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SAMMANFATTNING 
 

Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra 

effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt 

andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom 

traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av 

förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska 

multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intresse men även 

kritik och ifrågasättanden. Förmågan att tyda konsumentens hjärnaktivitet skulle kunna 

medföra att neuromarketing öppnar konsumentens svarta låda, vilket innefattar dennes 

känslor och preferenser. Att öppna den svarta lådan inkluderar både möjligheter och 

risker, den fascinerar och forskningen reflekterar över till vilken grad det är möjligt att 

kartlägga hjärnaktiviteter. Kan den revolutionera kunskapen om konsumentbeteenden? 

Förmågan att mäta hjärnaktivitet och koppla samman dessa med mänskliga aktiviteter 

såsom beslutsprocessen visar den potential som hjärnforskningen kan bidra med till 

samhällsvetenskapen. 

 

Neuromarketing har ifrågasatts på grund av den etiska problematik som medföljer vid 

sammanslagningen av neuroforskning, marknadsföring och kartläggningen av 

konsumentens köpprocess. Är det till exempel möjligt att kartlägga hjärnaktiviteter till 

den grad att företag kan hitta en “köpknapp” och manipulera konsumenten till köp? I 

denna studie kommer detta att undersökas ur ett konsumentperspektiv under 

problemformuleringen: Vad anser konsumenten om neuromarketing och under vilka 

förutsättningar är denna typ av marknadsundersökning acceptabel? Genom denna 

studie vill vi undersöka och skapa förståelse för konsumentens uppfattningar gällande 

neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan dessa. Baserat på 

studiens problemformulering och syfte har en positivistisk kunskapssyn antagits med ett 

deduktivt angreppssätt samt nyttjandet av en kvantitativ forskningsstrategi. Studien 

kommer att kretsa kring de fyra huvudområdena; konsumenten, företaget, 

neuromarketing samt etik. 

 

Studien visar att kännedomen om neuromarketing är låg och vidare att konsumentens 

attityd mot området är tämligen negativt. Konsumenten kan identifiera fördelar som 

disciplinen medför, dock framgår det tydligt att de är under uppfattningen att det är 

företagen som får en positiv utdelning vid användandet av neuromarketing. Situationer 

som kan anses som etiskt korrekta såsom välgörenhet och hälsofrämjande insatser har 

erhållit positiv respons hos konsumenten. Om något uppfattas som skadligt, 

beroendeframkallande eller är riktat mot en sårbar målgrupp är mottagandet ogillande 

av konsumenten. Den ibland negativa inställningen kan vara skadlig för disciplinen i 

stort eftersom ett dåligt rykte också kan resultera i minskat eller avvecklat 

forskningsanslag. Allmänhetens inställning till neuromarketing är därför i högsta grad 

relevant för forskningen och området som helhet. Vi kan konstatera att samtliga av de 

fyra ovannämnda huvudområdena måste beaktas och respekteras för att konsumenten 

ska acceptera neuromarketing som marknadsundersökningsmetod under vissa 

förutsättningar. 

 

 

Trevlig läsning! 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR  

 

Neuroscience (neurovetenskap) är läran om hur vårt nervsystem är uppbyggt och 

fungerar (Bear et al., 2001, s. 1). Forskning inom neuroscience har bidragit till att 

kunskap om sjukdomar som angriper nervsystemet har utvecklats och en ökad förståelse 

för dessa (Bennet & Hacker, 2008, s.1). 
 
Neuroeconomics (neuroekonomi) är den multidisciplinära sammanslagningen av 

neurovetenskap och ekonomi. Disciplinen undersöker mekanismerna bakom de beslut 

vi tar och samlar kunskap om vilka delar av hjärnan som är aktiva under vissa typer av 

beslut (Rustichini, 2009, s 672). 
 
Neuromarketing (neuromarknadsföring) kan definieras som marknadsföring som är 

designad med hänsyn till neurovetenskaplig forskning (Fisher et al., 2010, s. 230). 

Något som bör tas hänsyn till är att ordet neuromarketing är nytt och därför är kanske 

inte begreppet helt slutgiltigt. Det användes första gången 2002 (Fisher et al., 2010, s. 

230).  
 
EEG (elektroencefalografi) genomförs genom att elektroder placeras på huvudet och 

därefter läses den elektriska aktiviteten av. Genom denna metod kan hjärnvågor mätas 

med korta tidsintervall, inspelningar kan mätas upp till 10 000 gånger i sekunden. 

(Morin, 2011, s 133) 
 
Eye tracking (ögonrörelse-avläsning) är en metod som används för att undersöka vissa 

psykologiska processer genom att studera ögats rörelser i relation till kognitiva 

processer. Tekniken kan exempelvis användas vid visuell sökning, läsning eller andra 

visuella processer. (Mele & Federici, 2012, s. 261, 264, 265) 
 
fMRI (funktionell magnetisk resonanstomografi) används genom att registrera 

förändringar i hjärnans blodflöde under tankeverksamhet. Metoden har blivit mycket 

populär vid forskning på beslutsprocessen för att fånga hur hjärnan aktiveras vid 

särskilda situationer. Genom att studera hur olika områden aktiveras under olika 

situationer och uppgifter går det att kartlägga vissa funktioner. (Żurawicki, 2010, s. 44) 
 
MEG (magnetencefalografi) är hjärnaktivitet i form av neurala aktiviteter som bidrar 

till förändringar i magnetfältet som mäts (Ariely & Berns, 2010, s. 288). MEG mäter 

alltså magnetfält som bildas av de elektriska strömmarna i hjärnan och kartlägger på 

detta sätt hjärnaktiviteten (Morin, 2011, s 134).  
 

PET (positronemissionstomografi) är en hjärnavbildningsmetod och föregångare till 

fMRI. Via en PET-undersökning kan metaboliska och neurokemiska förändringar i 

hjärnan upptäckas. (Knutson et al., 2009, s. 397) 
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1. INTRODUKTION TILL STUDIEN 
 

I detta introducerande kapitel presenteras bakgrunden till vår studie samt delar av den 

forskning som berör området. Inledningsvis presenterar vi en problembakgrund där vi 

beskriver neuromarketing samt dess möjligheter och begränsningar. Detta för att skapa 

en överskådlig inblick av de bidragande faktorer som har legat till grund för vår 

problemformulering samt identifiering av studiens syfte. 
 

Föreställ dig ett scenario där ett tobaksföretag ska lansera en reklamkampanj, och för att 

effektivisera denna så analyseras individernas reaktion på ett neurologiskt plan. Genom 

att göra detta kan företaget designa kampanjen på ett effektivare sätt då resultatet visar 

mönster på hur konsumenterna reagerar på informationen om kampanjen, vilket 

företaget hoppas på kommer att öka cigarettförsäljningen. Hur skulle du ställa dig till 

detta? Om istället situationen skulle gälla en sluta-röka-kampanj, ändrar det din 

inställning till denna typ av marknadsundersökningsmetod? 
 
För att ett företag ska vara framgångsrikt krävs det kunder som är villiga att konsumera 

deras produkter och tjänster. För att göra detta måste kunden vara medveten och lockad 

av dessa produkter och tjänster. Genom att vara kundorienterad kan företag skapa en 

förståelse för kundens behov, och därigenom införskaffa information som bidrar till 

förbättrat värde för kunden (Narver & Slater, 1990, s. 21). Ett relativt nytt område som 

syftar till att förstå konsumenten och dennes beslutsprocess är neuroeconomics. 

Neuroeconomics har sitt ursprung i neuroscience och är området som studerar 

beslutsprocessen genom olika fysiologiska observationer. Förhoppningen är att kunskap 

om vilka delar av hjärnan som är aktiva under vissa typer av beslut ska hjälpa oss att 

förstå konsumentens komplicerade och ologiska beslut. Neuroeconomics uppkom då 

ekonomer började intressera sig för att använda fysiologiska metoder för att förstå 

konsumentens beslutsprocess. Området innefattar såväl fysiologi, psykologi samt 

neuroscience och ekonomi som tillsammans bildar området som undersöker 

mekanismerna bakom de beslut vi tar. Det har dock uppstått en del utmaningar, främst 

på grund av ekonomers okunskap gällande metodanvändningen samt förmågan att tolka 

neurologiska resultat (Quartz, 2008, s. 469,470). 
 

De fysiologiska mätmetoder som ofta används inom neuroeconomics är fMRI, EEG och 

MEG men även avmätning av exempelvis ögonrörelser, puls och svettningar används 

(Camerer, 2008, s. 375). Detta för att förstå de interna processer som sker vid 

beslutsfattande, som många gånger sker utan individens förståelse för komplexiteten i 

besluten men även eftersom det kan ske omedvetet (Ariely & Berns, 2010, s. 284). 

Beslutsprocessen är en av de viktigaste och vanligaste av interna processer som kan 

fångas med fMRI. Rustichini (2009, s 672) menar att vid ett beslut omvandlar individen 

alternativen till gemensam valuta, genom att jämföra alternativ med varandra kan det 
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högsta nyttovärdet utses och väljas. Detta gör att processen sker på ett logiskt sätt 

oavsett situation. Detta intressanta område har utvecklats snabbt det senaste årtiondet 

och det har växt fram subkategorier varav neuromarketing är en av dessa.  
 

Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som kan användas för att förbättra 

effektiviteten i reklam, såväl för budskap och kommersiellt bruk (Morin, 2011, s 131). 

Vidare beskriver Fisher et al. (2010, s. 230) neuromarketing som marknadsföring som 

designats utifrån neurovetenskaplig forskning. Litteraturen som berör området 

neuromarketing erbjuder flera perspektiv, somliga positiva, andra mer kritiska. 

Neuromarketing har ifrågasatts mycket på grund av den etiska problematik som 

medföljer vid sammanslagningen av neuroforskning med marknadsföring och 

kartläggningen av konsumenters köpprocess. Den litteratur som finns på området 

neuromarketing idag har många gånger metodologiska brister (Quartz, 2008, s. 469, 

470), vilket kan påverka relevansen, trovärdigheten och ryktet. Trots att forskningen om 

den multidisciplinära sammanslagningen av neuroscience, ekonomi och marknadsföring 

växer starkt är det ett faktum att nya ämnesområden innebär att kunskapen och 

informationen som finns är något begränsad. Framförallt ser vi tydliga kunskapsglapp 

rörande neuromarketing då det görs massor med intressant forskning men syftet och vad 

som egentligen mäts är många gånger oklart (se exempelvis Quartz, 2008). Detta ger 

oss utrymme att söka nya perspektiv och fördjupad förståelse. Vi saknar också en 

utvecklad forskning som visar konsumentens uppfattningar gällande neuromarketing. 

