

De teorier som inledningsvis studerades i denna studie berör de ämnesområden som 

utifrån den inledande bakgrundsundersökningen framstår som centrala för att förklara 

och ge svar på studiens forskningsfråga, vilken presenteras nedan. 

 

Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla ett högre kundvärde? 

 

Vi anser att forskningsfrågan inte kan besvaras utan en djupare insyn i vilka roller som 

QR-koder fyller. Inledningsvis presenterades en teori baserad på teknikens bakgrund 

och användningsområden. Denna teori kom i senare skede även att kompletteras med 

teorier kring marknadsföring och dess utveckling. Orsaken till detta var att vi ansåg att 

ämnet QR-koder borde sättas in i ett sammanhang och då studien behandlar just QR-
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koder i marknadsföring ansågs dessa teorier utgöra en betydelsefull roll för studiens 

innehåll. Modellerna kring marknadsföring behandlar bland annat marknadsföringens 

utveckling, betydelsen av nya medier samt nya sätt att marknadsföra. Genom att 

inkludera dessa teorier i studien är det lättare för läsaren att sätta sig in sambandet 

mellan marknadsföring idag och användningen av QR-koder.  

 

Då forskningsfrågan grundar sig i det som tidigare behandlats i problemdiskussionen 

kom sedan modeller kring värdeskapande och kundbeteende att utgöra den större delen i 

teorikapitlet. Beslutet om att studera teorier kring värdeskapande grundade sig i det 

faktum att den nya tekniken bör tillföra ett extra värde för konsumenter i avsikt att öka 

användningen. Som diskuterades i problemdiskussionen anser många att de i dagsläget 

inte ser ett värde i att använda koderna, vilket påverkar graden av användning. I 

teorierna beskrivs bland annat vad värdeskapande är och hur ett företag kan arbeta för 

att skapa värde med fokus på kunderna. Eftersom QR-koderna utgör en relativt ny 

teknologi anser vi att användningen av den och dess potential grundar sig i att företag 

lyckas skapa ett mervärde för kunden när tekniken används. På grund av detta anser vi 

att teorierna kring värdeskapande utgör en bra grund till att förklara forskningsfrågan.  

 

Som också framkom under problemdiskussionen är det få personer som vet vad QR-

koder är och hur de kan användas, vilket resulterade i att kundbeteende sågs utgöra en 

viktig teori att studera. Detta grundar sig i tanken om att kunders attityder och beteende 

påverkar användandet av QR-koder och att det därför är av central betydelse att studera 

företags möjlighet att påverka dessa. Genom att studera områden inom 

beteendeprocesser skapas en förståelse för vad som styr kunders beteende och attityder 

samtidigt som företags möjligheter till att påverka dessa skapas. Detta har en direkt 

koppling till den sistnämnda underfrågan som bidrar till att besvara studiens 

forskningsfråga. 

 

De tre teoriområden som ovan presenterats utgör som tidigare sagts grunden för 

studiens teorikapitel. Vad gäller våra källor till dessa teorier utgörs de huvudsakligen av 

litteratur som utgivits de senaste fyra åren för att de ska ha hög relevans och kunna 

representera dagens situation. Det kan ses som en svaghet att vi inte inkorporerat 

vetenskapliga artiklar i någon större utsträckning då dessa skulle kunnat bidragit till att 
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vidga perspektivet ytterligare. Vi anser dock att den litteratur vi använt i vår teoretiska 

referensram är tillräcklig för att förklara de teorier vi valt att fokusera på.  

 

2.3.3 Extern validitet 

 

Ser vi istället till extern validitet behandlar detta graden av den generalisering som är 

möjlig av de slutsatser som forskaren har redogjort för. I denna studie är 

generaliseringen av slutsatserna begränsade på grund av att den utvalda 

undersökningsmetoden utgörs av en fallstudie. Dock har fallstudien undersökts från 

olika kontexter vilket leder till ökad generaliserbarhet. Som Merriam (1998) också 

framställer kommer resultatet att betraktas som “context-bound extrapolations” vilket 

betyder att resultatet av studien endast behandlar ett visst område. I denna forskning 

innebär detta en begränsning till de kontexter som beskrivits utifrån de typer av företag 

och konsumenter som i studien har studerats, vilket behandlades djupare i kapitel 2.3.1 

som beskriver studiens undersökningsobjekt. 

 

2.3.4 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är det andra begreppet som används vid bedömning av forskning, vilket 

enligt Yin (1984) används för att uppskatta kvaliteten av en forskningsstudie. Studien 

kan anses vara tillförlitlig i de fall där datainsamlingen och övriga tillvägagångssätt kan 

upprepas med samma resultat. Merriam (1998) hävdar dock att tillförlitligheten kan 

frambringas i termer av huruvida de empiriska och teoretiska resultaten är konsistenta 

med den insamlade datan. Detta är i denna studie en mer relevant tolkning då 

situationen som studeras troligen kommer ändras vid ett senare tillfälle. Ser vi till denna 

studie om ämnet QR-koder är det som tidigare diskuterats ett relativt nytt 

marknadsföringsverktyg, vilket innebär att det troligen kommer utvecklas och därför 

finns en risk att framtida studier inte ger samma resultat som vid dagens forskning inom 

ämnet. Förutsättningarna för områden förändras, men det behöver dock inte betyda att 

tillförlitligheten på en viss studie är svag. Reliabiliteten vad gäller denna studie skulle 

enligt Merriams (1998) definition vara tillförlitlig då slutsatsen har en klar koppling 

med det insamlade materialet. 

 

Vi vill dock lyfta fram det faktum att insamlandet av den empiriska datan i vissa fall 

inte gick som planerat vilket vi också är medvetna om kan ha påverkat studiens resultat. 
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På grund av tidsbrist fanns inte möjligheten att genomföra personliga intervjuer med 

reklamanvändare vilket vi från början hade önskat. Konsekvenserna vi ser av att ha 

genomfört skriftliga intervjuer istället för muntliga är att svaren kan vara påverkade av 

andra faktorer och att respondentens spontanitet minskat. I en skriftlig intervju ges 

respondenten mer tid till att svara på frågorna och svaren kan komma att reflektera 

åsikter och tankar från andra personer. Vi ansåg ändå att e-postbaserade intervjuer var 

bättre än inga alls och förberedde istället företagen på att vi skulle ställa följdfrågor till 

originalutskicket om det behövdes. Dessutom anser vi inte att skriftliga intervjuer enbart 

behöver vara av negativ karaktär då dessa sorts intervjuer ger respondenten tid att 

verkligen sätta sig in i frågorna och förhoppningsvis ge mer uttömmande svar. 

Ytterligare ett problem som uppstod gällande företagsintervjuerna var att SAS 

reklambyrå CP+B på grund av extrem tidsbrist i ett sent skede av studien meddelade att 

de tyvärr inte längre hade tid att medverka överhuvudtaget trots tidigare positiv 

inställning. Efter att ha pratat med företaget ytterligare en gång gick de med på att svara 

på ett fåtal av frågorna vilket gjorde att vi trots allt fick tillräckligt med information för 

att kunna beskriva kampanjen och deras allmänna syn på QR-koder i marknadsföring. 

Dock var detta företag det som vi ansåg var mest insatt inom detta teknikområde vilket 

gjorde att vi troligen också gick miste om värdefull information.  

 

Som tidigare framkommit i studien är QR-kodens största problem att kännedomen om 

tekniken är begränsad vilket också ligger till grund för studiens forskningsfråga. Detta 

kom också att påverka vår datainsamling med att hitta intervjupersoner som kunde bidra 

med tankar kring ämnet QR-koder. Endast en del av de tillfrågade visste vad det var och 

hade möjlighet att delta i studien, som till slut utgjordes av 13 personer. Vi är medvetna 

om att fler deltagare hade givit ökad generaliserbarhet samt bredare kunskap om 

konsumenters syn på tekniken. Dock anser vi att de personer som intervjuades gav 

genomtänkta användbara svar och därav anser vi att antalet konsumenter i studien var 

tillräckliga.  

 

Trots vissa problem med empiri insamlingen anser vi dock som tidigare sagts att de 

empiriska och teoretiska resultaten är konsistenta med den insamlade datan vilket tyder 

på tillförlitlighet. Vi anser att den empiri som vi ändå fick in ger en tydlig och bred bild 

av den utforskade fallstudien angående QR-koder.  
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3 TEORI 

 
Detta teorikapitel kommer att behandla de teoretiska modeller som lyfts fram i 

föregående kapitel. Inledningsvis beskrivs teorier kring marknadsföring och nya sätt att 

kommunicera följt av en beskrivning av QR-koder. Kommande avsnitt behandlar sedan 

modeller kring kundvärde samt kundbeteende- och attityder. Avslutningsvis presenteras 

det teoretiska svaret på forskningsfrågan.  

 

3.1 Marknadsföring 

 

3.1.1 Det förändrade marknadsföringslandskapet 

 

I dagens samhälle utvecklas ständigt nya företag, konkurrensen ökar och det blir allt 

svårare att nå ut till sina kunder. Som Baack och Clow (2010) beskriver finns det för 

företag idag många olika sätt att marknadsföra sig på då tillgängligheten på olika medier 

är omfattande. Metoder för marknadsföring, annonsering och reklam kan skilja sig åt 

från enkla och fristående affischer till mer komplexa och flerspråkiga globala 

webbplatser. Sätten att nå sina kunder beskrivs vidare som ständigt ökande, främst på 

grund av att allt fler otraditionella metoder blir allt populärare. Med detta som grund 

framställs det som allt svårare för företag att nå ut med budskap och kommunikationen 

till konsumenter måste därför vara tydlig och klar. Det är en förutsättning att 

konsumenter förstår de fördelar och den nytta som företagets varor och/eller tjänster 

erbjuder, vilket också är utmaningen för marknadsförare i dagens samhälle.  

 

Marknadsföringsmetoder har alltså kommit att utvecklats vilket också beskrivs av Scott 

(2011) som lyfter fram det som skildras som de nya, respektive gamla reglerna inom 

marknadsföring. Dessa beskrivs och presenteras på nästkommande sida i egen 

sammansatt modell som bygger på Scotts teorier.  
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De gamla reklamreglerna  De nya reklamreglerna 

Reklam och marknadsföring betydde 

annonsering. 

Marknadsföring är mer än bara reklam och 

annonsering. 

Annonsering var tvungen att tilltala massorna. Du är vad du publicerar. 

Annonsering baserades på att avbryta folk för 

att göra dem uppmärksamma på ett enkelriktat 

budskap.  

Det handlar inte längre om att avbryta folk utan 

istället leverera anpassat innehåll i just det ögonblick 

publiken vill ha det. 

Annonsering var envägskommunikativ, 

företag till konsument, B2C. 

Bloggar, podcasts, e-böcker, nyhetsmeddelanden och 

andra typer av onlineinnehåll gör det möjligt för 

företag att kommunicera direkt med kunderna på ett 

sätt de själva önskar.  

Annonsering handlade uteslutande om att sälja 

produkter och baserades på tidsbegränsade 

kampanjer. 

Människor vill ha äkta engagemang och delaktighet 

och inte propaganda. 

Kreativitet ansågs vara den viktigaste 

komponenten i annonsering. 

Med bra innehåll online får företag kunder. 

Det var viktigare för reklambyrån att vinna 

reklampriser än att för kunden vinna nya 

kunder. 

Det viktigaste är inte att företagets reklambyrå ska 

vinna priser utan att företaget ska vinna affärer. 

Figur 3.1: Förhållandet mellan gamla och nya reklamregler. Källa: Egen tolkad modell av Scott (2011). 

 

Trots skillnaderna mellan de gamla och de nya reglerna framställer dock Scott (2011) 

att de gamla reglerna fortfarande är av kritisk betydelse för många företag och 

organisationer. Dock har det ökade användandet av Internet skapat andra förutsättningar 

att för företag kommunicera direkt med konsumenter. Att uteslutande vara beroende av 

traditionell media och dyr reklam för att kunna förmedla ett budskap ses nu som 

ovanligt. I stället kompletteras denna ofta med att företag förmedlar information direkt 

via webben. Denna diskussion stärks även av Carlsson (2010) som också beskriver det 

faktum att det inte är möjligt att helt ogiltigförklara den traditionella marknadsföringen 

men att de förutsättningar som finns för marknadsföring hela tiden utvecklas och 

förändras. Carlsson (2010) behandlar även omständigheterna kring att människors 

reklamtrötthet ökar och att reklam ofta väljs bort när det finns möjlighet. Ungdomar är 

idag enligt undersökningar skeptiska till reklam och massmarknadsföring ses i större 

utsträckning som olönsamt då konsumenter oftast inte söker så kallad 

standardförpackad information. Mycket handlar om att konsumenter själva vill kunna 

välja vilken information som denne vill ta del av. Det som söks är därför ofta användbar 

information som är relevant vid en viss tidpunkt och som passar i en specifik situation. 

Med den teknik och de verktyg som finns idag framställs detta som någonting företag 

kan uppnå genom att utforma både reklam och information på nya sätt som lättare kan 

nå fram till konsumenter.  
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Vad gäller individers användning av reklam är det enligt Rosengren och Sjödin (2011) 

information som är den term reklam oftast kopplas samman med. Vilken information 

som kan anses värdefull varierar men ofta uppfattas reklam som sprider information 

angående nya produkter som mest värdefull. Utöver detta kan även information om 

tillgänglighet och prisuppgifter ses som värdefulla. Information är dock inte det enda 

användningsområdet vad gäller reklamanvändning, utan den kan även användas för 

inspiration, för att fatta köpbeslut, förhöja värdet av konsumtion. 

 

3.1.2 Nya sätt att kommunicera och marknadsföra 

 

Ny teknik är alltså en central del i förändringen av hur kommunikation sker. Som 

Carlsson (2010) beskriver påverkar detta även företags förutsättningar vad gäller att nå 

ut till människor. Det finns många olika kommunikations- och marknadsföringssätt som 

har vuxit fram som en följd av ny teknik. Sociala medier är ett forum som speglar en 

flervägskommunikation där fokus inte enbart ligger på att sälja produkter utan även på 

att bygga relationer. Facebook och bloggar är två kända exempel på olika sociala 

medier. Precis som i annan kommunikation handlar diverse aktiviteter inom sociala 

medier om att både sprida och stärka ett varumärke. Det är ett bra sätt att ta del av 

kunders synpunkter och samtidigt kunna deltaga i en diskussion, vilket kan leda till att 

snabbare och mer kostnadseffektivt ha möjligheten att anpassa produkter och tjänster 

efter kunders önskemål.  