Forskningsområdet är därför viktigt att undersöka eftersom negativa eller förutfattade 

meningar hos respondenter skulle kunna påverka forskning på området.  
 

Som vi tidigare har konstaterat är ett företags existens beroende av att det finns kunder 

som är villiga att konsumera deras produkter. Därför använder företag metoder för att 

påverka och uppmuntra konsumenter till köp. Detta kan ske genom att använda stimuli i 

sin marknadsföring, genom dessa stimuli önskar de en positiv respons, det vill säga 

konsumtion. Det som har stått utanför företagsvärldens räckvidd är den interna process 

som sker inom individen, den neurologiska processen från input till output som brukar 

kallas the Black Box, den svarta lådan (Solomon et al., 2010 s. 246). Svarta lådan är 

med andra ord interaktionen mellan olika stimuli i en individs hjärna, och den innefattar 

de processer som leder till respons, det kan exempelvis innebära hjärnaktivitet i form av 

minnen eller känslor. I och med utvecklingen av neuroscience och dess mätmetoder 

samt ekonomers intresse för att förstå de underliggande faktorerna vid köpbeslut öppnas 

det upp för nya möjligheter. Förmågan att tyda konsumentens hjärnaktivitet skulle 

kunna medföra att neuromarketing öppnar den svarta lådan och revolutionerar 

kunskapen om konsumentbeteenden. 
 

En studie som gjorts gällande konsumentens preferenser för Coca-Cola vs. Pepsi, visade 

att tre av fyra respondenter sa sig föredra Coca-Cola framför Pepsi. Ett blindtest visade 

dock att det var jämn fördelning över vilken läsk som egentligen föredrogs, samt att 

båda bidrog till hjärnaktivitet i belöningssystemet. Då respondenterna sedan fick veta att 

de drack Coca-Cola aktiverades minnescentrat. Ett starkt varumärke som Coca-Cola 

som har många lojala kunder verkar påverka det upplevda värdet mer än endast smaken. 

(Solomon et al., 2010 s. 340) Som vi kan se i detta exempel verkar konsumenten 

uppleva skillnader, undermedvetet och beroende på kontexten. I denna högaktuella 

disciplin kan vi se potential för företag att skapa en fördjupad kundförståelse. Detta 

genom att undersöka konsumenters neurologiska reaktioner, på exempelvis varumärken 

och reklamkampanjer. Därigenom kan den verkliga responsen som konsumenten inte 
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alla gånger är medveten om fångas. Genom att göra detta, är det möjligt att öppna upp 

svarta lådan och undersöka det som så länge varit främmande? Möjligheterna är med 

andra ord många, men vi ställer oss dock frågande till huruvida neuromarketing är 

svaret på alla marknadsföringsproblem och utmaningar. Är det till exempel möjligt att 

kartlägga hjärnaktiviteter till den grad att företag kan hitta en “köpknapp” och 

manipulera konsumenten till köp? Dessa spännande frågor kommer i denna studie att 

undersökas ur ett konsumentperspektiv.  

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Idag kan vi se mättade marknader och konsumenter som dagligen nås av ofantligt 

många reklambudskap. Det blir alltså allt svårare för företag att nå ut till konsumenten, 

vilket har medfört att nya metoder används för att genomtränga reklambruset och bli 

mer konkurrenskraftiga (Solomon et al., 2010, s. 131). För att ett företag ska vara 

framgångsrikt krävs det att kunder är medvetna och attraherade, samt villiga att 

konsumera deras produkter och tjänster. Genom att införskaffa information som bidrar 

till förbättrat värde för kunderna kan företag skapa en förståelse för kundens behov 

(Narver & Slater, 1990, s. 21). Ett sätt att samla information om kunden och dennes 

behov är genom marknadsundersökningar.  
 
Intressenter såsom respondenter, klienter, marknadsundersökningsföretag, anställda 

samt allmänheten skall samtliga behandlas med respekt. Om någon grupp skadas genom 

processen så går det ut över hela marknadsundersökningsbranschen (Murphy et al., 

2005 s. 51). Marknadsundersökningar har länge varit ett självklart verktyg som företag 

använt för att förstå kunder och deras önskemål och förutspå effekter av kampanjer och 

andra insatser (Morin, 2011, s. 132ff). Murphy et al. (2005 s. 70) skriver att etiska 

problem främst uppkommer i marknadsundersökningsbranschen då företag riktar in sig 

på sårbara målgrupper. Nu 2013, åtta år senare, med den litteratur som finns tillgänglig 

idag kan vi se att branschen har utvecklats mycket, och efter introduceringen av 

neuromarketing har nya dimensioner och problematik rörande etik uppkommit. Är 

neuromarketing bara ett nytt verktyg eller medför den ytterligare aspekter som kan vara 

skadliga för samhället? Kan användandet av neuromarketing i den privata sektorn 

medföra att konsumenter känner sig kränkta på grund av att företag besitter information 

som de ej känner till, eller till och med att de manipuleras? Detta är relevanta frågor att 

titta på, inte minst på grund av marknadsförares dåliga rykte i Europa, i förhållande till 

förtroende (Heath & Heath, 2008, s. 1027).  Marknadsförare har blivit kritiserade för att 

skapa fiktiva behov hos konsumenten (Solomon et al., 2010, s. 20). Marknadsförare 

hamnar ibland i komplicerade situationer där denne måste ta ställning till vilket etiskt 

beteende som skall antas, dessa situationer brukar kallas etiska dilemman. Dessa 

situationer förekommer och kan till och med ske utan att personen i fråga är medveten 

om det (Murphy et al., 2005, s. 3). Det kan exempelvis vara frågan om en 

marknadsförare på snabbmatskedjan vill rikta reklam till barn, en individ som kan 

påverka beslutsfattaren, i detta fall föräldern i allra högsta grad samt har ett helt liv 

framför sig av konsumtion. Att lyckas fånga barn i ett beroende kan dock innebära 

hälsoproblem för individen i fråga. I och med introduceringen av neuromarketing kan vi 

se att marknadsförares förtroende ytterligare ifrågasätts. Detta eftersom metoden 

innebär undersökning av aktiviteter i hjärnan som för individen är omedveten, något 

som skulle kunna medföra att konsumenter känner sig manipulerade. Vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till att marknadsförare inom området känner att de tvingas kränka 
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konsumentens personliga utrymme. Området är ungt och saknar ännu ett tydligt 

regelverk (Fisher et al., 2010, s. 232, 235), något som gör det svårt att känna till och 

agera efter ett korrekt etiskt beteende. 
 
"Trust is a psychological state that allows consumers to risk personal vulnerability by 

fostering positive expectations for the intentions of others"  
 

Rousseau et al. 1998, s. 395 
 

För att undvika skepticism och misstro hos konsumenter och främja positiva 

förväntningar är det viktigt att bygga upp tilliten. I citatet ovan beskrivs tillit som 

tillståndet då konsumenter är villiga att riskera personlig sårbarhet genom positiva 

förväntningar på någon annans intentioner (Rousseau et al., 1998, s. 395). Murphy et al. 

(2005, s. 6) menar att det är av största vikt att marknadsförare följer de regler och lagar 

som finns för att säkerställa ordningen för samhället. Detta är en grundförutsättning för 

att agera etiskt och förtroendeingivande, men det krävs mer än så. Bloisi et al. (2007, s. 

563) beskriver etik som uppfattningen om vad som är rätt och fel samt vad som är 

individens moraliska plikter och skyldigheter. Ett etiskt beteende är det som visar hur en 

individ eller organisationen uppför sig enligt samhällets accepterade koder (ibid. s. 

563). I marknadsföringssammanhang har etik länge varit ett diskuterat och ibland 

kritiserat område, och endast med undantag för politiker har marknadsförare lägst 

förtroende i Europa (Heath & Heath, 2008, s. 1027). Vi finner denna etiska problematik 

mycket intressant och vill undersöka konsumentens uppfattning om huruvida företag 

agerar efter sina moraliska skyldigheter och inte trampar över vad konsumenten anser 

vara gränsen för intrång. Risken för uppkomsten av etiska problem kan minimeras, detta 

genom etiska koder och värderingar, så som regelverk, som guidar till accepterade 

beteendemönster (Bloisi et al., 2007, s. 72). Neuromarketing är ett relativt nytt 

forskningsområde, och nästintill all forskningslitteratur på området reflekterar över 

denna etiska problematik. Den befintliga populärvetenskapliga litteraturen är dock till 

största del inriktad på ett sätt som gagnar företag och inte kunden då denne omedvetet 

“luras” till köp på grund av att företag lyckas trycka på de rätta knapparna. Dock skiljer 

sig åsikterna i forskningslitteraturen huruvida det finns något tydligt regelverk och 

transparens eller ej (se exempelvis Morin, 2011, s. 135; Fisher et al., 2010, s. 232, 235).  

 
Meningsskillnader ser vi inte bara gällande existerande eller icke existerande regelverk, 

utan även av ämnet i stort. Neuromarketing erbjuder både akademisk och 

populärvetenskaplig litteratur och gapet mellan dessa anser vi vara stor. Vi kan läsa 

studier om intressanta experiment men själva syftet och det konkreta bidraget är inte 

alltid självklart. Detta skulle kunna vara ett resultat av bristande kunskap i neurologisk 

metod och resultattolkning hos ekonomer aktiva inom neuromarketing. Den 

populärvetenskapliga litteraturen består främst av glättigt innehåll, riktade till företag 

som önskar “ Understanding the “Buy Buttons” in Your Customer’s Brain” (Renvoisé 

& Morin, 2007). Vi upplever denna litteratur som ytlig och säljorienterad, med fokus på 

verksamheters möjlighet att använda forskning om hjärnan för att öka företags 

lönsamhet. Det som saknas är kundperspektivet och skapandet av värde för kunden. Vi 

ställer oss därför frågan hur dessa två riktningar hör samman? Mycket av de experiment 

som den populärvetenskapliga litteraturen presenterar är hämtad ifrån vetenskaplig 

forskning, och om det finns brister i denna så skulle det kunna medföra feltolkningar 

även i den populärvetenskapliga litteraturen. Vi upplever också att delar av den 

akademiska forskningen blir taget ur sitt sammanhang och att den är betydligt mer 
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komplex än vad den framstår i den populärvetenskapliga litteraturen. Tydliga exempel 

på detta går att hitta via Brainfluence (Dooley, 2012) samt Neuromarketing (Renvoisé 

& Morin, 2007) där huvudfokus genom hela litteraturen ligger på att sälja in 

neuromarketing hos läsaren på ett allt för simplifierat sätt. Då intresset att läsa sådana 

typer av böcker till största del ligger hos företagare innebär det att användandet av 

denna alltför simplifierade litteratur i slutändan drabbar konsumenten. 