 

Detta har enligt Carlsson (2010) också bidragit till att den traditionella 

pushmarknadsföringen har resulterat i det som kallas för pullmarknadsföring. Detta 

innebär ett nytt sätt att kommunicera och grundtanken är att företag gör någonting 

tillgängligt för konsumenter som själva har möjligheten att bestämma om och när 

han/hon vill ta del av det. För konsumenter skapas det en situation där de själva kan ta 

initiativ till att ta del av innehållet och eventuellt också sprida och rekommendera det 

vidare. Härifrån har även begreppet consumer to business (C2B) skapats. För företagen 

handlar det ofta inom sociala medier inte om att sikta på rätt målgrupp utan mer om att 

bli vald av kunderna. Sociala medier kan sammanfattningsvis ses som en del av 

helheten, ett komplement till traditionella metoder. “Vi har funderat mycket över hur vi 

kan kombinera sociala medier med våra traditionella kanaler. Ingenting kan ersätta det 

traditionella personmötet, men sociala medier kan vara ett väldigt bra komplement.” 
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(Carlsson, 2010:45). Att använda sig av sociala medier kräver enligt Carlsson (2010) 

inte heller en stor budget men däremot tid och engagemang.  

 

Ytterligare ett nytt sätt att marknadsföra sig på är via mobiltelefoni. Utvecklingen av 

den mobila marknaden har enligt Scott (2010) gjort det möjligt för människor att nu 

kunna leta efter produkter och tjänster vart de än befinner sig. Många använder 

mobiltelefoner i större utsträckning än datorer, dels på grund av den högre 

tillgängligheten och den i många fall bättre anslutningen. Då allt fler använder sig av 

mobiltelefoni för att ta del av exempelvis marknadsföring är det viktigt att företag 

tänker på att anpassa sina webbplatser så att de är mobilvänliga genom att bland annat 

optimera innehållet för att passa mindre bildskärmar. Med utvecklingen av smartphones 

finns möjligheten att för alla skapa en applikation som sedan kan användas i exempelvis 

marknadsföringssyfte. För konsumenter finns det mängder med applikationer 

tillgängliga att ladda ner och som bidrar till en snabb länk till det som önskas utföras.  

 

3.1.3 QR-koder 

 

Ett sätt att marknadsföra sig genom mobiltelefoni är genom Quick Response-koder. 

Intresset för QR-koder växer som en följd av den användningspotential som finns i och 

med konsumenters ökade tillgång till smartphones. QR-koder är en tvådimensionell kod 

som kan vara kopplad till ett företags hemsida och innehålla data som berör 

kontaktuppgifter, kampanjer, lojalitetsprogram eller produktinformation. De beskrivs 

enligt Okazaki et al. (2012) vara ett enkelt och effektivt medel vars centrala roll är att 

fungera som en bro mellan offline-, och onlinevärlden. Det är ett av de få verktyg som 

erbjuder en service där kunden ögonblickligen kan ta sig från en media till en annan 

genom att scanna en kod med en smartphone. Sedan QR-kodens uppkomst år 1994 har 

en rad förbättringar genomförts vilket idag har lett fram till en teknik som är mer 

flexibel, attraktiv och engagerande. Stora förutsättningar finns därigenom att på ett 

kostnadseffektivt sätt bistå kunden med extra information där chans till 

relationsbyggande och lojalitet ges. 
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3.2 Kundvärde 

 

3.2.1 Värdeskapande 

 

Det kundupplevda värdet kan enligt Karlöf (1997) beskrivas utifrån ett värdediagram 

som består av de två komponenterna nytta/kvalitet och pris. Priset kan hänvisas till de 

uppoffringar som görs av konsumenter vid mottagandet av tjänster respektive varor för 

att kunna ta del av de kvaliteter som erbjudandet förmedlar. En godtagbar värderelation 

bestäms utifrån det som anses vara acceptabelt vad gäller relationen mellan 

erbjudandets kvalitet och den uppoffring som krävs. Detta innebär att en vara eller tjänst 

som utgör en hög uppoffring för konsumenten kräver högre kvalitet eller nytta för att 

det ska uppstå ett värde. 

 

Värde som begrepp är svårdefinierat eftersom vad som uppfattas som värde är 

individuellt men det kan enligt Wilson et al. (2008:440) sammanfattas i följande citat 

“Perceived value is the consumer´s overall assessment of the utility of a service based 

on perceptions of what is received and what is given”. Detta styrker det som beskrivits i 

ovanstående stycke att värde speglar det som erhålls i relation med vad som uppoffras. 

 

“Värdet skapas i kundernas värdeskapande processer” (Grönroos, 2009) är ett citat som 

beskriver det faktum att värde kan uppstå först när konsumenter använder sig av den 

lösning eller produkt som företaget erbjuder eller säljer. Före denna tidpunkt finns 

endast resurser som exempelvis fysiska produkter, tjänster samt information och 

teknologi som väntar på att användas vid ett senare tillfälle. Kunder söker lösningar som 

på något sätt kan resultera i ett värde för just dem. Grönroos (2009) menar vidare att 

kunder primärt söker efter lösningar som kan komma ge stöd åt enskilda värdeskapande 

processer istället för den fysiska varan i sig. 

 

Gummesson (2008) nämner termen av lean consumtion, vilket innebär att minimera 

kunders tid och ansträngning genom att kunna leverera vad de söker vid en specifik 

tidpunkt. Sex stycken principer skildras utifrån detta (Gummesson, 2008:268); 

 

1. “Solve the customer´s problem by ensuring that all the goods and services work, 

and work together”. 

2. “Don´t waste the customer´s time.” 
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3. “Provide exactly what the customer wants.” 

4. “Provide what´s wanted exactly where it´s wanted.” 

5. “Provide what´s wanted where it´s wanted exactly when it´s wanted.” 

6. “Continually aggregate solutions to reduce the customer´s time and hassle.” 

 

Dessa principer anses vara lämpliga utgångspunkter vad gäller att skapa ett värde för 

kunden. 

  

3.2.2 Värdeskapande reklam 

 

Värdeskapande behöver inte enbart skapas i samband med en tjänst eller produkt. 

Reklam i sig kan även den utformas till att skapa ett värde. Enligt Rosengren och Sjödin 

(2011) kan värdeskapande reklam förmedlas genom diverse olika sätt. Den avgörande 

frågan är om kommunikationen faktiskt utgör ett viktigt och meningsfullt värde för 

människor. Skillnaden mellan “vanlig” reklam och värdeskapande reklam är att den 

värdeskapande vanligtvis inte väljs bort utan snarare söks upp, vilket orsakas av det 

faktum att den tenderar att ge människor en upplevelse som inte enbart tolereras men i 

själva verket uppskattas. Genom att som företag studera kunders olika 

användningsområden för reklam finns möjligheten att finna nya idéer till värdeskapande 

inom detta område.  

 

Det finns dock utmaningar med att skapa värde i reklamen och för att lyckas krävs det 

enligt Rosengren och Sjödin (2011) bland annat kompetens och kontaktytor. Det behövs 

alltså större kompetens än vad som kan anses ha kännetecknat marknadsförare 

traditionellt sett. Det gäller att kunna sätta sig in i människors vardag och i större grad 

förstå faktiska beteenden. Vad gäller kontaktytor handlar det om hur företag kan nå ut 

med sin värdeskapande reklam till människor, både i den fysiska världen och i den 

virtuella. Det kan vara lönsamt att skapa ett renommé som trovärdig innehållsleverantör 

samt att försöka öka tillgängligheten genom att finnas lätt till hands där människor 

redan befinner sig.  

 

3.2.3 Kvalitet 

 

Kvalitet är ytterligare en viktig term i sammanhanget om vad som är värdeskapande. 

Som Grönroos (2009:125) uttrycker är “kvalitet det som kunderna upplever”. Det är 
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baserat på kunders förväntningar, behov och önskemål. Kvalitet kan dels handla om 

service i olika aspekter samt produkters kvalitet. Vidare diskuterar även Wilson et al. 

(2008) serviceupplevelsen utifrån dimensioner angående teknisk kvalitet och funktionell 

kvalitet. Den tekniska kvaliteten syftar till utfallet av en specifik serviceprocess medan 

den funktionella kvaliteten har som avsikt att skildra sättet som tekniken är levererad 

på. Detta kan till exempel ske genom självservice vilket innebär att kunder 

tillhandahåller sin egen service genom teknik som bland annat kan utgöras av internet-

baserad service eller telefon-service. 

 

Vad som leder till tillfredsställande respektive missnöje vad gäller självservice kan 

variera från kund till kund men Wilson et al. (2008) beskriver ett antal områden som 

kan anses vara grunden till vad som driver fram dessa uppfattningar. Det som initialt 

kännetecknar en tillfredsställande teknologibaserad självservice är att den löser ett 

behov i en viss situation där kunden annars skulle få problem. Teknologin kan också ses 

som bättre än de andra alternativ som finns genom att den är enklare att använda, sparar 

tid, har bättre tillgänglighet och i vissa fall bidrar till att spara pengar. 

Självservicebaserade teknologier kan även uppfattas som tillfredsställande när de 

bedöms klara det som de är gjorda för. På grund av att det inom teknologi förekommer 

brister blir kunder ofta väldigt positiva när den faktiskt fungerar. Ser vi istället till de 

områden som enligt Wilson et al. (2008) kan orsaka missnöje vad gäller dessa 

teknologier är det just brister i tekniken som nämns först. Att den i allmänhet inte 

fungerar som den ska eller att den inte finns tillgänglig vid behov leder oftast till 

missnöje. Dålig design är ytterligare en källa till missnöje som kan uppstå antingen ur 

den teknologiska processen eller den faktiska servicedesignen. Med andra ord kan det 

innebära att teknologin uppfattas som förvirrande och komplicerad att använda samt att 

servicen i sig kan vara oflexibel. Wilson et al. (2008) nämner slutligen även att kunder i 

vissa fall inte anser att det är teknologin som är orsaken till missnöje utan att det snarare 

beror på deras egen kompetens. Detta är dock inte lika vanligt som att klandra själva 

teknologin och/eller företaget. För att företag ska lyckas med denna typ av service är det 

en förutsättning att den fungerar som den ska och att kunderna ser en tillfredsställelse i 

att använda den. Som Wilson et al. (2008) fortsättningsvis diskuterar finns det en ökad 

möjlighet att leverera en enastående service via teknologi med förutsättning att företag 

fortsätter att arbeta och utveckla dessa möjligheter. 
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3.3 Kundbeteende 

 

3.3.1 Beteendeprocesser 

 

För att förstå varför kunder handlar som de gör och vad det är som styr beslut är det 

viktigt att studera olika typer av beteendeprocesser. Dahlqvist och Linde (2005) 

beskriver olika typer av beteendeprocesser som alla har olika påverkan på hur snabbt 

och på vilket sätt som människor tar till sig och agerar på nya sätt. Rationellt beteende 

kan förklaras med att kunder först söker information som ligger till grund för en viss 

attityd som i sin tur skapar förutsättningarna för hur personen kommer handla. Ett annat 

sätt att förklara det rationella beteendet är genom nedanstående AIDA-modell som 

beskriver en persons beslutsprocess. 

 

Figur 1.2: AIDA-modellen. Källa: Marketingportaal (2012). 

 

Modellen ses ofta ur ett marknadsföringsperspektiv men kan också gälla andra typer av 

beslutsprocesser. Första steget är att kunden uppmärksammar exempelvis produkten för 

att sedan skapa ett intresse av det. Intresset resulterar i en önskan om att använda det 

som i sin tur leder till handling och användning. Trots att modellen enligt Dahlqvist och 

Linde (2005) har varit en grund för en stor del av dagens forskning vad gäller 

konsumenters beteende beskrivs även nackdelar med modellen. Verkligheten beskrivs 

som mer komplex där kunder i alla situationer inte alls agerar rationellt. Baserat på detta 

har ytterligare beteendeprocesser tagits fram som alla innefattar de tre delarna: kunskap, 

attityd och handling. Det undermedvetna beteendet kännetecknas av att ett visst 

beteende i stor del styrs av vårt undermedvetna och därmed grundar sig handlandet ofta 

i en persons attityder och känslor. Kunskap uppstår utifrån attityder som sedan ligger till 

grund för handlandet. Är beteendet istället inlärt är det handlandet som ligger till grund 

för kunskap som i sin tur skapar attityderna. Med andra ord är det en viss handling som 

är grunden till ett specifikt beteende. Ytterligare en syn på beteendeprocesser är det 

sociala beteendet som handlar om att människor handlar på ett visst sätt beroende på sin 
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sociala miljö, vilket innebär att handlingen ligger till grund för attityder som sedan 

ligger till grund för kunskap. Precis som i det inlärda beteendet är det även här 

handlingen som är grunden till ett beteende och saker som kan påverka är livsstil, 

prestige och social status. 

 

Som Dahlqvist och Linde (2005) beskriver varierar beteendemönstret hos människor 

beroende på situation och omständigheter vid beslutssituationen. Beteendet kan i många 

fall vara en kombination av ovanstående, där ett rationellt angreppssätt nödvändigtvis 

inte behöver betyda att det slutgiltiga beslutet faktiskt är det mest rationella. Därför kan 

det fortfarande vara svårt att faktiskt veta vad som driver ett beteende eftersom det 

troligen också är olika hos olika människor. Dock kan kunskap, attityd och handling 

urskiljas som starkt påverkande faktorer på olika beteenden. 

 

3.3.2 Observationsinlärning 

 

Som sagts i ovanstående stycke kan beteende vara inlärt. Solomon et al. (2010) 

behandlar det som kallas för observationsinlärning vilket uppstår då människor studerar 

andra personers handlingar och ser konsekvenserna av det beteendet. Processen innebär 

en imitation av andra människors beteende vilket enligt Solomon et al. (2010) även 

kallas för modelling. Modellen i detta sammanhang utgör den person vars beteende 

eftertas. För att den här typen av inlärning ska kunna skapas finns det vidare fyra olika 

förutsättningar och komponenter som måste uppfyllas. För det första måste 

konsumentens uppmärksamhet styras till den modell som kan anses vara mest lämplig i 

avseende till vad som är önskvärt att efterlikna. För det andra är det också en 

förutsättning att konsumenten faktiskt kommer ihåg det som modellen har sagt och 

gjort. Sedan krävs det även att denna information omvandlas till handling. Den fjärde 

förutsättningen grundar sig i att konsumenten måste bli motiverad att genomföra dessa 

handlingar. Finns inte motivationen är det inte heller troligt att beteendet eftertas, vilket 

innebär att observationsinlärning inte kan uppstå. Detta problem uppstår även i de fall 

då någon av de andra nämnda komponenterna inte uppfylls.  