 
I en amerikansk studie av Fisher et al. (2010) undersöktes det aktuella utbudet av 

neuromarketingtjänster på marknaden genom att använda internet och undersöka 

företags utbud via deras hemsidor. 16 företag identifierades och av dessa refererade 

endast sex till Peer Reviewed artiklar, tio företag lovar ”sanningen” eller ”kundens 

verkliga tankar” (Fisher et al., 2010, s. 233). Vidare presenterade inget företag frågor 

rörande sekretess eller integritet, dessa aspekter oroar artikelns författare (Fisher et al., 

2010, s. 234). I likhet med Fisher et al. (2010) ställer vi oss frågande till om företag som 

nyttjar neuromarketing bör använda eller referera till annan media än vetenskaplig 

litteratur. Detta för oss tillbaka till den populärvetenskapliga litteratur som vi 

presenterade ovan, som många gånger anses ytlig och säljorienterad. Vi upplever 

neuromarketing som betydligt mer komplex än vad den framstår i den 

populärvetenskapliga litteraturen. Vi ser risker för feltolkningar samt att forskning blir 

taget ur sitt sammanhang, vilket kan skapa problem och misstro för området i stort. 

Många företag publicerar inte heller deras resultat och Fisher et al. (2010, s. 234) menar 

att detta medför att samhället kan gå miste om värdefulla slutsatser. Om företag öppnar 

upp för större involvering i den akademiska världen finns möjligheter till att området 

neuromarketing skulle gynnas, då akademiker har skyldigheter gentemot allmänheten 

att producera tydlig vetenskaplig noggrannhet (Fisher et al., 2010, s. 235).  
 
Den nya företagsekonomiska disciplinen neuromarketing väcker både nyfikenhet och 

intresse men även kritik och ifrågasättanden. Både det positiva och negativa går att 

relatera tillbaka till den svarta lådan, den fascinerar och forskningen reflekterar över till 

vilken grad det är möjligt att kartlägga hjärnaktiviteter. Förmågan att mäta 

hjärnaktiviteter och koppla samman med mänsklig aktivitet såsom beslutsprocessen 

visar den potential som hjärnforskningen kan bidra med till samhällsvetenskapen 

(Dimoka, 2012, s. 811). Beslutprocessen är komplex och det finns mycket som kan 

påverka den, bland annat emotioner och fördomar påverkar ofta konsumentens beslut. 

Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera 

valida data som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner 

(Ariely & Berns, 2010, s. 284). Vi upplever dock att de olika intressenterna ofta saknar 

förståelse för varandra (se exempelvis Fisher et al., 2010) och den nya disciplinen 

neuromarketing fungerar därför ännu inte som en välsmord maskin. Ovannämnda 

diskussion har mynnat ut i problemformuleringen som följer på nästa sida. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vad anser konsumenten om neuromarketing och under vilka förutsättningar är denna 

typ av marknadsundersökning acceptabel? 
 

 

1.3 STUDIENS SYFTE 

Genom denna studie vill vi undersöka och skapa förståelse för konsumentens 

uppfattningar gällande neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan 

dessa. Studien kommer således innefatta tre delsyften, det deskriptiva syftet där avsikten 

är att ge en överblick över konsumentens och dennes förhållande till neuromarketing 

samt det explorativa syftet där avsikten är att skapa förståelse för konsumentens 

uppfattningar gällande neuromarketing. Det deskriptiva syftet har en strävan om att 

genomföra en detaljerad beskrivning av det valda undersökningsområdet men utan att 

besvara frågan varför. Det explorativa syftet har för avsikt att ta reda på så mycket som 

möjligt inom undersökningsområdet och ge ett bra utgångsläge inför framtida studier. 

Vidare innefattar studien ett preskriptivt syfte som är att utforma rekommendationer för 

vilka aspekter som anses acceptabla samt vad som anses oetiskt utifrån konsumentens 

perspektiv. Detta är något som kan vara värdefullt för företag eftersom riktlinjer kan 

göra det möjligt att erhålla kunskap och främja ett gott etisk beteende.  

 

 
1.3.1 PRAKTISKT BIDRAG 

Genom att studera konsumentens attityder mot neuromarketing kommer studiens 

resultat att bidra med slutsatser som kan komma att hjälpa företag vid användandet av 

neuromarketing. Genom att erbjuda företag kunskap om hur de kan arbeta för att möta 

konsumentens farhågor och önskemål, kan förståelse och respekt främjas mellan företag 

och konsument. En slutprodukt kommer att växa fram ur studiens slutsatser i form av 

rekommendationer för användandet av neuromarketing.  

 

 
1.3.2 TEORETISKT BIDRAG  

Studien kommer bidra med ökad förståelse för huruvida det förekommer 

förutfattade meningar hos konsumenten som skulle kunna leda till vilseledande 

forskning på grund av eventuella föreställningar hos respondenten. Detta kommer göras 

genom att undersöka konsumentens initiala kunskap och uppfattningar om konceptet 

neuromarketing samt på vad denna baserar sin attityd mot området. 

 

 

1.4 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 

Studiens deskriptiva syfte avser att skapa förståelse för konsumentens uppfattning om 

dennes åsikter rörande neuromarketing och under vilka förutsättningar denna typ av 

marknadsundersökning är acceptabel. Vi kommer inte särskilja olika branscher, detta 

eftersom vi anser att en sådan uppdelning inte skulle bidra med ytterligare förståelse och 

tydligare resultat i relation till studiens problemformulering. En uppdelning i 

ålderskategorier har dock blivit aktuellt då kategorin barn har uteslutits eftersom vi 
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anser personer mellan ett och tolv år inte skulle vara kapabla att tillgodogöra sig den 

information som enkäten kräver och kunna ge tillförlitliga svar. Samtidigt anser vi att 

personer över 99 år inte heller faller inom ramen för vårt urval då vi tror att det svåra 

och nya forskningsområdet kan uppfattas som allt för utmanande. Detta innebär att 

urvalet är begränsat till personer äldre än tolv år och yngre än 99 år. De 

rekommendationer som denna studie kommer att mynna ut i ska vara gångbara för 

samtliga aktörer som är aktiva inom neuromarketing. Något som vi dock vill undersöka 

är huruvida kontexten ibland kan ge anledning till att göra undantag för konsumentens 

uppfattning. I likhet med klassiska marknadsundersökningar tror vi att konsumenten 

ställer sig frågande till om företag riktar in sig på sårbara målgrupper, så som barn 

(Murphy et al., 2005, s.70). Vidare har vissa geografiska begränsningar gjorts, 

respondenterna är främst funna i Umeå och Delsbo med omnejd.   
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta kapitel diskuterar vi de förutsättningar som påverkat studien, så som vår 

förförståelse, vårt perspektiv och vår kunskapssyn samt hur dessa hänger samman med 

studiens vetenskapliga ansats och forskningsstrategi. Vi avslutar detta kapitel med en 

redogörelse för hur sekundärkällor samlats in och hur dessa kritiskt granskats.  
 

2.1 ÄMNESVAL 

Under våra fyra år som Service Management studenter vid Handelshögskolan, Umeå 

universitet, har vi utvecklat djup kunskap inom företagsekonomi och det har vuxit fram 

ett gemensamt intresse för marknadsföring och konsumentbeteende. Vi har därför båda 

valt att studera marknadsföring som vårt fördjupningsområde. Vi ansåg att det skulle 

vara intressant att studera ett relativt nytt och outforskat område och med detta som 

bakgrund började tanken att göra en studie om neuromarketing och konsumentbeteende 

utifrån en etisk aspekt att växa fram. I och med ämnesområdets pågående utveckling 

och avsaknad av den sorts studie vi ämnar bidra med ser vi utrymme och ett behov av 

vår studie. Med detta som bakgrund fastslog vi ett gemensamt beslut om ämnesval i 

början av 2013. Tillsammans med denna kombination av ämnen tillgodoser vi våra 

största intressen vilket bidrar med att vi kommer att vara benägna att genomföra denna 

studie på bästa möjliga sätt och skapa såväl praktiskt som teoretiskt bidrag. 
 

 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE  

Johansson Lindfors (1993, s. 25) menar att en forskare inte är “född med ett 

förhållningssätt till världen”. Förhållningssättet är format efter forskarens upplevda 

erfarenheter som exempelvis utbildning, uppväxt och arbetslivserfarenhet (ibid. s. 25). 

På grund av detta är det viktigt att redogöra för forskarens förståelse. Vi har valt att göra 

detta genom två delar, vår förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. 
 

 
2.2.1 FÖRSTAHANDSFÖRSTÅELSE  

Förstahandsförståelse skapas som ett resultat av individens självupplevda händelser 

exempelvis uppväxt, arbetslivserfarenhet etcetera (Gummesson, 2000, s. 67). Vi båda 

har knappa arbetslivserfarenheter och vi tror inte att dessa har någon nämnvärd inverkan 

på denna studie och har inte kommit att spela någon större roll vad gäller vår tolkning 

av neurovetenskap som område i sin helhet. Detta har bidragit till att vi förblir objektiva 

genom vår studie då vi inte är färgade från någon tidigare arbetslivserfarenhet. Men å 

andra sidan kan det även bidra till att risken ökar att vi går miste om vissa komponenter 

Inledning Teori 

Utgångspunkter Praktisk metod 

Empiri 

Analys 

Slutdiskussion 

Sanningskriterier 
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inom forskningsområdet då vår medvetenhet inom detta område från början inte varit så 

hög. Detta är dock något vi har tagit hänsyn till och har fördjupat oss inom och 

undersökt forskningsområdet ifrån alla möjliga aspekter. Fortsättningsvis, då vi båda är 

konsumenter i samhället så utsätts vi dagligen för olika former av marknadsföring och 

på så sätt har vi möjligen varit i kontakt med även neuromarketing. Detta är dock ovisst 

och i det fall vi upplevt detta är det omedvetet. Vi anser oss därför novis inför området.  
 

 

2.2.2 ANDRAHANDSFÖRSTÅELSE 

Andrahandsförståelse är kunskap som erhålls genom att ta del av 

andrahandsinformation i form av exempelvis litteratur, föreläsningar eller andra 

personers erfarenheter (Gummesson, 2000, s. 67). 
 