 

3.3.3 Inställning till nya innovationer 

 

Alla individer reagerar olika på nya produkter och tjänster vilket avspeglas i deras 

beteende gentemot dessa. Armstrong et al. (2009) beskriver en innovations-, och 
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adoptionsmodell vilken förklarar hur olika segment av marknaden adopterar 

innovationer. I vilken takt konsumenter tar till sig nya produkter varierar vilket leder till 

att de har delats in i fem olika grupper med skiftande värderingar; Innovators, Early 

adopters, Early majority, Late majority och Laggards. Vid innovationens 

introduktionsfas intresserar sig de mer riskbenägna och äventyrliga innovators för 

produkten vilka utgör ungefär 2.5 procent av marknadens konsumenter. Vidare kommer 

early adopters som består av 13.5 procent närma sig och acceptera produkten. Denna 

grupp består ofta av opinionsledare med stort inflytande som försiktigt börjar använda 

den nya teknologin. Nästa grupp som följer med i utvecklingen är early majority vilka 

utgör de 34 procent som adopterar det nya innan medelkonsumenten. Late majority 

består av 24 procent skeptiska konsumenter som inte är villiga att adoptera innovationen 

innan det accepterats av majoriteten. Den sista gruppen att börja använda innovationen 

är marknadens 16 procent laggards som är väldigt traditionsbundna och ovilliga för 

förändring som enbart accepterar innovationen när den blivit integrerad i deras 

traditioner. Genom att ha förståelse för denna innovations-, och adoptionsmodell kan 

marknadsföraren skapa en strategi för att implementera den nya teknologin. De två 

grupper som tidigt adopterar den nya teknologin är ofta yngre och välutbildade personer 

som har en hög inkomst. De är mer mottagliga för innovationer än grupper som 

adopterar senare och litar mer på sina egna värderingar vilket gör att de är mer villiga att 

ta risker. Detta gör även att de inte är lika märkeslojala som traditionsbundna 

konsumenter utan är mer villiga att prova nya produkter och ta del av diverse 

erbjudanden. Enligt ovan beskrivna modell menar Armstrong et al. (2009) att företag 

som vill satsa på ny teknik ska fokusera på att fånga innovators och early adopters 

uppmärksamhet för att initiera adoptionsprocessen. 

 

3.3.4 Att influera kunders adoptionsprocess 

 

Hur kunder tar emot innovationer beror enligt Armstrong et al. (2009) inte bara på deras 

egna värderingar och attityder utan även innovationens egenskaper. Vissa teknologier 

accepteras snabbare än andra vilket kan bero på bland annat dessa egenskaper; relative 

advantage, complexity och communicability. Relative advantage syftar på den grad av 

överlägsenhet den nya produkten har gentemot tidigare versioner. Ju högre 

överlägsenhet desto snabbare adopteras den av kunderna. Complexibility handlar om 

huruvida den nya tekniken är svår att förstå sig på eller använda. Communicability har 
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även det en påverkan på kunders adoptionsprocess där graden av huruvida 

användningen av innovationen kan förmedlas till andra spelar en roll. Utöver dessa 

egenskaper har även kostnader, risk och osäkerhet samt social acceptans en påverkan på 

kunders adoption av innovationer. Alla dessa faktorer influerar kunder och deras 

attityder samt beteende gentemot ny teknik vilket för marknadsföraren betyder att denne 

måste studera dessa variabler vid utvecklandet av en ny produkt och dess 

marknadsföringsstrategi. 

 

3.3.5 Attityd-, och beteendeförändringar 

 

Övertalning eller övertygelse är i många fall enligt Solomon et al. (2010) det centrala 

målet vad gäller marknadsföringskommunikation som hänvisar till försöket att ändra 

konsumenters attityder. Trovärdighet och attraktionskraft utgör två aspekter vilka kan 

medföra attitydförändring hos konsumenter. Trovärdighet syftar till konsumenters tro 

vad gäller en viss kommunikatörs kompetens och inställning att tillhandahålla 

nödvändig information. En trovärdig källa fungerar ofta som övertygelse i fall där 

konsumenter ännu inte har skapat sig en egen uppfattning och/eller kunskap om 

exempelvis en produkt. Att då använda sig av experter eller berömda personer i 

marknadskommunikationen uppfattas ofta som en lyckad strategi då dessa personer 

förmedlar en större grad av trovärdighet till konsumenter. Vad gäller attraktionskraft 

syftar det till det upplevda sociala värdet hos en källa, vilket kan innefatta exempelvis 

personlighet, utseende och social status. Även här är det populärt att använda sig av 

kända personer som stöd då dessa i de flesta fall ökar uppmärksamheten av ett företags 

marknadsföring och förstärker attityden vad gäller både image och varumärke. Solomon 

et al. (2010) diskuterar även hur marknadsföringsbudskap kan förmedlas på olika sätt. I 

många fall kan företag uppfattas som att de försöker nå ut med ett budskap i för hög 

grad vilket kan leda till att trovärdigheten istället minskar, vilket kallas för The 

corporate paradox. I denna paradox kan de två termerna “buzz” och “hype” urskiljas 

som två motsatser där buzz utgör word-of-mouth som framstår vara äkta och framkallad 

av konsumenter medan hype är ett uttryck för en oäkta propaganda arrangerad av 

företaget. Detta visar på det faktum att konsumenter i de flesta fall lägger mer intresse i 

det som förmedlas av andra konsumenter än det som företagen själva vill få fram. 

Utmaningen för marknadsförare ligger därmed i att lyckas sprida ett meddelande utan 

att framstå som att de försöker i för stor grad. 
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Som diskuterats tidigare i detta kapitel spelar kvaliteten hos olika källor samt 

attraktionskraften stor roll i övertygelseprocessen. Frågan som Solomon et al. (2010) 

ställer är vilka faktorer som har den största inverkan på konsumenters attitydförändring. 

Ska marknadsförare främst fokusera på vad som sägs, hur det är sagt eller vem som 

säger det? Svaret på detta beskrivs vara olika beroende på enskilda konsumenters grad 

av engagemang och involvering. Involvering beskrivs av Solomon et al. (2010:191) 

som “a person´s perceived relevance of the object based on their inherent needs, values, 

and interests”. Motivation anses vara en grund till att en konsument väljer att involvera 

sig. För att kunna tillgodose ett behov gäller det att konsumenter är motiverade till att 

uppmärksamma och behandla all information som kan anses vara relevanta för att 

tillfredsställa behovet. Ses informationen däremot inte som relevant är det dock inte 

heller troligt att personen i fråga faktiskt uppmärksammar eller bryr sig om den. 

Kortfattat kan involvering sägas vara motivationen till att behandla och ta till sig 

information. När relevant kunskap aktiveras i konsumenters minne skapas också ett 

motiverat tillstånd som driver fram ett visst beteende. Graden av involvering skiljer sig 

alltså mellan olika konsumenter, men som Solomon et al. (2010) hävdar finns det trots 

detta möjligheter för marknadsförare att påverka graden av uppmärksamhet och på så 

sätt öka involveringen. Detta kan ske genom att vara medveten om de grundläggande 

faktorerna behov, värderingar och intressen för att på så sätt kunna stärka konsumenters 

motivation till att behandla och ta till sig relevant information.  

 

3.4 Syntes 

 

Baserad på ovanstående teori ges nedan de teoretiska svaren på studiens 

forskningsfråga. Dessa svar ligger sedan till grund för studiens empiriska 

undersökningar.                

Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla ett högre kundvärde? 

 Om företag förstår vad  konsumenter efterfrågar kan de förmedla ett högre 

kundvärde. För att skapa ett värde måste koderna utformas så att de presenterar 

en lösning för konsumenterna som tidigare inte funnits. Kundvärdet baseras 

även på att företag lyckas hitta rätt relation mellan den nytta och/eller kvalitet 

som QR-koderna medför samt den uppoffring som konsumenter behöver 

genomföra. Att tekniken håller en god kvalitet är en grund för att få 

konsumenter att regelbundet använda tjänsten eftersom det annars kan uppstå 
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missnöje. Det är en fördel att skapa ett renommé som trovärdig 

innehållsleverantör samt att försöka öka tillgängligheten. 

 Om företag är medvetna om kunders beteendeprocesser och attityder gentemot 

QR-koder kan användningen öka och det är därför viktigt att förstå vad det är 

som påverkar kunders beteende. Trovärdighet och attraktionskraft i 

marknadskommunikationen är av stor betydelse för att influera attityder och 

beteende. Det gäller också att hitta en balans mellan det som företaget försöker 

kommunicera och det som förmedlas av andra konsumenter med tanke på vad 

som kan minska respektive öka trovärdigheten.   

Vilken roll fyller QR-koder och hur kan de förmedla värde? 

 QR-koder erbjuder företag en möjlighet att direkt kommunicera och förmedla 

budskap till kunder med hjälp av mobila applikationer. Dess främsta fördel är 

den snabba respons som både företag och kunder får genom att använda dessa 

koder. Det värde som QR-koder förmedlar är bland annat den utökade 

informationen i form av exempelvis kontaktuppgifter, kampanjer, 

lojalitetsprogram och produktinformation som kunden kan få tillgång till. Det är 

ett snabbt och enkelt sätt för kunder att engagera sig och ta del av information 

som annars inte hade varit tillgänglig vid just denna tidpunkt. 

Hur kan företag påverka kunders beteende och attityder gentemot QR-koder? 

 Om företag lyckas skapa ett intresse för QR-koder samt informerar om hur de 

ska användas kan de påverka kunders beteende. Eftersom det är en ny 

innovation kommer olika kundgrupper adoptera QR-koder i varierande takt där 

företag bör vända sig till de grupper som tidigt intresserar sig av innovationen. 

Detta är ett sätt för företag att påverka den sociala acceptansen vilket är 

nödvändigt för att sprida användningen. Ett annat sätt är att genom modelling 

låta inflytelserika personer använda verktyget i marknadsföringssammanhang 

för att på så sätt influera processen av observationsinlärning. 

 Informationen som QR-koden tillhandahåller bör vara relevant och fylla ett 

behov så att ett intresse skapas, vilket är en förutsättning för att kunna motivera 

kunder till att använda det. När relevant kunskap aktiveras i konsumenters 
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minne skapas också ett motiverat tillstånd som driver fram ett visst beteende, 

vilket är grunden till involvering och engagemang. 
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4 EMPIRI – Fallstudie QR-koder 

 
Detta kapitel kommer att behandla fallet om QR-koder utifrån olika synvinklar. För att 

beskriva hur koderna idag används ges inledningsvis två exempel på företag som 

använder QR-koder i sin marknadsföring. Fortsättningsvis ligger fokus på en 

presentation av konsumenters tankar kring koderna. Avslutningsvis kommer även 

exempel att ges på hur QR-koder används i geografiska områden där användningen är 

mer utbredd för att visa på utvecklingspotentialen i Sverige. Detta leder sedan fram till 

det empiriska svaret på studiens forskningsfråga.  

 

4.1 Reklamanvändare 

 

Nedanstående avsnitt angående QR-koder i marknadsföring presenteras utifrån två olika 

exempel, dels utifrån en kampanj gjord för SAS och dels utifrån hur Svensk 

Fastighetsförmedling använder koderna i sina bostadsannonser.  

 

4.1.1 SAS genom Crispin Porter + Bogusky 

 

QR-koder är ett marknadsföringsverktyg som använts i en kampanj genomförd av 

reklambyrån CP+B för SAS. Kampanjen utgjordes av ett biljetterbjudande som via e-

post skickades ut till 100,000 utvalda SAS-medlemmar. Kampanjen delades upp i två 

QR-koder som ledde till olika videoklipp vilka tillsammans visade hela erbjudandet. 

Det beskrivs som ett två för en-erbjudande som kräver att två personer deltar för att 

kunna ta del av innehållet. Kunderna var därmed tvungna att tillsammans med sin 

partner samtidigt scanna varsin kod då en enskild kod inte gav tillräckligt med 

information för att kunna ta del av erbjudandet. När båda koderna scannats kunde 

telefonerna sättas ihop för att ett helt videoklipp skulle framträda och där erbjudandet i 

sin helhet presenterades. Kampanjen fick namnet “Couple up to Buckle up” och enligt 

den casevideo som tagits fram av CP+B var tanken att få upptagna par att ta sig tid att 

sätta sig ner tillsammans och boka en resa. (YouTube, 2012-01-20). 

 

Att använda en QR-kodbaserad kampanj hade enligt Brinck sitt ursprung i att deras idé 

från början var att visa två halva filmklipp i två smartphones. För att detta skulle 

fungera behövdes det skapas en snabb väg för dessa filmer att ta sig in i telefonerna. Där 

ansåg Brinck att QR-koder var den optimala lösningen då möjligheten även fanns att 

helt styra vart mottagaren hamnade i flödet. Hon menar att QR-koder signalerar att 
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mottagaren kommer få ett noga utvalt innehåll att ta del av då han/hon direkt kommer 

till någonting som är relevant eftersom någon valt att ta bort information som kunden 

annars hade behövt navigera förbi. Kunders respons på “Couple up to Buckle up” var 

enligt Brinck positiv då cirka elva procent av de 100,000 medlemmar som fick utskicket 

klickade sig vidare till kampanjsidan. Det genomsnittliga svaret på liknande nyhetsbrev 

brukar annars ligga på runt fyra till fem procent, vilket ger tydliga indikationer på denna 

kampanjs genomslagskraft. De båda olika filmklippen visades 2000 gånger med en 

visningsfördelning på 41 och 59 procent vilket enligt Brinck indikerar att de flesta sett 

båda filmerna. Alla tillgängliga biljetter såldes slut och kampanjen var därmed lyckad. 

CP+B har enligt Brinck inga generella planer vad gäller att använda QR-koder i 

marknadsföringssammanhang utan det ses snarare som ett verktyg bland många andra. 

Ibland passar det och ibland inte. Vidare menar hon att långt ifrån alla har en QR-

kodavläsare installerad i sin mobil vilket gör att detta marknadsföringsverktyg inte alltid 

går att använda i alla sammanhang utan att utvärdering görs i planeringsfasen där 

hänsyn tas till vilken målgruppen är och hur pass teknikvana de är. För att kunders 

användning av QR-koder ska öka tror Brinck att de endast borde användas när det 

faktiskt tillför någonting i kommunikationen och att den måste leda direkt till någonting 

som är relevant för mottagaren. Hon anser även att det måste vara enkelt för mottagaren 

att förstå vad det är denne ska göra vid inscanning och att det krävs att mottagaren blir 

belönad över visat engagemang eftersom denne faktiskt scannar av koden.  

 

4.1.2 Svensk Fastighetsförmedling 

 

Svensk Fastighetsförmedling är ett av de företag som i Sverige för tillfället använder sig 

av QR-koder i sina annonser för att göra det enkelt för sina kunder att ta del av relevant 

information. Genom att scanna koden som sitter i annonsen kopplas konsumenten 

automatiskt till hemsidan där det finns ytterligare information om exempelvis bostaden 

eller mäklaren. Mattsson,  som inom företaget är ansvarig för digitala medier, beskriver 

användandet av QR-koder som modernt och nytänkande vilket också var ett av de 

bakomliggande motiven till varför Svensk Fastighetsförmedling valde att satsa på detta i 

sina annonser. Vidare beskrivs motiven till användandet också grunda sig i det faktum 

att kunna göra det enkelt för kunden att få mer information än den som framkommer i 

annonsen. QR-koder i bostadsannonser har hos Svensk Fastighetsförmedling nu använts 

i cirka sju månader och Mattsson berättar att de uppmanar mäklare att använda QR-
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koder lokalt. Rekommendationerna som ges är förutom att använda koderna i annonser, 

även att inkludera dem på exempelvis visitkort och klistermärken. 