Detta examensarbete görs under vårt fjärde år på Handelshögskolan vid Umeå 

universitet och kommer speciellt att behandla det neurovetenskapliga 

forskningsområdet. Som tidigare nämnt, studerar vi båda Service 

Managementprogrammet och under vår utbildning har vi fått lära oss både 

grundläggande och fördjupade kunskaper inom det företagsekonomiska området. Denna 

kunskap har kommit att bli ett fundament för vårt tanke- och synsätt. Något som 

ytterligare spelat in en stor roll för oss är den kurs vi läste under höstterminen 2012, 

Consumer Behaviour. Denna kurs ingick i vårt fördjupningsval, marknadsföring och det 

var under denna kurs som vi kom i kontakt med neurovetenskap för första gången och 

hade vi inte gjort det hade vi antagligen inte valt detta ämne. Trots detta har vi inga 

fördjupade kunskaper inom neurovetenskap och det är först nu som vi har fått en 

djupare förståelse för ämnesområdet i sin helhet. Denna okunskap som vi känner inför 

området kommer att bidra till att vi går in i detta ämne utan förutfattade meningar vilket 

innebär att all kunskap vi har inom ämnet har vi skapat oss under uppsatstiden. Däremot 

kan vår från början novishet bidra till att vi behövt gå en del omvägar som vi inte hade 

behövt om vi var insatta i området. Vi hade exempelvis haft kännedom om vilka 

forskare som dominerande inom området redan innan forskningsprocessen satte igång 

och på så sätt veta vart vi skulle lägga vårt fokus.  

 

Då vårt syfte med denna studie är att skapa förståelse för konsumentens uppfattningar 

gällande neuromarketing samt ge en överblick över området, tog vi möjligheten att 

delta i ett neurovetenskapligt experiment som genomfördes den 25 april 2013 på 

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Avsikten med att delta i ett sådant experiment var 

att erhålla en ökad förståelse för vad de deltagande respondenterna genomgår 

emotionellt under en studie samt hur en sådan undersökning utförs i praktiken. Vidare 

var förhoppningen att ett deltagande i en sådan studie skulle bidra till ökad förståelse för 

de olika mätinstrumenten som används vid neurovetenskapliga studier, framförallt fMRI 

som var den aktuella mätmetoden för oss i experimentet. Vidare var vår önskan att 

deltagande skulle bidra med högre kvalitet till rekommendationerna vi ämnar 

frambringa i vår studie. Fortsättningsvis fanns en förhoppning om att uppnå en mer 

valid tolkning då denna studie har för avsikt att återspegla ett konsumentperspektiv 

vilket vi hoppades uppnå i och med deltagandet i en undersökning likt konsumenterna 

gör. Slutligen önskade vi att vårt deltagande skulle öka vår förmåga att diskutera 

området i sin helhet då denna studie ämnar bidra till ökad kunskap om 

forskningsområdet och dess komplexitet. Å andra sidan fanns det en risk att ett 

deltagande i en neurovetenskaplig studie skulle frambringa subjektiva åsikter hos oss 
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som författare till denna studie vilket kan avspeglas i resultatet. Det var vi medvetna om 

och hade i åtanke både under vårt deltagande samt under tolkningen av neurovetenskap 

som forskningsområde i sin helhet och för att motverka att resultatet blir färgat av våra 

eventuella subjektiva uppfattningar. Vi ansåg att det fanns flera fördelar med att delta i 

en neurovetenskaplig studie än vad det fanns risker att studien får subjektiva inslag. 

 

 

2.3 KUNSKAPSSYN 

Det är viktigt att ha en medvetenhet om forskarens förhållningssätt till omvärlden då 

detta kommer att påverka studiens genomförande (Bryman & Bell, 2005, s. 35). Patel 

och Davidson (1993, s. 26) menar även att det krävs en god insikt i de olika 

kunskapssätten för att forskningen ska bedrivas framgångsrikt. Därför är det viktigt att 

en redogörelse för alla de olika kunskapssynerna och inte bara för den valda 

kunskapssynen.  
 
Genom denna studie vill vi utforma rekommendationer för användandet av 

neuromarketing som kan ge företag möjligheten att möta konsumentens farhågor och 

önskemål på ett tillfredsställande sätt. Vår avsikt är att beskriva våra respondenters 

uppfattning om neuromarketing. Vi ämnar undersöka dessa uppfattningar genom att 

redogöra för konsumentens attityd mot neuromarketing, vilket överensstämmer med den 

positivistiska kunskapssynen. Detta har således legat till grund till varför denna studie 

har ett positivistiskt vetenskapligt förhållningssätt. Den positivistiska kunskapssynen 

förordar nyttjandet av naturvetenskapliga metoder i en undersökning av den sociala 

verkligheten. Viket innebär ett beskrivande tillvägagångssätt. Den positivistiska 

kunskapssynen fokuserar på att presentera en objektiv omvärldsuppfattning. Det är 

endast det som kan uppfattas av sinnena som går att tolkas som kunskap och att denna 

kunskap ska vara värderingsfri. (Bryman, 2011, s. 30) Då denna studie ämnar redogöra 

för respondentens attityd mot neuromarketing är detta synsätt det aktuella. 

 
Utöver det positivistiska synsättet förekommer även den hermeneutiska kunskapssynen. 

Hermeneutik går att översättas till ordet tolkningslära. Den hermeneutiska 

kunskapssynen präglas av forskarens förförståelse och förmåga att se hela 

forskningsområdet i sin helhet och inte uppdelat som en forskare med positivistisk 

kunskapssyn skulle välja att se det. (Patel & Davidson, 1993, s. 28, 30) Vidare menar 

Wallén (1996, s. 33) att den förförståelse författaren besitter kommer att behöva 

tydliggöras och göras medveten. Vilket kompletterar Patel och Davidsons påstående om 

att hermeneutik präglas av forskarens förförståelse och därmed påverkar kunskapssynen 

(Patel & Davidson, 1993, s. 28). Då vi i denna studie endast ska förklara hur 

verkligheten ser ut utan att lägga in någon värdering är denna tolkningslära inte att 

föredra. 
  
En tredje kunskapssyn och vetenskapligt förhållningssätt är realismen. Realismen är 

förhållandevis närbesläktat med positivismen och det är bitvis svårt att skilja dem åt. 

Exempelvis menar både en positivist och en realist att samma metod bör användas vid 

insamling av data och tolkning av dessa vid både naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga studier. Samt det faktum att det förekommer en yttre verklighet 

som forskaren bör fokusera på. Detta innebär att den verkligheten som beskrivs inte är 

den reala verkligheten utan att det finns en verklighet bortom detta. (Bryman, 2011, s. 



  

11 
 

30) Realismen består av två underkategorier, empirisk realism (naiv realism) och kritisk 

realism. Den empiriska realismen förespråkar det faktum att det med enkla metoder och 

hjälpmedel går att förstå verkligheten. Den empiriska realismen kallas ibland även för 

naiva realismen då detta synsätt ibland anses som förenklat och att det ifrågasätts 

huruvida det verkligen går att förstå verkligheten med enkla metoder. (ibid. s. 30) Då 

denna studie har för avsikt att förklara och tolka hur en föränderlig verklighet uppfattas 

hos allmänheten stämmer den empiriska realismen inte in i studiens angreppssätt. Den 

andra kategorin inom realismen, kritisk realism, menar att en objektiv verklighet 

existerar oberoende medvetenhet om detta eller ej. Vidare förespråkar den kritiska 

realismen att en identifiering av de faktorer som ger upphov till den sociala verkligheten 

bör finnas innan denna kan förändras och bli förstådd. (ibid. s. 31) Detta förhållningssätt 

går inte heller i linje med studiens syfte då detta är att analysera och tolka konsumentens 

uppfattning gentemot neuromarketing utefter deras subjektiva uppfattningar vilket 

indirekt innebär dennes uppfattning om verkligheten.  
 

Den här studien har för avsikt att presentera vad konsumenten anser om neuromarketing 

och innebär således att vi ämnar beskriva den verklighet som konsumenterna uppfattar 

idag. Då vi som författare inte kommer att lägga någon värdering av hur 

konsumenternas uppfattning är så innebär det att studiens ontologiska utgångspunkt 

kommer att vara objektivistisk. Bryman beskriver objektivism som ”… sociala 

företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan 

påverka.” (2011, s. 36). Detta går i linje med att vi anser konsumentens uppfattning om 

neuromarketing är baserad på yttre faktorer och inte medvetet går att påverka.  Vilket 

även det talar för att studien bör anta en objektivitisk ontologisk utgångspunkt. I motsats 

till denna ontologiska utgångspunkt förekommer även konstruktionism, vilket innebär 

att verkligheten anses föränderlig och att kunskapen inte anses definitiv (Bryman, 2011, 

s. 37). Då vi har för avsikt att undersöka vad konsumenten anser om neuromarketing 

idag är denna ontologiska utgångspunkt inte av vikt för denna studie.  

 

 

2.4 VETENSKAPLIG ANSATS 

Ett av de viktigaste problemen att ta hänsyn till inom vetenskapen är hur teori relateras 

till verklighet (Patel & Davidson, 2003, s. 23). Denna studie kommer anta en deduktiv 

ansats vilket innebär att befintlig forskning och relevanta teorier kommer att användas 

för att dra slutsatser och besvara studiens problemformulering och syfte. En studie som 

ämnar beskriva och/eller har för avsikt att avbilda ett specifikt fenomen har i många fall 

en deduktiv ansats (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Detta är i linje med denna studie 

då vi har för avsikt att redogöra och skapa förståelse för konsumentens uppfattning mot 

neuromarketing. I kontrast mot den deduktiva ansatsen förekommer även en induktiv 

ansats som utgår ifrån observationer som därefter resulterar i en teori. (Bryman, 2011, s. 

28) Denna vetenskapliga ansats blir för denna studie inte relevant då syftet med studien 

är att kartlägga konsumentens uppfattning om neuromarketing och därefter tolka 

resultatet. Således kommer inte denna studiens ansats ha sin utgångspunkt i 

verkligheten utan i teorier och forskningsmaterial. Utöver de vetenskapliga ansatser som 

nämnts förekommer även en abduktiv ansats vilket är en kombination mellan en 

induktiv ansats och en deduktiv ansats. Det innebär att utgångspunkten är verkligheten 

och att det därifrån utvecklas en preliminär teori för att sedan testa denna teori på nya 

fall och slutligen utvecklingen av en ny teori. (Patel & Davidsson, 2003, s. 24)  
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Studien kommer dock inte anta en strikt deduktiv ansats då ämnesområdet 

neuromarketing ännu inte innefattar utvecklade teorier som går att nyttjas. Samtidigt är 

syftet med denna studie inte att utveckla en ny teori vilket talar mot att en abduktiv 

ansats skulle vara att föredra. Med detta som bakgrund kommer således en deduktiv 

ansats med vissa influenser från en abduktiv ansats att antas för denna studie.  
 