Vad gäller QR-kodernas roll i marknadsföringssammanhang anser Mattsson att den 

främsta rollen för koderna är att den sparar yta. Med detta menar hon att med hjälp av 

koderna har möjligheten att förmedla ett längre budskap än vad som annars har varit 

möjligt. Vidare beskriver Mattsson att användningen till stor del i dagens situation har 

ett varumärkessyfte men att funktionen troligen kommer att bli allt vanligare i Sverige 

och att nyttan/användandet av den då kommer att öka. 

 

Som beskrivits innan bidrar QR-koderna till att kunden på ett mycket enkelt och snabbt 

sätt kan få mer information om en aktuell bostad eller kontaktuppgifter till mäklare, 

vilket enligt Mattsson är ett sätt för företaget att skapa värde till kunden. Detta kan 

sedan skilja sig åt mellan företag och branscher och beroende på situation kan värdet 

förmedlas på olika sätt. För att lyckas skapa ett intresse för QR-koder för att kunders 

användande ska öka krävs det enligt Mattsson att det på något sätt erbjuder exklusiva 

mervärden. ”Det ska finnas ett incitament till varför man ska ladda ner en läsare och 

börja använda koden” (Mattsson). Genom att lyckas skapa ett mervärde för kunderna 

anser Mattsson att företag kan påverka kunders beteende och attityder gentemot QR-

koder. 

 

Vidare krävs det också att fler människor förstår funktionen och dess nytta samt att fler 

företag börjar använda tjänsten. På så sätt kan koderna bli mer accepterade av kunderna 

och därigenom kan användningen komma att öka. Det är viktigt för företag att förstå 

vilka det är som använder tjänsten och som Mattsson lyfter fram är det idag främst 

personer som kan beskrivas som early adopters som använder sig av funktionen. Till 

följd av att de berättar och beskriver dess fördelar kan de också vara med att sprida 

kunskapen om tjänsten. Detta innebär att det inte enbart är företagen som påverkar 

kunder till att använda QR-koderna utan att det också är viktigt att tänka på att kunder 

som redan använder det i många fall även påverkar andra kunder. Avslutningsvis menar 

Mattsson att användningen av QR-koder kommer att öka i Sverige och att 

användningsområdena kommer att variera. 
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4.2 Reklamkonsumenter 

 

Efter att i föregående avsnitt lyft fram exempel på hur företag i Sverige arbetar med 

QR-koder i sin marknadsföring kommer detta avsnitt behandla konsumenters syn på 

ämnet.  

 

4.2.1 QR-kodens roll 

 

Som framkom i föregående kapitel kan QR-koden fylla olika typer av roller i 

marknadsföringssammanhang. De kunder som har använt koden vid ett eller flera 

tillfällen har även de olika exempel på vad den har lett till och vilken funktion som den 

fyllt i specifika sammanhang. Att scanning av koden har lett till ytterligare information 

än den som finns i exempelvis annonsen är det många som berättar om och det kan ses 

utgöra en av QR-kodens grundläggande roller utifrån de intervjuer som genomförts. 

Informationen kan vara av olika slag där det ofta handlar om att ge mer information om 

varor som sedan eventuellt leder till köp. Det kan också handla om information som inte 

nödvändigtvis har till syfte att leda till en köpsituation utan som på andra sätt kan vara 

till nytta i vardagen. Detta ger Evegren exempel på när hon berättar om att hennes 

användning av QR-koden ledde till information i form av ett recept. Hon tyckte att detta 

innehåll var väldigt relevant och fyllde en roll där informationen gav henne någonting 

som hon med detsamma hade användning av. Vad gäller QR-koder som har fokus på att 

sprida information om en viss produkt är det många som lyfter fram det faktum att 

informationen kan hittas utan att använda en QR-kod. Dock framhäver bland andra 

Rytterstedt att rollen som QR-koden fyller är att det går snabbt och att man genom att ta 

en bild med mobilkameran genast får fram den aktuella informationen istället för att 

behöva gå igenom tre till fyra steg som skulle behövts om det skedde manuellt. Lindén 

menar också att det kan vara en fördel att använda QR-koder i informationssyfte då 

kunden slipper vänta på hjälp av butikspersonal som han beskriver i många fall faktiskt 

inte alltid har så stor kunskap om varan i alla fall. Lindén menar vidare att QR-koder i 

dessa sammanhang får en väldigt betydande roll som informationskälla.  

 

Arogén, J berättar vidare att användningen av QR-koder även har lett till 

nedladdningssidor, vilket också är något som Arogén, D beskriver att han använt sig av 

vid nedladdning av olika applikationer. QR-koden fyller här en roll som ett typ av 

hjälpmedel där konsumenten snabbt genom att scanna koden kommer till den sida där 
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specifika nedladdningsprogram finns. Både Arogén, D och Linde beskriver också att de 

till följd av att scanna QR-koder har haft möjligheten att ta del av specifika 

erbjudanden.  

 

På frågan var QR-koder passar bäst in är alla eniga om att det är inom marknadsföring 

som koderna har sin absolut största roll. Dock skiljer sig synpunkterna åt gällande hur 

företagen bör använda det i sin marknadsföring och var QR-koderna främst bör 

placeras. Informationsspridning är som tidigare beskrivits en central del i användandet, 

vilket bland annat Sletten lyfter fram i följande citat: “Att man på ett så enkelt vis kan ge 

så mycket information till konsumenten är något enormt.” Nord menar dock att det är 

lätt att få information på andra sätt och att det måste bli en vanesak för konsumenter att 

faktiskt använda QR-koder för att ta del av information på detta sätt. Hon anser därför 

att QR-koden passar bättre när det kommer till erbjudanden och att det kanske också 

lockar kunderna till att i en större utsträckning använda det. Eklund lyfter fram 

ytterligare användningsområden där QR-koder kan passa in och nämner exempelvis på 

visitkort och CVn. QR-koders placering diskuteras även av många och det som 

framkommer är att det är viktigt att placera dem på ställen där det känns relevant för 

kunder att scanna dem. Evegren nämner exempelvis att hon såg en QR-kod på tåget där 

den var placerad på sätet framför, vilket hon ansåg var en bra idé. Vidare är Linde också 

en av dem som anser att koderna skulle kunna användas mer i dagstidningar och även i 

nyheter. 

 

QR-kodernas roll kan alltså vara av varierande karaktär, också beroende på vem som 

tillfrågas. Utifrån ovanstående diskussion är det främst informationsrollen som 

framkommer tydligast i dagens samhälle men den ses även fylla en roll som exempelvis 

erbjudandeförmedlare.  

 

4.2.2 Kundvärde 

 

QR-koden kan förmedla olika typer av värde beroende på vad mottagaren har för 

förväntningar. Stor del av de intervjuade har angett att de initialt scannade dessa koder 

av ren nyfikenhet för att se vad koden kunde ge dem. Det framkom att många 

respondenter upplevde att användandet av tekniken sparade dem tid och energi eftersom 

de på ett snabbt och enkelt sätt fick ta del av det QR-koder erbjuder. Istället för att i 

omvägar själva söka upp informationen är det med hjälp av denna teknik möjligt att 
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scanna en kod och då direkt komma till det som företaget vill förmedla. Eklund berättar 

att han med hjälp av QR-koder direkt får tillgång till det han söker utan att behöva gå in 

på hemsidor som dels inte är mobilanpassade men även är full med irrelevant 

information. Han upplever även att det han själv bidrar med i processen är värt det han 

får ut av det, vilket betyder att det engagemang han visar genom att scanna koden också 

ger honom någonting tillbaka i form av värdefull information. Andra personer nämner 

fördelar som att inte behöva komma ihåg och sedan skriva in Internetadresser som en 

annan faktor som gav dem ett sorts värde. Rytterstedt framhåller smidigheten och den 

snabba responsen som det största värdet han upplever där han genom QR-applikationen 

även kan scanna andra sorters koder. Detta ger honom ett mervärde då antalet 

användningsområden ökar. 

 

Tidsbesparingen lyfts alltså fram som en av QR-kodens främsta nytta men det finns 

även respondenter som menar att det största värdet ligger i de pengar de kan spara 

genom att använda kampanjer och erbjudanden som förmedlas med hjälp av QR-koder. 

Nyberg anser att QR-koden inte sparar honom någon tid utan uppskattar att tekniken 

sparar honom pengar istället genom erbjudanden. Att QR-koder är kostnadsbesparande 

anser även Linde vara en faktor som kan påverka användandet då hon genom att 

använda tekniken haft möjligheten att ta del av erbjudanden. Respondenten Nord har i 

dagsläget själv inte provat att scanna en QR-kod då hon inte har en smartphone men om 

möjligheten fanns skulle hon tänka sig att göra det under förutsättning att hon känner att 

hon tjänar på det genom att få ta del av ett erbjudande eller liknande. Lindén har inte 

heller haft möjlighet att själv använda denna Quick Response-teknik då inte heller han 

innehar en smartphone. Han uppskattar dock att tekniken finns och ser ett värde i att 

slippa leta reda på butikspersonal och istället kan scanna sig vidare till extra 

information. 

 

Eriksson motiveras av att hänga med i den senaste teknikutvecklingen och han upplever 

att QR-koden ger en god service som är snabb och som fungerar utan några problem 

eller buggar. Han använder det av ren nyfikenhet men är dock inte helt säker på om 

användandet sparar honom tid eller pengar men anser det är en smidig lösning. 

Eghammar har en annan åsikt om ämnet och upplever att QR-koden inte ger honom 

någonting utöver det vanliga utan anser istället att QR-koden är en innovation där 

smidigare lösningar finns att använda. Han menar vidare att QR-koden har samma nytta 
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som CD-skivan idag - att det finns människor som använder det fast det finns andra 

lösningar som är bättre. 

 

Första upplevelsen av QR-scanningen framställs som viktig då det ofta är av nyfikenhet 

kunder provar och det är då viktigt att kvaliteten håller och att mottagaren får ett sorts 

värde för sitt engagemang för att denne ska vilja fortsätta att använda QR-koder. 

Nyberg nämner att första erfarenheten är viktig eftersom den påverkar om kunden vill 

scanna en kod igen. Skulle kvaliteten brista eller informationen som ges inte vara av 

intresse är risken att mottagaren förkastar QR-koden som intressant värdeskapande 

teknik. Han menar vidare att det måste vara värt att läsa av en QR-kod och få ta del av 

exklusiva erbjudanden för att intresset ska finnas för fortsatt användning. Vidare pratar 

Eklund om vikten av förväntningar, det kunden får av QR-koden måste matcha vad 

kunden förväntar sig av den. Det påpekas som ett problem med QR-koder då kunden 

ofta inte innan scanning vet vart denne kommer hamna och vad som kommer erbjudas.  

 

Rent kvalitetsmässigt anser Nyberg att den generellt är dålig då han har svårt att avgöra 

hur långt ifrån koden han ska placera mobiltelefonen för att den ska kunna scannas. Han 

säger att det verkar skilja sig åt och att han ibland har gett upp då det inte gått att scanna 

koden. Han tror det kan vara en kombination av scannerns brister samt företags 

placering av QR-koden. Eklund menar att det gäller att hitta rätt QR-

scanningapplikation och säger att vissa fungerar bättre än andra. Enligt hans 

erfarenheter har tekniken fungerat felfritt och anser att kvaliteten är god och över hans 

förväntningar. 

 

4.2.3 Kundbeteende 

 

Vad som initialt har fått undersökningens respondenter att använda QR-koder har under 

tidigare avsnitt identifierats som en nyfikenhetskänsla att se vad som sker vid 

inscanning. Detta beskrivs vara den inledande drivkraften att prova tekniken. Vad som 

sedan fått dem att fortsätta använda QR-koder är den smidighet den erbjuder mottagaren 

i och med den snabba responsen. Några nämner att den är praktisk och ett snabbt samt 

enkelt sätt att få användbar information. Av de respondenter som inte ännu provat 

tekniken berättas att de skulle kunna tänka sig att prova om de hade haft mer 

information om tekniken i sig. Det vill säga om de fick mer information om hur koderna 

fungerar samt vad koderna faktiskt kan erbjuda och om det skulle underlätta för kunden. 
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Sletten berättar att “det måste vara en kod som handlar om någonting som verkligen 

intresserar mig.” Detta anses vara faktorer som påverkar huruvida ett beteende drivs 

fram att använda QR-koder.  

 

Hur pass snabba respondenterna generellt sett är på att adoptera ny teknik varierar men 

majoriteten av de som idag är användare av QR-koder ser sig själva som väldigt 

teknikintresserade där de ofta ligger i framkant att använda nya innovationer. Det är då 

främst deras vilja att hänga med i trender och vara först med nyheter som leder till att de 

engagerar sig. Eklund ser däremot sig själv som väldigt skeptisk mot ny teknik men har 

ändå adopterat QR-koder relativt snabbt vilket beror på att han inledningsvis skrev ett 

skolarbete om ämnet. Detta gjorde att han började använde dessa då han ansåg att det 

var intressant och någonting som han skulle ha nytta av. Även att den är gratis att 

använda motiverade honom att fortsätta användandet. De som inte har provat att scanna 

QR-koder ser inte sig själva som snabbt accepterande av nya innovationer vilket 

återkommer i deras mobiltelefonanvändande eftersom många av dessa inte har en 

smartphone idag utan en enklare mobiltelefon.  

 

Kunder har som beskrivits tidigare en förmåga att influera varandra, både medvetet och 

omedvetet. Därför tillfrågades respondenterna om de anser att de påverkas av att se 

andra kunder använda QR-koder. De respondenter som ännu inte testat detta har heller 

inte sett någon annan använda tekniken men anser att de generellt påverkas mycket av 

vad deras omgivning gör. Zackariasson berättar att hon “definitivt påverkas av 

omgivningen och ofta på ett positivt sätt, det vill säga att jag på så sätt får en förståelse 

för hur de fungerar och varför de är bra att använda men det är inte alltid jag anammar 

dem själv.” Nord är av samma åsikt och anser även hon att omgivningen påverkar 

henne då hon kan bli nyfiken på vad personer runt omkring använder och pratar om. 

Vidare menar Nord att hon påverkas mer av vad hennes vänner säger än kommunikation 

från företag. Hon beskriver att “man vill alltid vara en del av det som alla andra är”.  

 

Av de intervjuade som använder sig av QR-koder idag anser de att de själva influerar 

sin omgivning att använda tekniken. Eriksson säger att eftersom han själv är väldigt 

teknikintresserad agerar han som support för sina vänner vilket innebär att de lyssnar på 

honom när det kommer till ny teknik. Både Arogén, J och Eklund anser att de påverkar 

andra och känner att de även själva influeras av andra i sin omgivning. Arogén, J menar 



40 

 

 

att det är på så sätt han tar till sig ny information, genom att observera hur andra 

använder sig av ny teknik. Nyberg däremot har varken sett eller hört någon annan 

använda detta och anser generellt att kunskapen om QR-koder är dålig. Han berättar om 

en händelse som inträffat när han genom att visa upp en inscannad kod för en 

butiksanställd skulle få ta del av ett erbjudande men där denne inte haft någon vetskap 

om detta och enligt honom “sett ut som ett frågetecken”. Han menar att QR-

kodrelaterad information inte verkat kommunicerats ut de anställda vilket han tycker är 

viktigt för att användandet ska spridas. Han menar att ansvaret  att utbilda konsumenter 

om tekniken ligger hos en kombination av mobilföretag, applikationsutvecklare samt 

företag som använder det i sin marknadskommunikation. Han tror dock främst att 

företagen borde ta på sig rollen att informera om QR-koder då det enligt honom är de 

som tjänar pengar på att använda tekniken. Eklund tror att kunders användande sprids 

mer om människor pratar med varandra än om företag marknadsför det. Han menar 

dock att det ändå ligger ett ansvar hos företagen att från början få igång QR-koders 

spridning men att detta sedan bör spridas med hjälp av andra kunder. För att 

sammanfatta anser majoriteten av de intervjuade att de påverkas av sin omgivning samt 

att de själva har en förmåga att influera andra att börja använda QR-koder.   

 

Ytterligare ett sätt att påverka människor är att använda inflytelserika personer i 

marknadsföringen. Detta nämner Evegren som anser att hon kan uppleva det som mer 

tillförlitligt då någon hon ser upp till och respekterar faktiskt använder sig av det. Hon 

anser att detta kan användas för att skapa ett större intresse för QR-koder i olika 

marknadsföringssammanhang. Dock poängteras det faktum att kunder bör vara 

medvetna om att kända personer i sådana fall får betalt för att marknadsföra tekniken 

och att det nödvändigtvis inte behöver vara så att de faktiskt använder det i sin vardag. 

Trots detta menar Evegren att hon själv brukar falla för produkter som marknadsförs på 

detta sätt och att det troligen också påverkar andra. Då hon har använt QR-koder för att 

ta del av recept ger hon exempel på att det skulle kunna användas i tv-programmet 

”Sveriges Mästerkock” för att del av de recept som används där. Det gäller dock att vara 

medveten om att alla inte påverkas av inflytelserika och kända personer i 

marknadsföringssammanhang där Linde exempelvis säger att hon inte skulle påverkas 

av detta.  
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4.2.4 Attityder gentemot ökad användning 

 

Att QR-koder inte är starkt utspritt och att användningen ännu inte är jättestor har 

framkommit i tidigare avsnitt. Men de personer som medverkat i denna studie tror ändå 

att användningen kommer att öka och det finns även många tankar kring vad som 

behöver hända för att detta ska ske. För det första lyfter några fram att användningen av 

smartphones måste öka ytterligare då detta är grunden till att faktiskt kunna ta del av det 

som QR-koderna erbjuder. Som Arogén, J framställer är det fortfarande många som har 

äldre mobiltelefoner och att det även är många som inte har kunskapen om hur QR-

koder fungerar. Dock är den huvudsakliga bilden av smartphones att de är utbredda och 

att användningen av dem ökar hela tiden. Det största problemet framställs vara just att 

kunskapen om QR-koderna är begränsad. Både Linde och Nyberg lyfter därför fram 

idén om att mobilapplikationen som behövs för att använda koderna bör vara installerad 

i telefonen redan när den köps. Linde säger att ”om det finns från början tror jag att folk 

använder det mer”. Båda är också eniga om att det kan vara avancerat och krångligt att 

ladda ner applikationen då det finns många olika versioner som skiljer sig åt gällande 

kvalitet och funktion. 

 

Att det även krävs mer information och marknadsföring av QR-koder är tydligt och 

någonting som många poängterar. Att använda QR-koderna mer kreativt och i större 

utsträckning framställs som otroligt viktigt och Sletten menar på att det bör användas i 

så stor utsträckning som möjligt för att kunder i princip ska bli ”tvingade” till att 

använda det. Hon jämför detta med framväxten av smartphones där många till en början 

var mycket skeptiska till att byta ut sin gamla mobiltelefon men att det efter ett tag 

nästan var oundvikligt vilket har lett till att många idag faktiskt är ägare till en 

smartphone. Nord lyfter även fram vikten av att butikspersonal bör framhäva och 

marknadsföra användandet samt bör det finnas information om vad som kommer att ske 

när kunden scannar koden. Konsumenter måste få upp ögonen för vad det är som 

koderna kan tillföra och därför krävs det att marknadsföringen kring den ökar och 

framhävs mer än den i dagsläget gör. Att koderna integreras mer i marknadsföringen 

och att den inte blir en obligatorisk del längst ner i hörnet anser Linde vara viktigt som 

även menar på att den bör placeras på ställen där människor är mer motiverade till att 

använda dem. Detta diskuterar även Lindén när han säger att det krävs marknadsföring 

som konsumenten lägger märke till, någonting som sticker ut från det vanliga. 
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Vad som ytterligare beskrivs som viktigt är att något företag måste våga satsa och skapa 

en “hype” kring QR-koden så att samtliga människor ser det. Arogén, D menar vidare 

att det som i andra sammanhang gäller att massmedia och kommersiella medier måste ta 

tekniken till sig för att kunna sprida det ytterligare. ”Det gäller att inte ge upp - det är 

en ny teknik som inte är direkt uppfångad av samhället och den stora massan än” 

(Arogén, D). Det nämns även att det finns en viss gräns för hur mycket företag faktiskt 

kan påverka framväxten av koderna. Arogén, J säger att ”sådant här tar tid och måste 

sakta matas in i folks medvetande”. När detta händer menar också Eriksson att 

användningen av QR-koderna blir en standard och en självklarhet i människors vardag. 

 

4.2.5 QR-kodens utveckling 

 

Efter att ha beskrivit kundernas syn på och användning av QR-koder är det också av 

betydelse att studera vilken utvecklingspotential konsumenter anser finns. Den allmänna 

uppskattningen är att användandet kommer att öka under förutsättningen att företag 

fortsätter att använda sig av det i sin marknadsföring och eventuellt även i andra 

sammanhang. Eriksson menar att ”allt som har en god service och förenklar för 

människan oftast leder till större användning. Så jag tror att det blir en större 

utveckling”. Många är dock överens om att utvecklingen kommer gå framåt men att det 

kan komma att ta en tid. Sletten framställer tanken att många i dagens samhälle i stor 

utsträckning kan vara väldigt mätta på den snabba tekniska utvecklingen som har skett 

under en tid och att det därför kan behövas en paus för att sedan ta in nya kunskaper 

kring ämnet. Arogén, D menar dock att den är här för att stanna och han tror även att 

QR-koder i framtiden kan komma att kompletteras med annan teknik såsom RFID 

vilket är en förkortning av Radio Frequency Identification. Det är en teknik som 

används för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för 

taggar. Nord tror att användningen kommer att öka i takt med att andra mobilaktiviteter 

blir allt vanligare vilket hon anser mottagandet av kvitto i mobiltelefonen är ett exempel 

på. 

 

Det är dock inte alla som har samma positiva inställning till QR-kodens utveckling. 

Vissa är osäkra på om det verkligen kommer att slå igenom och om det i så fall är här 

för att stanna. Eklund tror exempelvis att QR-koderna kommer att växa de kommande 

två till tre åren för att sedan stanna upp och att de om fem till sex år i princip kommer 
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att ha försvunnit. På grund av att det fortfarande är ett relativt nytt 

marknadsföringsverktyg är det också svårt att vara helt säker på hur det kommer att 

utvecklas. Sletten avslutar med att säga att ”om den verkligen slår igenom kommer vi stå 

där om tio år och undra hur vi klarade oss utan den. Potential att slå igenom har den 

absolut – det måste bara göras på rätt sätt utan att förvirra oss konsumenter”. 

 

4.3 QR-kodens utvecklingspotential 

 

Ovanstående empiri grundar sig på svenska företags användning utav QR-koder samt 

konsumenters syn på ämnet. Detta ger en god förståelse vad gäller QR-koders 

användning i dagsläget. Utifrån ovanstående intervjuer finns också tankar och 

synpunkter på QR-kodens potentiella utveckling och för att skapa ytterligare förståelse 

för detta presenteras i detta kapitel två väl uppmärksammade kampanjer utförda i Korea, 

ett land där användningen av QR-koder till skillnad mot Sverige, är betydligt mer 

utspridd.  

 

4.3.1 E-mart  

 

“The E-mart Sunny Sale Campaign” är en kampanj baserad på användning av QR-koder 

och kan ses utgöra ett exempel på hur företag på ett väldigt kreativt sätt kan arbeta med 

koderna för att skapa ett värde både för kunderna men även konkret för företaget. Idén 

för kampanjen uppstod från svagheten företaget kände rörande den rasande 

försäljningen under lunchtid mellan 12.00 och 13.00. Målet var att finna ett sätt att öka 

försäljningen just under denna tidsperiod. En tre-dimensionell QR-kod skapades, vilken 

även fungerade som en solvisare. Detta resulterade i att QR-koden endast kunde scannas 

när solen gjorde att skuggorna var exakta för att skapa en QR-kod med perfekt form. 

Detta visas i bilderna nedan.  

 

Figur 2.1: E-mart Sunny Sale Campaign. Källa: Trendhunter (2012-05-05). 
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När koden sedan scannades kopplades kunden till företagets hemsida där rabatter och 

diverse shoppingerbjudanden fanns tillgängliga där eventuella köp levererades sedan 

direkt hem till kunden. Detta innebar att kunden både fick handla till rabatterade priser 

samt få varorna hemlevererande på ett lätt och smidigt sätt. Samtidigt fick denna 

kampanj även stort genomslag för företaget då kundklubbsmedlemmarna ökade med 

hela 58 procent och antalet kunder under lunchtimmen ökade med 25 procent. 

(YouTube, 2012-04-11). 

 

4.3.2 Tesco 

 

Ytterligare ett exempel på QR-kodens användning finns även det i Korea, men i detta 

fall är det företaget Tesco som står för initiativet. Detta företag letade efter en möjlighet 

att växa och bli den ledande livsmedelsbutiken utan att behöva öppna fler faktiska 

butiker. Efter att ha studerat människors livsstil och dagliga aktiviteter var det tydligt 

hur lite tid människor hade över till att handla och att detta ofta sågs som ett stressfyllt 

moment. Istället för att investera i nya butiker skapades virtuella butiker på 

tunnelbanestationer. Bilder klistrades upp, vilka såg ut som riktiga varuhyllor men 

istället för att plocka varan fanns det istället en QR-kod vid varje vara som kunde 

scannas om kunden önskade köpa den. På så sätt kunde människor handla via 

mobiltelefonen och med hjälp av QR-koderna. Varorna levererades sedan direkt hem till 

kunden som alltså inte behövde gå till affären och handla och inte heller behövde ta sig 

tid till att sätta sig vid datorn när han/hon kom hem för att göra en beställning. Tack 

vare denna virtuella butik kom Tesco också att bli ledande på den Koreanska 

livsmedelsmarknaden. (YouTube, 2011-06-24). Nedan visas bilder på hur kampanjen 

fungerade.  

 

 
Figur 4.2: Tesco Homeplus Virtual Subway Store in South Korea. Källa: 

Trendhunter (2011-06-24). 
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Sammanfattningsvis utgör denna reklamkampanj, tillsammans med föregående, 

exempel på att QR-koder kan inkluderas och användas på andra sätt än vad som kan 

urskiljas på den svenska marknaden i dagens situation.  
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4.4 Syntes 

 

Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla ett högre kundvärde? 

 Utifrån kontexten av reklamanvändare ses det som viktigt att fler människor 

förstår funktionen och dess nytta och att fler företag börjar använda tjänsten. 

Detta ses kunna medverka till att tekniken blir mer accepterad av konsumenter 

och att användningen då ökar. Det anses även vara viktigt att tekniken enbart 

används i de fall som den faktiskt tillför någonting i kommunikationen och där 

den kan leda till direkt relevant information. 

          

 Enligt konsumenter själva måste fler få upp ögonen för tekniken och vad den 

kan tillföra vilket kräver att marknadsföringen kring den bör öka och framhävas 

mer än den gör idag. Personer utifrån denna kontext anser att det är viktigt att 

företag lyckas skapa ett intresse genom att bland annat placera koderna på 

ställen där det är relevant att scanna dem samt att kodens innehåll är av intresse. 

För att underlätta användningen finns även önskemål att ha QR-

scanningsapplikationen färdiginstallerad i mobiltelefonen redan vid köp. Detta 

innebär att andra företag än just reklamanvändaren måste medverka.   

Vilken roll fyller QR-koder och hur kan de förmedla värde?  

 Enligt reklamanvändare kan QR-koder ses som ett av många andra 

marknadsföringsverktyg. Verktyget signalerar att mottagaren kan få ett noga 

utvalt innehåll och den bidrar dessutom till att spara yta i exempelvis annonser. 

Detta leder till att värde förmedlas genom att konsumenten inte behöver 

navigera förbi irrelevant material och att denne på ett snabbt och enkelt sätt kan 

kopplas till ytterligare information.   

 

 Reklamkonsumenter lyfter fram QR-kodens främsta roll som att vara ett 

hjälpmedel vad gäller  att ta del av information och diverse erbjudanden. Värdet 

som detta hjälpmedel kan förmedla är att det genom snabb respons sparar tid och 

energi samt att det vid användande av erbjudanden också kan leda till 

konsumenten sparar pengar. Lösningen framställs av konsumenter vara smidig 

då aktuell information kan nås snabbare än om det genomförs manuellt.  
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Hur kan företag påverka kunders beteende och attityder gentemot QR-koder?  

 Reklamanvändare menar att det måste vara enkelt för mottagaren att förstå vad 

det är som denne ska göra vid inscanning och att han/hon sedan blir belönad 

över visat engagemang. Genom att skapa exklusiva mervärden uppstår ett 

starkare incitament till användning och på så sätt kan företag påverka 

konsumenters beteende och attityder. Användare av tjänsten anser det också 

viktigt att förstå vilka det är som konsumerar funktionen då en riktning till denna 

målgrupp kan resultera i att de sprider kunskap vidare till andra konsumenter.   

               

 Företag har enligt konsumenterna ett visst utbildningsansvar som ligger till 

grund för att kunna påverka beteenden och attityder. Dessutom beskrivs den 

första erfarenheten ligga till grund för kommande beteendeprocesser och det är 

för företag därför viktigt att kvaliteten är god och att informationen som ges är 

av intresse. Risken finns annars att negativa attityder skapas och att 

konsumenten förkastar QR-koden som värdeskapande teknik.  
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5 ANALYS 

 
Efter att ha genomfört och presenterat både en teoretisk och en empirisk undersökning 

kring QR-koden som fallstudie kommer detta kapitel att innehålla en analys kring dessa 

studier samt en diskussion kring det som framkommit.  

 

5.1 QR-kodens roll i marknadsföring 

 

5.1.1 Nya sätt att kommunicera och marknadsföra 

 

Som beskrivits i teorin är tillgängligheten på olika medier omfattande och nya 

marknadsföringsmöjligheter ökar ständigt i och med att nya medier växer fram. 

Utvecklingen av Internet har bidragit till att nya förutsättningar för kommunikation 

kunnat utvecklas och ny teknik är en central del i denna kommunikationsförändring. 