När en studie antagit en deduktiv ansats är det brukligt att den kunskapsteoretiska 

inriktningen antas vara positivistisk, studien vara kvantitativ och den ontologiska 

utgångspunkten objektivism. Samtidigt som en induktiv ansats kommit att förknippats 

med en kvalitativ studie, hermeneutisk kunskapssyn och konstruktionistisk ontologisk 

utgångspunkt. (Bryman, 2011, s. 40) Detta skulle innebära att denna studie följer den 

ovannämnda brukliga ordningen då den antar en positivistisk kunskapssyn. Dock menar 

Bryman (2011, s.41) att det inte är så enkelt att generalisera och dela upp dessa då 

vetenskaplig forskning är komplex. Fortsättningsvis är det endast tendenser som visat 

på denna indelning och det är viktigt att ha i åtanke att generaliseringen baseras på dessa 

tendenser (ibid. s.41). 
 

 

2.5 KVANTITATIV FORSKNINGSSTRATEGI 

Studiens syfte är att undersöka och skapa förståelse för konsumentens uppfattningar 

gällande neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan dessa. Eftersom 

studien kommer att undersöka konsumentens attityd mot neuromarketing är det av stor 

vikt att undersöka så stor population som möjligt vilket talar för att en kvantitativ 

forskningsstrategi bör nyttjas. En kvantitativ forskningsstrategi karaktäriseras av 

forskning som fokuserar på att beskriva och förklara (Patel & Davidson, 2003, s. 14). 

Förutom en kvantitativ forskningsstrategi förekommer även den kvalitativa 

forskningsstrategin. Den kvalitativa forskningsstrategin kännetecknas av djup och 

ingående analys samtidigt som den inte är lika precis (Svenning, 2003, s. 159).  
 
Det har kommit att riktas kritik mot både den kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstrategin och en kort redogörelse för dessa kommer nu att presenteras. 

Bryman (2011, s. 171) menar att de kvantitativa forskarna inte tar “… hänsyn till det 

faktum att människor tolkar den värld de lever i, något som inte är fallet för 

naturvetenskapens objekt.”. Vilket innebär att de kvantitativa forskarna ibland tenderar 

att frångå det positivistiska synsättet vilket ska vara starkt sammankopplat med den 

kvantitativa forskningsstrategin och därmed även frångår det faktum att människan 

faktiskt tolkar dess omvärld. Även det faktum huruvida respondenterna och forskaren 

ser på de viktigaste och mest centrala begreppen i studien på samma sätt går att 

ifrågasättas. Det är inte säkert att forskaren och respondenten uppfattar begreppen i 

exempelvis en enkätstudie på samma sätt. På så sätt går det att ifrågasätta den 

kvantitativa forskningsstrategins metod att hantera det faktum att de tillfrågade 

respondenterna besitter den kunskap som krävs för att avge ett kvalificerat svar och i 

linje med det forskaren hoppas inbringa. (ibid. s. 171, 172) För att överbrygga 

ovannämnda problem kommer i denna studies enkät finnas en tydlig redogörelse för de 

olika begrepp som använts, den kommer också innefatta fasta svarsalternativ så inget 

missförstånd med de olika begreppen uppstår. Detta i kombination med vår 

medvetenhet om den kritik som riktats mot denna typ av forskning kommer att reducera 

risken att studiens resultat blir missvisande. 



  

13 
 

 
Det har även riktats kritik mot den kvalitativa forskningsstrategin. Bryman (2011, s. 

368) skriver att en kvalitativ studie i många fall kan uppfattas som alltför subjektiv vid 

anförandet vid datainsamlingen samt avkodningen av densamma. Fortsättningsvis är 

bristen på generaliserbarhet i kvalitativa studier ett problem då sådana studier oftast sker 

i ett mindre urval vilket innebär att ingen generell slutsats går att dra om dessa. 

Slutligen har kritik riktats mot det faktum att en kvalitativ studies urval inte alla gånger 

motiveras och att en studie av denna typ saknar transparens. (Bryman, 2011, s. 370) 
 
Avslutningsvis menar Patel och Davidson (2003, s. 14) att det förenklat går att särskilja 

kvantitativt inriktad forskning från kvalitativt inriktad forskning genom att hävda att den 

kvantitativa forskningen strävar efter att besvara frågan ”Var? Hur? och Vilka?” medan 

kvalitativt inriktad forskning har för avsikt att besvara frågan ”Vad är detta?” och 

”Vilka är de underliggande mönstren?”. Återigen, då syftet med denna studie är att 

skapa förståelse för konsumentens attityd mot neuromarketing, är en kvantitativ 

forskningsstrategi av störst relevans då studien ämnar besvara frågan Vad anser 

konsumenten om neuromarketing och under vilka förutsättningar är denna typ av 

marknadsundersökning acceptabel?  
 

 

2.6 PERSPEKTIV 

Det är viktigt att reflektera över en studies perspektiv eftersom det bidrar till studiens 

resultat som kan variera utifrån det perspektiv som antagits (Johanson Lindfors, 1993, s. 

37-38). Då studien huvudsakligen syftar till att undersöka konsumentens attityder 

gällande neuromarketing och under vilka förutsättningar denna typ av 

marknadsundersökning är acceptabel kommer vi att sätta oss in i konsumentens roll. 

Därmed kommer denna studie att genomföras ur ett konsumentperspektiv. Kunden 

utgör också den viktigaste kuggen för att ett företag ska fungera optimalt och är nyckeln 

till finansiell framgång. Emellertid kommer studiens slutsatser att resultera i 

rekommendationer som företag kan använda för att möta konsumentens farhågor och 

önskemål gällande neuromarketing, och på så sätt främja förståelse och respekt. Därför 

kommer studien även att inkludera ett företagsperspektiv, detta då slutsatser gällande 

konsumenters preferenser blir mer intressant och till större nytta för företag än för 

konsumenten själv.  

 

 

2.7 VAL AV TEORIER 

Nedan presenteras valet av de teorier vi använt för att möjliggöra besvarandet av 

studiens frågeställning. Det valda forskningsområdet är ett relativt nytt område och det 

finns ännu inga utvecklade teorier som behandlar detta område. Detta är något som har 

konstaterats då en omfattande litteratursökning inom området genomförts. Med detta 

som bakgrund har vi valt teorier som behandlar etik och företags- och 

konsumentperspektiv. Detta för att gå i linje med vår problemdefiniering och syftet med 

studien. Vi har också valt att göra en tydlig redogörelse för neuromarketings ursprung 

både ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Detta för att läsaren tydligt ska förstå 

betydelsen av neuromarketing samt kunna härleda dess ursprung. Om inte en detaljerad 
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förklaring och redogörelse gjorts av neuromarketing och dess härstamning är risken att 

en avsaknad och reducerad förståelse skulle bli resultatet. 
 
Vi kommer att inleda den teoretiska referensramen med en historisk bakgrund av 

neuroscience och neuroeconomics som slutligen kommer att leda in på neuromarketing. 

Efter detta kommer vi att presentera teorier kopplade till etik och bland annat redogöra 

för vikten av etiskt arbete och medvetenhet. Vi har i så stor utsträckning som möjligt 

försökt använda erkända och etablerade forskare inom området, såsom Murphy et al. 

(2005) samt Brenkert (2008). 
 
Bristen av utvecklade teorier beror till stor del på att mycket av forskningen till en 

början har bedrivits av företag. Först i senare skede har den akademiska världen kommit 

att involverats och har bidragit med vetenskapliga artiklar och forskningsmaterial. Det 

faktum att det inte finns utvecklade teorier inom det valda forskningsområdet 

neuromarketing har både fördelar och nackdelar. En fördel är att vi inte blir lika bundna 

till ett visst sätt att tänka utan kan ha ett öppnare sinne och använda oss utav det vi anser 

är viktigt att tillföra till studien för att besvara problemformuleringen. Dock har detta 

medfört att vår litteratursökning varit väldigt resurskrävande, samt tendens till avsaknad 

av vetenskapligt baserad litteratur. På grund utav denna avsaknad har vi i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att använda oss av författare som anses ha god 

renommé och är återkommande i ett flertal vetenskapliga artiklar och citeringar. 

Exempel på detta är Glimcher et al. (2009) samt Bear et al. (2001). Så att genom att 

använda oss av de mest välkända författarna inom området säkerställer vi att den 

viktigaste och mest relevanta faktan nyttjas.  

 

 

2.8 LITTERATURSÖKNING 

2.8.1 SEKUNDÄRKÄLLOR 

För att komma fram till den litteratur vi använt oss utav för den teoretiska referensramen 

har vi till största del använt oss av vetenskapliga artiklar och facklitteratur. De 

vetenskapliga artiklar som använts är framsökta genom Umeå universitetsbiblioteks 

databaser. De databaser som vi använt mest är Business Source Premier (EBSCO), 

Emerald och Medical Jorunals. När vi sökt efter artiklar via dessa databaser har vi sökt 

via Peer Reviewed. Detta innebär att artiklarna är granskade av andra forskare och att 

informationen som står i dessa artiklar på så sätt blir mer tillförlitligt. När denna 

sökning genomfördes användes både den svenska och engelska översättningen på 

sökord som neuroscience, neuroeconomics, neuromarketing, konsumentbeteende, 

hjärnavbildning, etik, den svarta lådan, beslutsprocessen, förtroende och 

marknadsföring. Utöver dessa databaser har vi hittat kunskap bland avhandlingar som 

berör samma forskningsområde som denna studie och är onlinepublicerat på DIVA - 

digitala vetenskapliga arkivet. Anledningen till att vi sökte information där var att vi 

noga ville studera tillhörande referenslistor med förhoppningen om att ta del av källor vi 

inte tidigare upptäckt, vilket resulterade i att vi kommit i kontakt med flertalet bra 

källor. 
 