Traditionell reklamanvändning framställs fortfarande som viktig och i många fall gäller 

det att kombinera traditionella kanaler med de nya. QR-koder beskrivs utgöra en roll 

som ”bro mellan offline-, och onlinevärlden” och det är ett verktyg som kan erbjuda 

kunden en möjlighet att ögonblickligen ta sig från en media till en annan.  

 

Reklamanvändarna beskrivna i fallstudien utgör exempel på företag som har använt sig 

av QR-koder som en ny marknadsföringsmöjlighet. Den nya tekniken används av 

reklamanvändarna i två olika typer av sammanhang; dels informationsspridning och 

dels för att kunna förmedla kampanjerbjudanden. I detta fall har QR-koden beskrivits 

utgöra den optimala lösningen för att konsumenter snabbt ska kunna ta del av 

kampanjens videoklipp i sina mobiltelefoner. I båda fallen kan användningen av det 

Internetbaserade verktyget ses möjliggöra en snabb koppling för reklamkonsumenter att 

ta sig mellan offline-medier och online-medier.  

 

Med grund i vad som beskrivits i teorin samt fallstudien tolkar vi QR-koderna som ett 

verktyg som skulle kunna fylla en betydelsefull roll för reklamanvändare. Att kunna 

koppla samman den traditionella marknadsföringen med eventuell 

onlinemarknadsföring skapar möjligheter samtidigt som det underlättar för 

reklamkonsumenter. Genom användning av det Internetbaserade verktyget kan den 

traditionella marknadsföringen förmedla betydligt mer information än vad som tidigare 

varit möjligt. Platsen i bland annat annonser är oftast väldigt begränsad och det kan vara 

svårt att förmedla all den information som önskas och dessutom kan användningen av 
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verktyget även styra kunden till en specifik plats med relevant information. Då nya 

medier växer fram och utgör viktiga marknadsföringsmöjligheter tolkar vi också QR-

koder som en möjlighet till att styra reklamkonsumenterna till dessa, vilket kan vara 

viktigt för att öka förmedlingen av information samt ge dem möjligheten att ta del av 

ytterligare erbjudanden, tävlingar och så vidare. Enligt vår uppfattning är det många 

som inte är medvetna om att företag faktiskt använder sig av olika typer av sociala 

medier och genom att i den traditionella marknadsföringen använda sig av ny teknik 

såsom QR-koder kan de introduceras för dessa medier för att sedan regelbundet kunna 

ta del av dem.   

 

5.1.2 QR-koden idag och imorgon 

 

Som beskrivits i teorin finns det stora förutsättningar att med QR-koder på ett 

kostnadseffektivt sätt förse konsumenten med extra information. Intresset för verktyget 

växer till följd av kunders ökade tillgång till smartphones. Utvecklingen av den mobila 

marknaden har resulterat i att människor kan leta efter produkter och tjänster var de än 

befinner sig och då den i många fall används i större utsträckning än datorer ses den 

som allt viktigare i marknadsföringssammanhang.  

 

Att det är ett kostnadseffektivt verktyg har kunnat urskiljas från reklamanvändarnas 

respons som visar på att QR-kodens främsta roll är att spara yta i annonsering och 

samtidigt nå ut med ett längre budskap. Användningen kan samtidigt skapa ett värde för 

konsumenterna. Av reklamanvändarna framkommer det dock att alla konsumenter inte 

har en QR-kodavläsare installerad i sin mobiltelefon vilket gör att verktyget inte går att 

använda i alla sammanhang.  Reklamkonsumenter anser att QR-kodens främsta roll i 

Sverige idag är att sprida information och förmedla erbjudanden. Den ses främst vara ett 

hjälpmedel som underlättar för att snabbt och enkelt koppla konsumenten till en specifik 

plats för att ta del av olika typer av budskap.  

 

Vi tolkar QR-kodens roll som varierande beroende på vilken kontext vi utgår från. Även 

om det är reklamkonsumenterna som tar del av tekniken kan den också skapa fördelar 

för reklamanvändaren. Mycket har att göra med viljan att skapa respektive erhålla 

värde, vilket kommer analyseras mer ingående i kommande avsnitt. Vi tolkar även QR-

kodens roll som ett komplement och en del av marknadsföringen och att den i dagsläget 
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inte ersätter någonting annat. Vi ser användandet av QR-koder som en ny möjlighet för 

reklamanvändaren att öka engagemanget och delaktigheten hos konsumenterna. Då 

tillgången till smartphones har ökat finns möjligheten att med detsamma kunna ta del av 

ytterligare information i andra medier vilket också ökar chansen till att konsumenten 

faktiskt gör det. Om koden inte skulle finnas kan det istället vara så att konsumenten 

antingen glömmer bort att ta steget till att besöka hemsidan vid ett senare tillfälle eller 

att han/hon helt enkelt inte bryr sig om det. Finns möjligheten att snabbt ta del av 

informationen vid samma tidpunkt som marknadsföringen uppmärksammas är vår 

tolkning att den troligen också får större genomslagskraft. Vare sig konsumenten läser 

en tidning på tåget, går förbi ett skyltfönster eller uppmärksammar en QR-kod på en 

vara i livsmedelsbutiken går det snabbt att scanna koden vilket leder till att han/hon på 

ett smidigt sätt kan ta del av innehållet på plats. Även här vill vi lyfta fram betydelsen 

av att företag faktiskt kan koppla kunderna direkt till en specifik plats där relevant 

information finns. Detta innebär att konsumenterna inte själva behöver leta sig fram till 

den information som eftersöks vilket skulle vara fallet om det istället fanns en 

hänvisning till företagets hemsida.  

 

QR-koder har enligt teorin utvecklats sedan dess uppkomst och ses idag som en 

flexibel, attraktiv och engagerade teknik. Samtidigt framgår det också i teorin att ny 

teknik är en central del i marknadsföringens utveckling. Både reklamanvändare och 

konsumenter i studien är av åsikten att användningen av QR-koder i marknadsföring 

kommer att öka och användas i större utsträckning än vad det gör idag. Vi har utifrån 

exempel från Korea tagit del av hur QR-koder kan användas i ett land där verktyget har 

använts i högre utsträckning vilket visar på verktygets flexibilitet, attraktivitet och 

engagerande egenskap.   

 

Vår tolkning av tekniken utifrån både teori och fallstudie är att den kommer att öka. 

Exemplen från Korea kan ses som en indikation på hur användningen här i Sverige kan 

utvecklas och användas i fler sammanhang än enbart förmedling av erbjudanden och 

informationsspridning. Vidare visar de inte enbart på att konsumenter får ta del av 

koderna på ett mer kreativt sätt och att de kan ge ett högre värde utan även på större 

positiva fördelar för företagen själva. Sammanfattningsvis kommer troligtvis rollen som 

informationsspridare fortsätta vara av stor betydelse men vår tolkning är också att 

tekniken skulle kunna användas i andra sammanhang för att skapa ytterligare fördelar 



51 

 

 

för både företag och konsumenter. QR-kodens roll kan därmed komma att öka och i 

framtiden kan det vara så att den används i helt andra sammanhang än vad den gör idag. 

Det kräver dock att användningen av tekniken fortsätter att öka och att konsumenter 

börjar använda den i högre utsträckning.  

                    

5.2 Kundvärde 

 

5.2.1 QR-kodens värdeförmedling 

 

Vad som utgör ett värde för en kund anses vara individuellt men generellt sett anses det 

utgöras av antingen en eller flera av komponenterna nytta, kvalitet och pris. Kunder 

söker enligt teorier efter lösningar som kan resultera i ett värde för just dem. I 

fallstudien har det framkommit att QR-koder anses skapa en möjlighet till att både spara 

tid och pengar för reklamkonsumenten som använder tekniken. Vi fick ta del av 

kommentarer från båda perspektiven som säger att QR-koder ger en snabb respons och 

därmed besparar användaren tid och att de erbjuder en smidigare lösning för 

konsumenten där informationen kan nås genom färre steg. Vidare ansågs de kunna 

erbjuda prisvärda erbjudanden vilket ger en chans att förmedla ett ekonomiskt värde för 

konsumenten. Detta anser vi visar QR-kodens potential att förmedla ett värde för 

reklamkonsumenten vilket också betyder att motivation till användning av koderna kan 

skapas. Med detta menar vi att om konsumenten känner att det kan ge ett mervärde att 

använda tekniken så finns även incitament till att långsiktigt kunna öka användningen.  

 

Vad som också beskrivits i teorin är termen lean consumtion vilken handlar om att 

minimera kunders tid och ansträngning genom att företag levererar vad de söker vid en 

specifik tidpunkt. Vidare finns det olika principer som anses vara bra utgångspunkter 

gällande att skapa kundvärde. Förutsättningarna är bland andra att tekniken ska kunna 

lösa kundens problem där dennes tid inte slösas. Om företaget förser konsumenten med 

exakt vad som efterfrågas både där och när denne vill ha det kan det generera 

kundvärde. Många av de reklamkonsumenter som intervjuats anser QR-koder vara en 

smidig lösning som värnar om både deras tid och pengar. Vidare framkommer att 

koderna bör placeras där kunden kan spara tid genom dess lättillgänglighet. Således 

finns det möjligheter för reklamanvändare att öka intresset för QR-koder. Om företag 

använder tekniken i sammanhang där de är medvetna om målgruppen samt deras 

teknikvana kan de presentera QR-koden med relevant och intressant innehåll som de 
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tror kommer uppskattas av konsumenterna. På så sätt uppstår förhoppningsvis ett värde 

för kunden där han/hon får en lösning med ett riktat innehåll som finns tillgängligt där 

denne vill ta del det. Det finns även möjlighet för företag att på ett innovativt sätt 

placera ut QR-koder på platser där det blir mer naturligt att scanna dem för att öka 

spridningen. 

 

5.2.2 QR-koder som värdeskapande reklam 

 

Värdeskapande reklam innebär enligt teorier att värde inte enbart kan förmedlas genom 

en produkt eller tjänst utan även genom reklam i sig. Det beskrivs vara reklam som söks 

upp snarare än väljs bort. Vid kundintervjuerna framkom det indirekt att QR-koden inte 

är ett typ av verktyg kunder känner att de måste använda då det krävs en aktiv handling 

för att kunna se dess innehåll. Därav tolkar vi de konsumenter som tar del av denna typ 

av reklam själva söker upp koderna för att ta del av dessa. Därav är de kunder som 

faktiskt scannar koden mer engagerade då de själva väljer att gå till handling för att få ta 

del av ett förhoppningsvis värdefullt innehåll. De QR-användare som finns idag anser vi 

beskrivas som uppsökare av denna teknik då de själva intresserar sig och lika gärna kan 

välja att inte scanna koder då andra anser att samma innehåll kan nås genom andra 

metoder. Vi anser att det finns ett visst engagemang som kan härledas till dessa 

användare där möjligheten finns för företag att öka kundens lojalitet i och med det 

visade intresset för företagets marknadskommunikation.  

 

Teorin säger att om reklamanvändare ökar tillgängligheten genom att finnas lätt 

tillhands där människor redan befinner sig kan det anses utgöra en god förutsättning till 

att skapa värdeskapande reklam. Ett exempel på detta ges i fallstudien där 

matvarukedjan Tesco i Korea såg möjligheter att hjälpa kunder spara tid genom att sätta 

upp virtuella butiker i tunnelbanan där kunder via QR-koder snabbt och enkelt kunde 

göra sina matinköp medan de väntade på tåget. Förutom att reklamen fanns 

lättillgänglig för konsumenterna ökade även Tesco sin försäljning utan att behöva öppna 

fler fysiska butiker. Att QR-koder placeras på platser där det blir naturligt för 

konsumenter att scanna dem framkommer också som viktigt i kundintervjuerna. 

Positiva reaktioner har framkommit om kodplacering på tågsäten där kunden ändå 

måste sitta en tid och möjlighet finns att då ta del av kodens innehåll. Enligt egna 

erfarenheter kan exempelvis långa tågresor leda till tristess där resenären söker efter en 
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aktivitet eller någonting annat som kan fördriva tiden på resan. Vi ser här en stor 

möjlighet för företag som vill förmedla värde med hjälp av QR-koder att placera koder 

på dessa typer av platser där människor har tid att fördriva och där de kan utnyttja den 

mer effektivt.  Exemplet från Korea anser vi visa på att företags tillgänglighet i en miljö 

där kunder kan utnyttja sin väntetid effektivt kan bidra till värde för båda 

reklamanvändare och reklamkonsumenter. Det ger både kunden och företaget ett värde 

där kunden sparar tid och energi på att kunna utföra sina ärenden, att handla mat, i 

samband med en annan aktivitet, att vänta på tåget, samtidigt som företaget på ett enkelt 

och kostnadseffektivt sätt ökar sin försäljning.  

 

5.2.3 QR-koders kvalitet 

 

En annan viktig aspekt i värdesammanhang är kvalitet, vilket enligt teorin utgörs av 

reklamkonsumentens förväntningar, behov och önskemål. När det handlar om huruvida 

teknologibaserad självservice anses fungera tillfredsställande är det främst följande 

aspekter som är viktiga att ta i beaktning; den ska lösa ett behov i en situation där 

kunden annars skulle ha problem, spara tid och pengar samt erbjuda bättre tillgänglighet 

än andra alternativ. Det är även positivt om den bedöms klara av det som den är gjord 

för. Som det redogjordes för i empirin anser de tillfrågade reklamkonsumenterna att 

QR-koder har skiftande kvalitet men att den övervägande är god. Det var oklart om det 

var själva QR-koden i sig som inte alla gånger levererade önskat resultat eller om 

problemet med inscanning istället borde härledas till själva scanningsapplikationen. Om 

vi sätter in QR-koden som teknologibaserad självservice i nyss nämnda kvalitetsfaktorer 

anser vi att den kan lösa ett behov i situationer där kunden vill ha en genväg till 

information och där ett mervärde kan skapas i och med förmedling av 

kampanjerbjudanden med hjälp av QR-koder. På så sätt kan tekniken spara användaren 

både pengar och tid. Placeras QR-koder på platser där andra marknadsföringsverktyg 

inte är lika framgångsrika, ökar förutsättningen att kunna erbjuda god kvalitet då den 

ökar tillgängligheten. 

 

Missnöje med teknologin kan enligt teorin uppstå när den har dålig design och inte 

fungerar tillfredsställande på grund av tekniska brister. Om tekniken är svår att förstå 

sig på och använda kan också detta leda till missnöje. Det är en förutsättning att 

tekniken fungerar och att kunderna är nöjda med den för att lyckas med denna typ av 
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teknologibaserad självservice.  I kundintervjuerna beskrevs QR-koder av många ge god 

service och fungera tillfredsställande utan tekniska problem. Dock framstod tekniken 

som svår att förstå sig på för reklamkonsumenter som inte är så insatt i ny teknik. 

Önskemål framkom att den scanningsapplikation som krävs för att kunna scanna QR-

koderna borde finnas färdiginstallerad i smartphones redan från början för att förenkla 

användarprocessen. Detta tror vi skulle förenkla tekniken för användaren och samtidigt 

kunna säkerställa att den håller god kvalitet. Således kan intresset och nyfikenheten att 

använda QR-koder öka. Med det menar vi att om applikationen finns installerad som en 

del av baspaketet kan användarens nyfikenhet att ta reda på vad det är för sorts program 

öka. Det kan sporra fortsatt användande om koden som personen då scannar av är 

relevant och av intresse. QR-kodens största problem idag är att kunder som generellt 

sett inte är så insatta i ny teknik kan ha svårt att förstå hur QR-koden ska användas. 

Detta gör att tekniken för denna grupp personer inte ses som enkel medan de som lärt 

sig hur tekniken ska användas ser den som väldigt snabb, simpel och praktisk. Detta 

lägger betoning på att någon sorts aktör behöver ta ansvar i att utbilda allmänheten om 

hur denna teknik ska användas för att användandet ska öka. Således är det viktigt att 

företag som använder sig av detta marknadsföringsverktyg utformar QR-innehållet så 

den är mobilanpassad och fungerar korrekt. Detta för att underlätta användningen och 

ge en tillfredsställande upplevelse som kan leda till ökad användning i och med 

teknikens goda kvalitet.  

 

Vi menar att QR-koder har stor potential att förmedla värde till användaren om 

innehållet är relevant och intressant för mottagaren. Vad som möjliggör detta är bland 

annat QR-kodens egenskaper att kunna rikta innehållet till en viss mottagare där företag 

om de är väl medvetna om sin målgrupp har tillfälle att förmedla värde till sina kunder 

med hjälp av tekniken. QR-kodens flexibilitet att kunna placeras i många sammanhang 

samt dess mångsidighet att via länk kunna förmedla stort innehåll ger goda möjligheter 

för företag att kunna erbjuda ett mervärde.  

 

5.3 Kunders beteende och attityder gentemot QR-koder 

 

5.3.1 Beteendeprocesser 

 

När det kommer till att förstå kundbeteende har det i teorin beskrivits olika typer av 

beteendeprocesser vilka ligger till grund för hur människor beter sig i olika situationer 
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samt vilka faktorer det är som faktiskt påverkar dessa processer. Att kunder alltid har en 

rationell beteendeprocess är inte fallet men de tre faktorerna kunskap, attityd och 

handling kan ses ligga till grund för olika beteenden. Vad gäller användning av QR-

koder har det från reklamkonsumenter framkommit att det finns olika grundläggande 

faktorer som ligger till grund för användandet. Att beteendeprocessen i alla lägen inte är 

rationell visas genom att det i många fall inte funnits någon direkt kunskap om 

verktyget utan att det istället är nyfikenhet kring den nya tekniken som lett fram till ett 

visst beteende.  Enligt fallstudien är också första erfarenheten av QR-koder viktig och 

den är av stor betydelse för motivation till fortsatt användning.  

 

Vi tolkar ovanstående stycke som att det är viktigt för reklamanvändare att vara 

medvetna om olika beteendeprocesser och vad det är som kan påverka dem. Vad gäller 

nyfikenheten kan detta ses som en attityd som har uppstått och det är avgörande att 

lyckas skapa uppmärksamhet och intresse som leder till denna nyfikenhet som sedan 

ligger till grund för handling och kunskap. Vi tolkar även beteendeprocessen som att 

den ständigt påverkas av nya erfarenheter och att den inte slutar när konsumenten har 

använt verktyget. Därför bör det finnas egenskaper som leder till att positiva 

erfarenheter skapas av användandet vilket sedan fortsätter att påverka både attityd, 

kunskap och fortsatt användning. Beteendeprocessen påverkas hela tiden av tidigare 

erfarenheter och när en attityd, främst av negativ karaktär, väl har skapats är vi av 

tolkningen att den kan vara svår att ändra. Om första erfarenheten exempelvis är dålig 

kan det leda till svårigheter att ändra den attityd som då finns till QR-koden. Vi har 

tidigare diskuterat betydelsen av innovationens kvalitet, och detta kan vi se ha ett starkt 

samband med hur beteendeprocessen utvecklas. Med detta menar vi att kunders 

attityder mot QR-koder ofta skapas vid första användningen och att kvaliteten då starkt 

påverkar hur dessa attityder formas. Om kvaliteten brister är det också troligt att det 

formas en negativ attityd vilket kan leda till att kunden inte är villig att använda 

tekniken igen vilket vi anser visar att teknikens kvalitet påverkar konsumentens 

beteendeprocess. Detta anser vi främst gälla för personer som är skeptiska till nya 

innovationer och behöver starkare övertygelse att tekniken kan gynna dem. Vidare tror 

vi att de kunder som är intresserade av att följa utvecklingen redan har en nyfikenhet 

som vid eventuellt missnöje vid första kontakten med QR-koder kan motivera sig själv 

att använda QR-koder igen. 
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5.3.2 Påverkan genom andra personer 

 

Innan första användningen har konsumenten inga egna erfarenheter att grunda sitt 

handlande på. Som beskrivits i teorin är andra personers handlande och erfarenheter 

viktiga påverkansfaktorer när det kommer till att influera konsumentbeteende. Termen 

observationsinlärning har behandlats vilket uppstår då människor studerar andras 

handlingar och sedan själva tar efter dessa. Trovärdighet och attraktionskraft utgör 

vidare två viktiga faktorer som kan påverka attitydförändringar. Att andra personers 

handlande påverkar konsumenters attityder har framkommit genom intervjuer med 

reklamkonsumenter där många menar på att de starkt påverkas av det som personer i 

deras omgivning gör. Det finns även de som säger sig kunna påverkas utav att se kända 

och inflytelserika personer använda QR-koder då dessa personer kan skapa högre 

trovärdighet i marknadsföringen och att de i många fall även har en stor attraktionskraft. 

Dock skiljer sig denna åsikt åt då många anser att det är den närmsta umgängeskretsen 

som har det största inflytandet och att det även är där som konsumenten själv känner att 

han/hon kan påverka andra personer.  

 

Vi tolkar observationsinlärningen som viktig att ta hänsyn till och vi menar att det är 

viktigt att sprida användandet och att redan i marknadsföringen visa kunden hur det 

används, exempelvis genom att använda någon inflytelserik person i marknadsföringen. 

Dock är vi också av tolkningen att personer i omgivningen har en stor roll vad gäller att 

påverka andra konsumenter. När det kommer till att diskutera termerna trovärdighet och 

attraktionskraft kan det därför vara svårt att veta vem som faktiskt står för dessa; kända 

och inflytelserika personer eller den närmsta umgängeskretsen? Som framkommit ovan 

kan svaret variera beroende på vem som får frågan men vi tolkar dock svaren som att 

även om kända personer har inflytande och står för attraktionskraft och trovärdighet så 

är det troligen vänner och bekanta som står för den största trovärdigheten. 

Reklamanvändare av tekniken måste vara medvetna om kunders stora inflytande på 

andra kunder då detta innebär att de som först använder den måste vara nöjda med det 

som erhålls för att sedan kunna sprida positiva erfarenheter vidare.    

 

Som diskuterats i teorin styrks ovanstående resonemang av det som kallas för ”the 

corporate paradox”, där ”buzz” är ett uttryck för word-of-mouth vilket framställs som 

äkta och framkallat av konsumenter och där ”hype” är ett uttryck för oäkta propaganda 
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förmedlat av företaget. Detta innebär att konsumenter lägger mer intresse i det som 

förmedlas utav andra konsumenter och inte nödvändigtvis av det som företagen försöker 

kommunicera. Därför är det en utmaning för marknadsförare att lyckas sprida ett 

meddelande, i detta fall användningen av QR-koder, utan att framstå som att de försöker 

i för hög grad. Att det som företag försöker förmedla ofta ses som oäkta propaganda 

framkommer även det av intervjuer med reklamkonsumenter där det bland annat har 

framkommit att någon som anser att kända personer har en trovärdig roll poängterar att 

de faktiskt får betalt för att medverka och att det inte behöver vara så att de annars 

använder produkten. Både reklamanvändare och konsumenter lyfter fram det faktum att 

fler företag bör använda QR-koder i större utsträckning och att det är de som måste 

sprida informationen trots det faktum att de flesta konsumenter samtidigt anser att det är 

andra konsumenter som har det största inflytandet. Någon konsument framställer även 

att reklamanvändare bör använda det i så hög utsträckning som möjligt så att 

konsumenter i princip blir ”tvungna” att använda det. Samtidigt framkommer från 

reklamanvändare också att det endast bör användas när det kan tillföra något extra.  

 

Utifrån ovanstående diskussion är tolkningen att konsumenter i större grad påverkas av 

konsumenter ännu större. Vi tolkar detta ha ett samband med vad som tidigare i studien 

har beskrivits som marknadsföringsbruset och det faktum att detta resulterar i att 

reklamanvändare får det allt svårare att nå ut till sina konsumenter. Människor har en 

förmåga att koppla bort och ignorera reklam vilket gör att det som framkommer från 

vänner och bekanta spelar en större roll. De olika uppfattningarna för i vilken 

utsträckning reklamanvändare ska använda sig av QR-koder varierar inte enbart mellan 

användare och konsumenter men också mellan konsumenterna själva. Vi väljer dock att 

tolka de erhållna åsikterna som att reklamanvändare måste fortsätta att öka 

användningen av QR-koder samt att personal borde sprida information om verktyget i 

de fall de använder sig av det. Det är också viktigt att personalen besitter den kunskap 

som krävs om konsumenter skulle ha frågor kring tekniken. Detta för att sprida kunskap 

och bidra till positiva erfarenheter vad gäller konsumenters kontakt med tekniken. Det 

finns en risk med att kunder tar avstånd till sådant som kan kännas påtvingande men när 

det kommer till att kunna sprida användningen av QR-koder är vår tolkning att det krävs 

att tekniken används i allt fler sammanhang. Dock behöver QR-koder tillföra någonting 

extra och fylla ett syfte. På så sätt kan kunskapen öka, attityder börja ta form och 

förhoppningsvis leder det också till ökad användning av verktyget. Så länge kunder inte 
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har hört talas om tekniken eller vet hur den kan användas tolkar vi att det som ett tydligt 

tecken på att den inte syns så mycket som den borde och att det än så länge inte finns en 

risk för att den känns påtvingande. Vi kan också i många fall urskilja tillfällen där 

exempelvis en produkt sprider sig så pass mycket att konsumenter till slut inte har något 

val än att använda dem vilket ofta leder till att attityder omedvetet ändras.  

 

Som också tagits upp i teorin är det faktum att olika konsumenter adopterar ny 

teknologi i olika takt. Företag som vill satsa på ny teknik bör därför främst fokusera på 

att fånga uppmärksamheten hos de grupper som är mest troliga att ta till sig teknologin 

snabbast. Dessa personer tenderar också att influera grupper som i senare skede tar till 

sig teknologin.  Genom att studera hur reklamkonsumenter tar till sig ny teknik 

framkommer det att de som har använt sig av QR-koder idag ser sig själva som personer 

som generellt sett är snabba på att anpassa och ta till sig ny teknik och innovationer. Det 

handlar mycket om viljan att följa trender, vara först med nyheter och så vidare. Vi har 

också kunnat se att de som ännu inte har använt sig av QR-koder inte heller anser sig 

själva vara personer som snabbt testar nya tekniker utan de väntar hellre och i många 

fall påverkas de också av andra personer som i ett tidigare skede har använt koderna. 

Konsumenterna ger en inblick i det faktum att exempelvis teknologi adopteras i olika 

takt och att intresset att följa nya trender varierar. Dessutom belyser reklamanvändare i 

studien att det i dagsläget är gruppen av ”early adopters” som använder sig av den nya 

tekniken och att det är de som kan bidra till att sprida kunskapen om tjänsten vidare.  

 

Vi tolkar betydelsen av att förstå kunders adoptionsprocess som viktig och att det är 

väsentligt att användare av tekniken är väl insatta i vilken målgrupp de vänder sig till. 

Det kan ses som en självklarhet att rikta QR-koder till de som är mest troliga att 

använda dem då dessa personer sedan kan influera andra konsumenter. Detta kan också 

ses utgöra ett starkt samband med hur reklamanvändare kan sprida tekniken genom 

andra konsumenter som tidigare framställts som den mest trovärdiga källan. För att 

också skapa ett intresse för grupper som tar sig an tekniken i ett senare är det också av 

betydande roll att den används i allt fler sammanhang för att rikta sig till ytterligare 

grupper.   
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5.3.3 QR-kodens egenskaper som påverkansfaktor 

 

Vad som också påverkar kunders beteende och attityder gentemot en specifik 

innovation är enligt teorin faktorer som handlar om dess faktiska egenskaper. Det som 

nämnts är bland annat hur överlägsen den är andra tekniker och hur lätt den är att förstå 

sig på. Dessutom nämns faktorer såsom kostnad, risk, osäkerhet och social acceptans 

vara påverkande för kunders adoptionsprocess. Ser vi till vad som framkommit i 

fallstudien är detta faktorer som nämns utav konsumenterna. Åsikterna kring huruvida 

QR-koder fyller en roll som annan teknik inte gör samt om den är lätt att förstå sig på 

skiljer sig åt. Majoriteten av de som någon gång har använt tekniken anser dock att den 

är väldigt smidig och enkel att använda. Vad som också poängteras är det faktum att 

den är gratis att använda. Den ses inte heller utgöra någon direkt risk eller osäkerhet för 

konsumenten men däremot kan kvaliteten på koden påverka osäkerheten om kunden 

inte blir kopplad till rätt information eller om koden inte fungerar. Osäkerheten som 

skulle kunna urskiljas ligger därför i om kunden faktiskt får den information som 

företaget via QR-koden erbjuder. Utifrån vad som har framkommit i fallstudien har 

konsumenterna som diskuterats i tidigare kapitel i de allra flesta fall varit nöjda med 

teknikens kvalitet. Dock kan de nedladdade applikationerna vara av olika kvalitet så 

betydelsen av att hitta en välfungerande applikation ses i många fall som avgörande. 

Det skulle därför som tidigare diskuterats underlätta om applikationen finns 

färdiginstallerad i mobiltelefonen för att säkerställa kvaliteten.  

 

QR-koden som innovation kan ses erbjuda konsumenter en smidighet av att snabbt 

kunna ta del av bland annat information och erbjudanden samt att den i stort sett inte 

kräver att kunden offrar något. Användandet är gratis och det finns ingen direkt risk 

kopplad med att scanna koden. Som vi ser det kan detta vara faktorer som starkt 

påverkar kundens attityd och beteende vad gäller användandet av tekniken då intrycket 

är att konsumenter inte direkt förlorar någonting på att använda den. Hade koderna 

exempelvis kommit med en kostnad skulle detta troligtvis bidragit till andra attityder 

och koderna skulle med all säkerhet också haft ännu svårare att slå igenom. 

Konsumenten skulle då behövt offra mer för att uppleva samma värde, vilket också 

skulle kunna påverka satisfieringen av tekniken. Med de förutsättningarna som finns nu 

anser vi att det borde vara lättare att skapa positiva attityder och beteenden hos 
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kunderna eftersom möjligheten finns för dem att kunna ta del av värdefull information 

utan direkt behöva offra någonting.  