När vi hittade en relevant artikel fokuserade vi först och främst på de artiklar som hade 

flest citeringar och läste sedan igenom artikeln ett flertal gånger för att säkerställa att vi 

förstått forskarens syfte med artikeln samt dess resultat. De flesta av de vetenskapliga 
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artiklarna vi beslutat oss för att använda i den teoretiska referensramen har båda 

författarna läst för att ytterligare säkerställa och garantera att inget tolkats fel av oss som 

författare. Även utefter dessa artiklar har referenslistor granskats och en sökning efter 

intressanta och relevanta källor har genomförts. Det är på detta sätt som vi kommit i 

kontakt med de flesta böcker vi använt då flera av författarna varit omnämnda ett flertal 

gånger. Vi har också använt webbsidan forskning.se i förklaringen av hjärnans funktion. 

Denna hemsida har ingen facklitterär förankring och därför har vi jämfört denna 

hemsida mot vetenskaplig litteratur för att konstatera att hemsidans redogörelse och 

definitioner inte skiljer sig åt. På grund av att denna hemsida förklarar hjärnan på ett 

lättbegripligt sätt och konstaterandet om att hemsidans definitioner stämmer överens 

med den vetenskapliga litteraturens beslutade vi oss för att ta nyttja hemsidan som en 

referens. 
 
Slutligen har universitetslektorn Anna-Carin Nordvall som forskat inom området 

neuroeconomics på Handelshögskolan vid Umeå universitet, kommit med värdefulla 

tips på både vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Dessa litteraturtips har vi tagit till 

oss men vi har gjort vår egen bedömning om vad vi anser passa denna studie. 
 

 
2.8.2 KRITIK AV SEKUNDÄRKÄLLOR 

I uppstarten av en forskningsprocess bör både en kritisk teorianvändning och 

teorisökning genomgås. Teorianvändningen utgörs till största del av fastställandet av 

studiens utgångspunkter och därefter teoriurvalet. Vad som är viktigt att ta hänsyn till 

då är att inte låsa fast sig vid ett och samma område då ett forskningsområde kan kräva 

tvärvetenskaplighet. (Johansson Lindfors, 1993. s. 87) När det kommer till 

teorianvändningen är det viktigt att granska detta ur ett källkritisktperspektiv. Källkritik 

är ett verktyg som hjälper forskaren att ta reda på vad som är sant och inte (Thurén, 

2005, s. 9). I denna studie har vi valt att utföra källkritik efter en kombination av ett 

antal faktorer som är uppsatta av Johansson Lindfors (1993) samt Thurén (2005). 

Johansson Lindfors (1993, s. 88) menar att bland annat Aktualitet och Ursprung bör tas 

hänsyn till samtidigt som Thurén (2005, s. 13) menar att Äkthet, Tidssamband, 

Oberoende och Tendensfrihet är de äkthetsprinciper som bör uppmärksammas. Det är 

utefter dessa principer som granskningen av de nyttjade sekundärkällorna i denna studie 

kommer att undersökas efter. 

 
Att ta hänsyn till källans ursprung innebär att det är av stor vikt att till så stor 

utsträckning som möjligt använda primärkällor. Görs inte detta ökar risken att det sker 

missuppfattningar och feltolkningar då dessa bygger på andras tolkningar som kanske 

inte är korrekta. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89) Denna faktor är nära besläktat 

med den äkthetsprincip som Thurén (2005, s.13) nämner som Oberoende. Vad Thurén 

(2005) menar med denna äkthetsprincip är att en källa inte ska bestå av något som är 

avskrivit ifrån annan vetenskaplig källa utan den ska vara självständig. Vi har till så stor 

utsträckning som möjligt försökt att uppnå detta genom att exempelvis studera 

primärkällan och på så sätt skapa vår egen tolkning. Dock har vi i vissa fall blivit 

tvungna att använda sekundärkällor då vi inte lyckats att hitta den ursprungliga källan. 

Det här har vi haft en hög medvetenhet om och i många fall ställt oss kritiska inför det 

och på så sätt tror vi inte att det är något som kommer påverka studiens resultat. I de 

ytterst få fallen detta blivit nyttjat har det de flesta gånger handlat om större verk eller 

undersökningar. Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar att det inte är skäligt att 
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forskaren i fråga ska behöva gå igenom alltför stora handlingar för att komma fram till 

primärkällan. På grund av resursmässiga skäl då det kan ta mycket tid och vara 

resurskrävande (ibid. s. 89). Även citat har försökt att användas sparsamt, för att inte 

något ska bli taget ur sitt sammanhang och på så sätt feltolkas av läsaren. Vilket 

Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar lätt kan hända om något rycks ur sin kontext. I 

de fall vi valt att ha med citat har vi förklarat hur vi tydligt förklarat hur vi som 

författare tolkat citatet och på så sätt styrt läsaren i rätt riktning.  

 
Fortsättningsvis menar Johansson Lindfors (1993, s. 89) att det är viktigt att vara 

uppmärksam på den tidpunkt en källa är publicerad, det vill säga källans aktualitet. 

Detta är vad Thurén (2005, s. 13) menar med äkthetsprincipen tidssamband, och att det 

kan finnas belägg för att tvivla på en källa som är skriven sen långt tillbaka. Dock 

behöver det inte alltid vara det mest optimala att använda den senaste publicerade 

källan, vissa handlingar kan vara bättre trots att de är äldre (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 89). Alltså, en källa bör inte förkastas bara för att bäst-före-datumet vid en första 

anblick tros ha gått ut. En förutsättning för detta är dock att en noggrann undersökning 

av forskningsområdet genomförts för att kunna avgöra vilken källa som är den bästa att 

använda och inte.  Då neuromarketing som forskningsområde är så pass nytt resulterar 

det i att de flesta källor och referenser som används rörande det specifika begreppet i 

denna studie kommer att vara relativt nypublicerade och aktuella medan övriga 

referenser kan ha ett mer varierat åldersspann. Vi anser oss ha en tydlig tanke bakom 

varje källa som använts och i de fall där källan är en aning äldre har den använts på 

grund av att vi stött på referensen i många andra vetenskapliga handlingar och på det 

sättet rättfärdigas dess medverkan i denna studie. 

 

Thurén (2005, s.13) skriver också att det är viktigt att se till att källan lever upp till 

Äkthet. Det vill säga att “källan ska vara det den utger sig för att vara” (ibid. s, 13). 

Genom att till så hög grad som möjligt använda vetenskapligt grundad litteratur anser vi 

oss leva upp till detta kriterium. De vetenskapliga artiklar vi använt är även granskade 

av andra forskare, då vi sökt dessa artiklar via Peer Reviewed, vilket höjer 

trovärdigheten hos dessa källor.  

 

Slutligen menar Thurén (2005, s. 13) att äkthetsprincipen Tendensfrihet är något som 

ska tas hänsyn till. Det innebär att det inte ska råda något tvivel om att källan ger en 

sann syn på verkligheten och att den inte är påverkad av någon annan form av 

utomstående vinningar detta i exempelvis form av ekonomiska eller politiska 

förtjänster. Denna äkthetsprincip har varit svår att undersöka då vi inte kan veta 

författarnas bakomliggande tanke bakom en specifik artikel eller handling. Dock har vi 

inte har sett någon form av tendens till detta och därför finns inte heller något belägg att 

hysa misstanke om det 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning och presenterar de teorier vi anser är 

relevanta för studien. Vi kommer att beskriva på vilket sätt dessa teorier går att koppla 

till studien och på vilket sätt dessa bidrar till vårt resultat. Vi kommer från början att 

presentera de olika teorierna för att slutligen sammanfatta dem i en avslutande modell. 
 

3.1 NEUROSCIENCE 

Människan är nyfiken i sin natur och strävar hela tiden efter att ta reda på frågan varför. 

Vi vill veta varför vissa saker känns dåliga medan andra känns bra, varför vi föredrar en 

sak framför en annan och varför vi överhuvudtaget tänker på det sätt vi gör. Vi nöjer oss 

sällan med att anta, utan vi vill få svar på frågan: varför? Neuroscience, eller Neural 

Science som det även kommit att kallas, är ett ämnesområde som börjat nysta i denna 

fråga och relativt grundläggande neurovetenskaplig forskning har kommit att avslöja en 

hel del om gemeneman som vi tidigare inte visste. 
 
Begreppet neuroscience är ett relativt nytt begrepp och det var så sent som 1970 då den 

första sammanslagningen av neuroscientists (neuroforskare) skapades (Bear et al., 2001, 

s. 3). Neuroscience har kommit att legat till grund för både neuroeconomics och så 

småningom även neuromarketing. Neuroscience är från början en multidisciplinär 

sammanslagning mellan en rad olika forskningsområden; fysiologi, biologi, psykologi, 

matematik, medicin och kemi. Dåtidens forskare valde att gå samman över de olika 

forskningsfälten för att skapa sig ett bättre helhetsperspektiv och med spetskompetens 

inom flera ämnesområden. Trots denna spridning av olika forskare, kallar sig dagens 

forskare inom neuroscience kort och gott neuroforskare. (Bear et al., 2001, s. 4)  
 
Neuroscience är läran om hur vårt nervsystem är uppbyggt och fungerar. Genom att 

forska och förstå neuroscience kan vi bland annat lära oss hur olika nervsjukdomar så 

som demens och schizofreni kan uppkomma samt hur dessa påverkar vårt nervsystem 

(Bennett & Hacker, 2008, s.1). Neuroscience används idag för att öka kunskapen om 

vår hjärna och vårt nervsystem. Neuroscience och läran om hjärnan är väldigt komplex 

och kan vara invecklat att förstå sig på. För att bryta ner neuroscience till en mer 

begriplig nivå har forskare delat upp området i fem olika underkategorier. Det kommer 

nu att följa en kort redogörelse för dessa fem underkategorier som är; molecular 

neuroscience, cellular neuroscience, systems neuroscience, behavioral neuroscience och 

cognitive neuroscience. (Bear et al., 2001, s. 13) Molecular neuroscience är den del av 

neuroscience som beskriver att molekylerna som finns i vår hjärna har en unik uppgift 

och att dess sammansättning är livsnödvändig för oss. Molecular neuroscience är den 

mest grundläggande del av neuroscience av de fem olika underkategorierna. Nästa 

underkategori är cellular neuroscience, som fokuserar på vad det är som gör att alla 

Inledning Teori 
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Analys 

Slutdiskussion 
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molekyler tillsammans ger nervcellerna dess speciella egenskaper. Det tredje området är 

systems neuroscience, denna del syftar till att beskriva hur konstellationen av de olika 

nervcellerna tillammans bildar en komplex kretsbana som i sin tur utgör specifika 

funktioner. Det är i denna del som de neurovetenskapliga forskarna studerar hur olika 

nervbanor bland annat bildar sinnesintryck och omvandlar dessa till uppfattningar om 

den yttre världen och genom detta får oss att ta beslut vilket i sin tur leder till 

kroppsrörelse. Den fjärde kategorin är behavioral neuroscience och här analyseras 

vilken inverkan människans nervsystem har på dess inlärda beteende, på vilket sätt det 

påverkar och hur det fungerar. Den femte och sista underkategorin är cognitive 

neuroscience och denna del av neuroscience behandlar den del av vår hjärna som 

kanske är svårast att förstå sig på, nämligen den del där vår självmedvetenhet hanteras 

samt studier om hur hjärnaktiviteter skapar vårt sinne. Cognitive neuroscience ämnar 

med andra ord att beskriva sambandet mellan vår hjärna och vårt sinne. (Bear et al., 

2001, s.13-14) Denna korta beskrivning av dessa fem olika underkategorier som 

neuroscience består av ämnar öka förståelsen om området och dess funktioner. Denna 

typ av forskning av hjärnan och nervsystemet har bidragit till ökad kunskap om 

människans interna processer, och därigenom har lärdomar om beslutsprocesser kommit 

att avslöjas, vilket inte har förekommit innan. Med hjälp utav denna typ av hjärn- och 

nervforskning ökar chanserna att få en djupare inblick i den svarta lådan och kunskap 

om konsumentens inre beslutsprocesser. 
 