 

Trots att förutsättningarna för den nya innovationen QR-koder finns om vi ser till 

föregående stycke krävs det ändå mer för att användningen ska öka. I teorin beskrivs det 

att tekniken måste kunna tillfredsställa ett behov och att kunden för att uppmärksamma 

exempelvis information måste uppfatta den som relevant i syftet att fylla 

behovet.  Risken finns annars att den inte uppmärksammas eller att kunden inte bryr sig 

om den. Detta har alltså att göra med att motivation skapas vilket leder till graden av 

engagemang och intresse ökar vilket även det diskuterades i teorin. Vad som framkom 

var att engagemanget och intresset ligger till grund för hur kunden väljer att bearbeta 

och behandla en viss situation eller ett visst meddelande. Med andra ord har det en stor 

inverkan på beteende-, och attitydförändringar. Detta har även framkommit i fallstudien 

där de som känner sig mer engagerade i ny teknik och är motiverade till att använda det 

har en annorlunda syn på QR-koder än de som inte är involverade och där intresset inte 

är stort. Vi anser därför att det är otroligt viktigt för företag att fundera på vad det är 

som bidrar till att skapa detta intresse och vad som krävs för att kunden ska bli 

engagerad och vilja använda sig av tekniken. Det är också här som betydelsen av 

kundvärde spelar stor roll, vilket presenterades i föregående stycke. Genom att kunna ge 

kunder det de vill ha och skapa ett mervärde kommer attityderna troligen att kunna 

påverkas. 

 

Sammanfattningsvis kan kundbeteende och attityder påverkas av olika faktorer. Det 

gäller att vara medveten om kunders beteendeprocesser, vad som påverkar kunden i 

beslut och vad som kan driva fram ett visst beteende. På så sätt finns även möjligheten 

till att påverka kundens inställning till nya innovationer, såsom QR-koder, och på sätt 

även sprida användningen.  
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6 SLUTSATS  

 
Hur kan då företag få konsumenter att använda QR-koder? Kan teknikens egenskaper 

faktiskt bidra till att förmedla värde och hur kan i så fall företag påverka konsumenters 

beteenden och attityder gentemot QR-koder? Genom analysering av insamlad teori och 

empiri kommer nu ovanstående frågor besvaras i denna slutsats. Slutsatsen kan ses 

utgöra rekommendationer till företag som avser använda QR-koder som möjliggörande 

verktyg för värdeskapande. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsats  

 

Hur kan företag få kunder att använda QR-koder för att förmedla ett högre kundvärde? 

Som tidigare identifierats och som utgör bakgrunden till denna studie är det faktum att 

konsumenter idag inte har en stor kännedom om QR-koder som teknik och inte heller 

vet vad den kan förmedla. Om företag därför lyckas kommunicera klar och tydlig 

information om hur kunder kan gå tillväga för att använda QR-koder kan intresse och 

nyfikenhet skapas vilket ses som grunden till konsumenters användning. Företag 

behöver initialt i samband med QR-kodens placering instruera konsumenten hur denne 

kan ta del av kodens innehåll och dessutom informera om vad koden faktiskt kommer 

förmedla. Detta kan leda till nyfikenhet att dels utforska kodens innehåll men även att se 

om tekniken verkligen fungerar. Därav är det av betydelse att innehållet är relevant och 

intressant samt att tekniken är av god kvalitet. Detta för att ge en tillfredsställande 

upplevelse för konsumenten som kan leda till ökad motivation för fortsatt användning.  

 

Vad konsumenter anser vara intressant och ge ett värde varierar beroende på behov och 

önskemål. Detta lägger stor vikt vid att företag förstår vad det är som konsumenter 

efterfrågar då betydelsen av att förstå detta är viktigt för att lyckas skapa ett värde. 

Värdet kan också förmedlas lättare om konsumentens användningsprocess förenklas, 

vilket kan vara fallet om QR-kodavläsare redan finns färdiginstallerade i mobiltelefonen 

vid inköp. Tekniken är därmed färdig att användas utan att behöva genomföra 

nedladdning av applikationen. Genom att applikationen är färdiginstallerad förenklas 

inte bara processen utan det kan också förbättra kvaliteten då denna redan har 

kontrollerats. Detta betyder dock att fler aktörer kan behöva ta ansvar för QR-kodens 

utveckling.  
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Reklamanvändare bör använda QR-koder i mer kreativa sammanhang för att skapa 

uppmärksamhet kring dem. Intresse kan även uppstå genom att placera koder på ställen 

och i miljöer där det blir mer naturligt för konsumenter att scanna dem, helst i 

sammanhang där de måste spendera en längre tid och kan utnyttja sin tid bättre. Genom 

att skapa högre uppmärksamhet och ytterligare intresse kan användningsgraden öka. 

Vidare är det viktigt att företag förstår vad det är som påverkar kunders beteende och 

attityder samt vad det är som styr dessa för att ha möjlighet att påverka 

användningsgraden.  

 

Vilken roll fyller QR-koder och hur kan de förmedla värde? 

QR-kodens främsta roll idag är att fungera som ett möjliggörande verktyg för att skapa 

värde för både företag och konsumenter. Det utmärkande för tekniken är förmågan att 

direkt kunna koppla konsumenten till en specifik plats där denne kan ta del av ett mer 

riktat innehåll. QR-koder kan ses som ett komplement i marknadsföringsstrategier och i 

dagsläget ersätter den inte något annat verktyg. Dock ger detta verktyg användaren 

snabbare respons än andra alternativ.  QR-koder kan även ses fylla en roll som verkar 

till att olika medier kan kopplas samman. Det ger möjligheter för reklamanvändare att 

kombinera traditionell offlinemarknadsföring med nytänkande onlinemarknadsföring. 

Detta kan öka konsumenternas engagemang och delaktighet med hjälp av kopplingen 

till bland annat sociala medier där extra värde kan förmedlas.  

 

Dess värdeskapande egenskaper ligger i den smidiga lösningen QR-koden kan erbjuda 

på problem där information vill nås snabbare än genom traditionella vägar. Vidare kan 

värde åstadkommas genom att koppla QR-koden till kampanjer och andra aktiviteter 

som engagerar konsumenten samtidigt som ett ekonomiskt värde finns att tillgå för 

mottagaren. Användningen av QR-koder innebär ingen direkt risk eller kostnad för 

personen som scannar dem vilket gör att koderna kan förmedla och ge mer än det som 

kunden behöver offra i och med användandet.  

 

Om kunders användning av QR-koder sprids och utökas kan tekniken i framtiden 

komma att utgöra en betydelsefull roll även i andra sammanhang där den är mer 

involverad i konsumenters vardag. Dessutom kan den också utgöra en mer betydande 
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roll för de företag som använder tekniken genom att högre värde kan uppstå för båda 

parter.  

 

Hur kan företag påverka kunders beteende och attityder gentemot QR-koder? 

Konsumentens attityd mot QR-koder skapas ofta i samband med första 

användningstillfället vilket betyder att det är av stor vikt att teknikens kvalitet håller 

samt att det som förmedlas är av intresse för att en positiv attityd ska formas och 

motivera fortsatt användning. Konsumenters beteende och attityder formas även genom 

påverkan från andra personer. Om företag ska kunna sprida användningen och kunna 

påverka kunders beteende och attityder gentemot QR-koder med hjälp av andra kunder 

krävs det att de riktar sig till rätt målgrupp. Personer som är mest troliga att använda 

koderna kan sprida sina erfarenheter vidare vilket kan ge grund till ökad social 

acceptans. Genom att fånga teknikintresserade konsumenters uppmärksamhet först och 

få dem att uppleva QR-kodens värdeskapande kan de sedan bidra till spridning av 

användandet i sin umgängeskrets vilket på sikt kan ändra konsumenters attityder och 

beteenden. Vidare kan företag även påverka konsumenter genom att låta inflytelserika 

personer demonstrera och marknadsföra tekniken. Det är dock viktigt att förstå var den 

största trovärdigheten ligger och inte underskatta graden av konsumenters påverkan på 

varandra. Konsumentens beteende påverkas ständigt av nya erfarenheter vilket innebär 

att tekniken måste fortsätta leverera positiva upplevelser för att motivera fortsatt 

beteende. Det är också av betydelse att personal i företag som arbetar med QR-koder är 

kapabla till att svara på frågor samt informera om tekniken för att påverka och influera 

konsumenters attityder.  

 

Företag som vill använda sig av QR-koder i sin marknadsföring kan beakta ovanstående 

rekommendationer för att lyckas skapa värde med hjälp av detta 

marknadsföringsverktyg.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har i denna studie behandlat QR-koder generellt och inte utifrån en specifik situation. 

Reklamkonsumenterna representerar en allmän syn på ämnet och har ingen direkt 

koppling till reklamanvändarnas produkter och tjänster. Detta då vår tanke med studien 

var att få en övergripande förståelse för det relativt nya fenomenet QR-koder. Därför 



64 

 

 

vore det intressant att fortsatt forskning genomförs utifrån ett fall där tydligare koppling 

finns mellan de behandlade kontexterna. Detta leder till ett mer situationsbundet resultat 

men skulle kunna ge en djupare förståelse för i vilka sammanhang verktyget är mest 

lämpligt. 

 

Det skulle även vara av intresse att studera om det finns någon skillnad i 

användningsgrad beroende på de sammanhang som QR-koden figurerar i. Då det i 

denna studie har framkommit att konsumenters användning av tekniken kan öka om den 

används i mer kreativa sammanhang vore det intressant att studera om detta verkligen är 

fallet för att optimera användningen av QR-koder i framtiden.  
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BILAGOR 

 
 

Intervjudokument Crispin Porter + Bogusky 

 

Vårt examensarbete grundar sig i den nya trenden med att använda Quick Response-

koder på produkter och i marknadsföringssammanhang. Som vi ser det kan det vara ett 

billigt och effektivt sätt att engagera kunden i företagets aktiviteter om det genomförs på 

rätt sätt. Problemet är idag att få kunder vet vad en QR-kod är och hur den används. 

Därför handlar vår forskning om hur företag kan få kunder att börja använda koderna 

för att därigenom öka kundvärdet.  
 
Ni har valts ut av oss som ett intressant intervjuobjekt då ni genomförde 

kampanjen  “Couple up to buckle up” för SAS som byggde på att använda QR-koder för 

att få ta del av ett erbjudande. Med er erfarenhet och breda kunskap inom digital 

marknadsföring hoppas vi nu kunna få uttömmande svar på våra frågor nedan. Förklara 

hellre mer ingående än svävande. Följdfrågor kan komma att ställas efteråt för 

kompletterande information.  

 
1. Varifrån kom initiativet till att använda just QR-koder i kampanjen “Couple 

up to buckle up”? 

2. Vilka var de bakomliggande motiven till att satsa på en kampanj med QR-

koder?  

3. Vilken respons fick kampanjen från kunder? 

4. Vilken roll anser ni att QR-koder fyller i marknadsföringssammanhang? 

5. På vilket sätt anser ni att QR-koder kan skapa värde för kunder? 

6. Hur ska företag använda sig av QR för att förmedla detta värde? 

7. Hur kan ett intresse skapas för QR-koder? 

8. Vad krävs för att QR-koder ska bli mer accepterad av kunderna och 

därigenom öka användningen av dessa? Vad behöver hända för att det ska 

ske? 

9. Hur anser ni att företag kan påverka kunders beteende och attityder gentemot 

QR-koder?  

10. Till vilka kundgrupper vänder sig QR-koder till idag och kan dessa kunder 

påverka spridningen av användandet? 

11. Vad tror ni kommer ske med utvecklingen av denna teknik? 

 

Tack för er tid! 

Sandra och Josephine 
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Intervjudokument Svensk Fastighetsförmedling 

 

Vårt examensarbete grundar sig i den nya trenden med att använda Quick Response-

koder på produkter och i marknadsföringssammanhang. Som vi ser det kan det vara ett 

billigt och effektivt sätt att engagera kunden i företagets aktiviteter om det genomförs på 

rätt sätt. Problemet är idag att få kunder vet vad en QR-kod är och hur den används. 

Därför handlar vår forskning om hur företag kan få kunder att börja använda koderna 

för att därigenom öka kundvärdet.  

 

Ni har valts ut av oss som ett intressant intervjuobjekt då ni på Svensk 

Fastighetsförmedling använder QR-koder i era annonser där kunden på ett snabbt och 

enkelt sätt kan ta del av mer information. Nedan presenteras frågor som vi hoppas få 

uttömmande svar på. Förklara hellre mer ingående än svävande. Följdfrågor kan komma 

att ställas efteråt för kompletterande information. 

 

1. Vilka var de bakomliggande motiven till att satsa på QR-koder i era annonser?  

2. Hur länge har ni använt det? 

3. Vilken respons får ni från kunder på denna nya teknik? Har ni märkt att 

kunderna använder det? 

4. Hur ser ni att ni i framtiden kommer att arbeta med QR-koder?  

5. Vilken roll anser ni att QR-koder fyller i marknadsföringssammanhang? 

6. På vilket sätt anser ni att QR-koder kan skapa värde för kunder? 

7. Hur ska företag använda sig av QR för att förmedla detta värde? 

8. Hur kan ett intresse skapas för QR-koder? 

9. Vad krävs för att QR-koder ska bli mer accepterad av kunderna och därigenom 

öka användningen av dessa? Vad behöver hända för att det ska ske? 

10. Hur anser ni att företag kan påverka kunders beteende och attityder gentemot 

QR-koder?  

11. Till vilka kundgrupper vänder sig QR-koder till idag och kan dessa kunder 

påverka spridningen av användandet? 

12. Vad tror ni kommer ske med utvecklingen av denna teknik? 

13. Övriga åsikter om QR-koder i marknadsföring?  

 

Tack för er tid! 

Sandra och Josephine 
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Underlag till konsumentintervjuer 

 

Vet du vad en QR-kod är?  

 

Har du använt det någon gång? I vilket sammanhang?  

 

JA - Vad var det som fick dig att använda det?  

 

JA - Vad ledde koden till? 

 

JA - Kände du att användandet av koden sparade dig tid? På vilket sätt?  

 

JA - Kände du att du behövde offra något för att ta del av koden?  

 

JA - Kan du tänka dig att använda QR-koder igen? Varför/Varför inte?  

 

NEJ - Vad är orsaken till att du inte har använt det?  

 

NEJ - Vad skulle motivera dig till att använda en QR-kod? 

 

NEJ - Vad är din syn på QR-koder?  

 

NEJ - Har du sett någon använda det?  

 

Hur ser du på QR-kodens utveckling?  

 

Vad anser du behöver hända för att användningen ska öka?  

 

Hur snabb är du generellt sett på att använda dig av nya tekniker? 

 

På vilket sätt påverkas du av att se andra använda dessa tekniker och känner du att du 

kan influera andra personer i din omgivning?   

 

I vilket sammanhang anser du att QR-koder passar bäst in?  

 

Vad anser du företag kan göra för att skapa intresse för QR-koder i 

marknadsföringssammanhang?  

 

Anser du att QR-koder fyller en roll som annan liknande teknik inte gör? I så fall, på 

vilket sätt? 
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