Som nämnt ovan kan forskning inom neuroscience bidra till att sjukdomar kopplade till 

nervsystemet upptäcks tidigare som på lång sikt bidrar till att kunskapen om samhällets 

allmänhälsa förstärks och förbättras. Detta eftersom chansen att snabbare upptäcka 

sjukdomar ökar i samband med utvecklingen av neuroscience. (Bear et al., 2001, s.16, 

17) Det mesta av kunskapen som finns inom neuroscience idag härstammar ifrån 

genomförandet av experiment på djur. Vilket har bidragit till att en kartläggning av hur 

nervsystemet är uppbyggt går att fastslås. I de allra flesta fallen görs experimenten på 

möss och råttor. (Bear et al., 2001, s. 16). Så trots att etiska frågor huruvida det är etiskt 

rätt eller inte att använda djur så är det faktum att användningen av djur har bidragit till 

att neuroscienceforskningen snabbt har utvecklats och varit till hjälp när det gäller 

upptäckten av nervsjukdomar och dess uppkomst. Exempelvis har neuroscience bidragit 

till att utveckla en metod som kan rädda döende nervceller hos personer med Alzheimer 

och de personer som fått en stroke. (Bear et al., 2001, s. 20) 
 
För att förstå hur forskningen har lett oss fram till vad neuroscience är idag är ett bra 

sätt att undersöka hur synen på vår hjärna har utvecklats med tiden. Detta för att skapa 

en grundläggande kunskap om varför neuroscience ser ut som det gör idag. Synen på 

hur människans hjärna fungerar har förändrats med tiden. För omkring 5000 år sedan i 

Egypten trodde läkare att det var i hjärtat som människan hade sin själ och att det var 

där som tankar och känslor uppstod. Det var inte förrän Hippokrates, en läkare under 

antiken, ifrågasatte denna syn på hjärtat och kunde konstatera att hjärnan var det som 

var källa till intelligens. (Bear et al., 2001, s. 4) Efter detta har synen på hur hjärnan 

fungerar successivt fortsatt att förändrats och utvecklats och än idag är detta 

forskningsområde dynamiskt, även teknologins framsteg fortsätter att bidra med 

ytterligare kunskap om vår hjärna. En bidragande faktor till att människan är så 

fascinerad av hjärnan och dess funktion kan tänkas vara att kunskapen om hjärnan är 

under ständig utveckling. 
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Det är viktigt att de resultat som framkommer vid forskning tolkas och avkodas korrekt, 

oavsett kvantitativ eller kvalitativ forskningsprocess (Bryman, 2011, s. 292, 510-511). 

Vilket gäller all form av forskningsområden och så även neuroscience. Då neuroscience 

är ett relativt komplext område och bitvis väldigt teoretiskt kan det vara svårt att tolka 

resultatet om det inte finns tillräckligt mycket förkunskaper om området. Men även det 

faktum att neuroscience berör människoliv kan vara en utav de faktorer som gör att det 

här är ett område som berör. Är inte tolkningen av resultatet korrekt ökar risken för att 

det görs feltolkningar av slutsatsen vilket kan leda till att resultatet som tycks komma 

ifrån forskningen kan förbli förvrängt och således inte blir tillförlitligt. Görs 

feltolkningar av det slaget leder det till att de resultat som tros härstamma ifrån 

forskningen ligger till grund för antaganden som inte kommer att överensstämma med 

sanningen utan antaganden som är förvridna för att passa in i det sammanhang 

uppdragsgivaren önskar.  
 

 

3.2 NEUROECONOMICS 

Murawski (2011, s.215) beskriver att syftet med neuroeconomics är: 
 
“unify economic theories with theories from psychology and cognitive neuroscience to 

improve our understanding of human decision-making” 
 
Vilket innebär att neuroeconomics syfte är att genom en sammanslutning mellan 

psykologiska teorier och cognitive neuroscience (kognitiv neurovetenskap) utveckla 

kunskapen om människans beslutsfattande. Begreppet neuroeconomics kommer ifrån 

början från ett matematisktbegrepp och har sitt ursprung ifrån två olika grenar, den 

neoklasiska nationalekonomiska revolution som ägde rum på 1930-talet och cognitive 

neuroscience som har sitt ursprung ifrån 1990-talet (Glimcher et al., 2009, s.1). För att 

få en övergripande förståelse för detta forskningsområde kommer en kort redogörelse 

för dessa två grenar att förklaras. 
 
Nationalekonomi sägs ha omnämnts första gången 1776 i Adam Smiths publikation The 

wealth of Nations. I denna publikation beskriver Smith ett antal kritiska företeelser 

gällande förståelsen vid konsumentens val och dennas beslut på marknaden i sin helhet. 

I samband med denna publikation börjades nationalekonomin att ta fart på riktigt, det 

kom att bildas en ny nationalekonomisk teori och ett antal skolor inom denna 

utvecklades.  Kända nationalekonomer som Keynes, Fisher och Edgeworth började 

träda fram och forma disciplinen. (Glimcher et al., 2009, s. 1) Under 1930-talet började 

den matematiska strukturen av konsumentval och konsumentbeteenden på marknaden 

att utforskas (Glimcher et al., 2009, s. 2). Nationalekonomin kom så smått att börja 

involvera konsumentens beteende vilket inte hade förekommit innan. En av de allra 

första modellerna som utvecklades inom den genren är en modell som benämns som 

Weak Axiom of Revealed Preference (WARP), denna utvecklades under 1930-talet. 

Denna modell är således ett verktyg för att underlätta förståelsen för hur konsumentens 

beslutsfattande påverkar dennes framtida beslutstagande. Denna modell tillsammans 

med en utökad version, the Generalized Axiom of Revealed Preferences (GARP), 

avslöjar huruvida konsumentens olika preferenser och val kan avslöja något om dess 

framtida beteenden. Det vill säga dessa modeller kan avslöja huruvida tidigare bestämda 

mönster och val som gjorts förutser framtida beslut. (Glimcher et al., 2009, s.2) Dessa 
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modeller går således att se som ett tidigt bidrag till en ökad kunskap och växande 

intresse i konsumentens svarta låda. Med hjälp av dessa ovannämnda modeller kunde 

forskarna härleda konsumentens val men idag med dagens mätmetoder kan forskningen 

dra nytta av detta till en ännu högre grad än vad som tidigare gjorts. Exempelvis kan 

dagens forskare använda fysiologiska mätmetoder för att se hur konsumenten reagerar i 

vissa situationer samt varför denne tar olika beslut, detta genom att registrera hur 

blodflödet förändras i hjärnan vid olika beslutsprocesser (fMRI) (Zurawicki, 2010, 

s.44).  
 
Neuroscience har inte bara kommit att fokusera på neurologiska sjukdomars förlopp och 

dess påverkan utan dessutom fokuserat på individers beslutsfattande då detta är en av de 

viktigaste och mest frekventa kognitiva processer som vår hjärna används till idag. 

Under 1990-talet började disciplinen cognitive neuroscience att bli allt större och mer 

utbrett. Cognitive neuroscience metodologi härrörs ifrån både fysiologin och den 

kognitiva psykologin (Glimcher et al., 2009, s.4). Detta område består i sin tur av två 

olika metoder att mäta hjärnan, den neurologiska metoden och den fysiologiska 

metoden. Den neurologiska metoden fokuserar till största del på undersökning av det 

sensoriska systemet eller det system som styr våra kroppsrörelser medan den 

fysiologiska metoden har fokus på direkta mätmetoder av det biologiska tillståndet som 

exempelvis mäta blodtillförsel till och från hjärnan, det vill säga fMRI. Dessa två 

metoder slogs samman någon gång runt 1980-talet till ett gemensamt område, 

neurologi. I samband med detta började det även användas ett antal modeller 

hemmahörande i psykologin för att förstå sambandet mellan hjärna och beteende. Dock 

stötte forskarna som utvecklade fram dessa psykologiska modeller på två genomgående 

problem, nämligen att det blev ett överskott av likartade modeller som var svåra att 

särskilja ifrån varandra samt bristen på information och data från experiment. Detta 

fysiologiska experiment ger visserligen väldigt exakt data, men på samma gång kräver 

det oerhörda resurser för att få fram tillförlitlig data. Upplösningen av dessa två problem 

är roten bakom vad som kommit att kallas en revolution inom cognitive neuroscience 

och när detta synsätt verkligen började formas och bli en egen disciplin. (Glimcher et 

al., 2009, s.5)  
 
Dessa två grenar, den neoklassiska revolutionen och cognitive neuroscience har 

tillsammans satt upp det ramverk som bildat dagens neuroeconomics. De 

neurovetenskapliga disciplinerna är något som mynnar ut ifrån den klassiska 

nationalekonomin som utefter den förgrenas i ett antal subkategorier där 

neuroeconomics och neuromarketing är två utav dem. I och med den multidisciplinära 

sammanslagningen som skett inom detta forskningsområde har olika infallsvinklar och 

synsätt mötts och på det sättet har det tillförts en mängd olika kunskapsbaser. Denna 

kombination av forskare ifrån multidisciplinära forskningsområden är den allra största 

och fortast växande inom biologin med nervsystemet som en genensam fokuspunkt. 

(Bear et al., 2001, s. 3). 
 

Avslutningsvis är det viktigt att avkoda och avläsa forskningsresultatet på ett trovärdigt 

och sanningsenligt sätt för att inte förvrida forskningsresultatet. Murawski (2011, s. 

223) belyser ett problem i att tyda experimentella resultat som framkommit vid fMRI 

undersökningar. Det Murawski (2011, s. 223) vill belysa är att det kan vara svårt att 

tolka resultaten som framkommer inom den vetenskapliga världen och att risken är att 

dessa blir förenklade i avsikt att passa den riktiga världen. Vidare menar Anderson 

(2010, s.151,152) att forskare inte varit medvetna om hur tolkningen av fMRI-
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undersökningar ska genomföras förrän i nutid samt att undersökningar fastställts med 

allt för simpla frågeställningar för att uppnå något djup. Om detta är något som är 

vedertaget inom neurovetenskaplig forskning löper det en risk att resultatet blir förvridet 

och utfallet förvrängt. En av de vanligaste mätmetoderna inom neurovetenskaplig 

forskning är fMRI är det viktigt att vara medveten om att det kan förekomma 

metodologiska brister inom denna typ av forskning. Detta på grund av att områdets 

komplexitet kan medföra svårigheter med att uppnå tillräckliga förkunskaper för att 

tolka vetenskapens värld till något konkret i företagsekonomin.  

 

 

3.3 NEUROMARKETING 

Neuromarketing omnämndes första gången 2002 (Fisher et. al., 2010, s. 230) och sedan 

dess har utvecklingen snabbt gått framåt. Neuromarketing är en ny disciplin inom 

företagsekonomin som härstammar från neuroeconomics. Fisher et. al (2010, s. 230) 

beskriver neuromarketing som marknadsföring designad med hänsyn till 

neurovetenskaplig forskning. Det innebär att konsumenters beslutsprocess undersöks 

genom att mäta och analysera fysiologiska funktioner. Främst har hjärnan studerats men 

också hjärtslag, ögonrörelser och andra fysiologiska mått har undersökts. Detta område 

innefattar bland annat ekonomi, fysiologi och psykologi och undersöker mekanismerna 

bakom de beslut vi tar och kan användas för att förbättra och effektivisera reklam 

(Morin, 2011, s 131). Genom denna metod vill forskare förstå de interna processer som 

sker vid beslutsfattande, som många gånger kan ske utan individens förståelse för 

komplexiteten i besluten men även eftersom det kan ske omedvetet (Ariely & Berns, 

2010, s. 284).  
 

Marknadsundersökningar har länge varit ett självklart verktyg som företag använder för 

att förstå kunder och deras önskemål och förutspå effekter av kampanjer och andra 

insatser. Det finns många marknadsundersökningar som används för att försöka förstå 

kunders preferenser, det kan exempelvis vara fokusgrupper, enkäter eller 

marknadstester, och nu även neuromarketing. Vilken metod som passar bäst till 

specifika situationer kan vara svårt att veta eftersom de måste fånga konsumentens 

högsta upplevda nytta. Marknadstester ger tydligen det mest exakta svaret men att vara 

tvungen att genomföra sådana tester medför att informationen både blir dyr och kommer 

sent, och enligt Ariely & Berns uppfyller den därför inte marknadsundersökningars 

syfte. (Ariely & Berns, 2010, s. 284, 285) Det är ännu inte helt tydligt huruvida 

användandet av undersökningar på hjärnan är överlägsen de klassiska metoderna. Om 

utvecklingen av neuromarketing bidrar till en ökad förståelse för de underliggande 

faktorerna i beslutsprocessen kan det innebära nya möjligheter för marknadsförare. 

Förmågan att tyda konsumentens hjärnaktivitet är en ny företeelse, de interna processer 

som hjärnaktiviteten består av brukar kallas för den svarta lådan (Solomon et al., 2010 s. 

246). Den svarta lådan innefattar de interna processer som bearbetar de stimuli som 

individer utsätts för och som därefter leder till respons (Solomon et al., 2010 s. 246). 

Utvecklingen går framåt och intresset växer, Żurawicki (2010) menar att det förutom 

universitetsrelaterade studier uppskattningsvis också finns cirka 90 privata neuroscience 

laboratorium runt om i världen som genomför studier gällande kundbeteenden i 

samarbete med företag (Żurawicki, 2010, s. 211). Det finns både möjligheter och risker 

med att använda hjärnavbildningar för att förstå konsumenten och sättet som denna 

fattar beslut. Metoden kan potentiellt hjälpa företag att skapa en fördjupad 
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kundförståelse och genom att förstå kundens behov och önskemål blir det också lättare 

att uppfylla dessa.  
 
“First, marketers hope that neuroimaging will provide a more efficient trade-off 

between costs and benefits. This hope is based on the assumptions that people cannot 

fully articulate their preferences when asked to express them explicitly, and that 

consumers’ brains contain hidden information about their true preferences. Such 

hidden information could, in theory, be used to influence their buying behaviour, so that 

the cost of performing neuroimaging studies would be outweighed by the benefit of 

improved product design and increased sales. In theory, at least, brain imaging could 

illuminate not only what people like, but also what they will buy.” 
 

(Ariely & Berns, 2010, s. 284). 
 

Ariely & Berns menar att marknadsförares förhoppning är att användningen av 

hjärnavbildning kommer att bidra till en ökad förståelse för konsumentens preferenser 

som för denne kan vara svåra att uttrycka. Konsumentens sanna preferenser skulle 

kunna användas för att påverka dennas köpbeteende och företag därigenom effektivisera 

utväxlingen mellan kostnader och fördelar. (Ariely & Berns, 2010, s. 284) Utöver detta 

finns det också förhoppningar om att denna metod ska kunna erbjuda mer precisa 

marknadsundersökningar. Beslutprocessen är komplex, emotioner och fördomar 

påverkar ofta konsumentens preferenser. Det kan därför vara svårt att producera valida 

data genom traditionella marknadsundersökningar till samma grad som genom 

neuromarketing. Genom neuromarketing skulle produkter kunna testas tidigare i 

utvecklingsprocessen och därmed kunna anpassas till konsumenternas preferenser till 

lägre kostnader. (Ariely & Berns, 2010, s. 284) 
 

Ett perspektiv som vi som författare ser ytterst lite av i litteraturen är det som visar på 

konsumentens uppfattningar gällande neuromarketing. Vilket kan vara intressant att titta 

på eftersom negativa eller felaktiga meningar hos konsumenten skulle kunna påverka 

forskningen på området om sådana föreställningar finns hos respondenten. Utöver detta 

kan ett dåligt rykte bidra till sämre forskningsanlag vilket hämmar forskningen och 

därmed drabba disciplinen i stort (Wardlaw et al., 2011, s. 1). Allmänhetens inställning 

till neuromarketing är därför i högsta grad relevant för forskningen och området som 

helhet, därför måste dessa aspekter lyftas fram och tas hänsyn till.  
 
Då en rad experter på hjärnavbildning tillfrågades visade det sig att 87 procent ansåg att 

området framställdes felaktigt i media, flest ansåg att det berodde på dålig journalism 

(54 procent). Därefter följde 51 procent som ansåg det bero på överdrivna och förstärkta 

resultat av forskare, 44 procent sa att det berodde på dåligt genomförda studier. 

Slutligen svarade 38 procent att det var på grund av bristande kommunikation av 

forskningsvärlden. (Wardlaw et al., 2011, s. 5). Om konsumenten och allmänheten har 

en felaktig eller skev bild av disciplinen kan det ge negativa konsekvenser över 

forskningsområdet i stort (Wardlaw et al., 2011, s. 1). I den ovannämnda studien som 

genomfördes i Storbritannien (Wardlaw et al., 2011) visade det sig att allmänheten var 

kritiskt inställda till att använda hjärnavbildning till annat än medicinsk användning. 

Den negativa inställningen var riktad mot exempelvis marknadsundersökningar, vid 

anställning samt vid lögndetektortest (Wardlaw et al., 2011, s. 6). Akademiker har 

skyldigheter gentemot allmänheten att producera tydlig vetenskaplig noggrannhet 

(Fisher et al., 2010, s. 235). Även forskare inom neurovetenskapen behöver ta sitt 
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ansvar för att synas i vetenskapliga sammanhang som samtidigt ska vara förståeligt för 

allmänheten (Wardlaw et al., 2011, s. 6). Experterna oroade sig inte för den etiska 

problematiken såsom studien visade att allmänheten gjorde. Istället bekymrade de sig 

för att allmänheten skulle orsaka påföljder i form av starka regleringar (Wardlaw et al., 

2011, s. 6). Detta bidrar ytterligare till vår uppfattning att de olika intressenterna ofta 

saknar förståelse för varandra (se exempelvis Fisher et al., 2010). Att mäta 

hjärnaktiviteter är en känslig uppgift och därför bör det finnas utarbetade metoder hur 

användandet ska hanteras och kontrolleras. Det är inte forskningen i sig som är farlig, 

utan om resultatet av den används på ett sätt som drabbar konsumenten. Utan en 

förståelse för hur neuromarketing verkligen fungerar kan det vara svårt att få en 

nyanserad bild av disciplinen, därför följer nu en presentation av de områden som är 

relevanta i relation till studiens undersökning.  
 

 
3.3.1 HJÄRNAN 

Hjärnan är en komplex och fascinerande kroppsdel som tillsammans med ryggmärgen 

bildar det som kallas centrala nervsystemet. Hjärnan och nervsystemet är involverade i 

styrningen av samtliga kroppens organ och går därför att likna vid en telefonväxel som 

hanterar kommunikationen mellan kroppens olika delar samt mottagandet av sensorisk 

och motorisk information. Hjärnan är uppdelad i storhjärnan, mellanhjärnan, lillhjärnan 

och hjärnstammen och innehåller över hundra miljarder nervceller. Utöver hanteringen 

av kroppsfunktioner kontrollerar hjärnan exempelvis också tankeförmågan, känslor och 

minne, samtliga funktioner som sitter i olika delar av hjärnan. (Forskning, 2012) 
 

Vid studier av neuromarketing är det främst de områden som berör känslor och 

beslutsfattande som är relevanta att undersöka eftersom det är dessa områden som 

neuromarketing berör. Limbiska systemet kallas ett område i storhjärnan som innefattar 

olika känslor och beteenden. Det styr människans reaktioner på olika situationer och ger 

exempelvis känslan av lycka när något känns bra (Żurawicki, 2010, s. 5ff). Inom 

limbiska systemet finns ett litet mandelformat område som heter amygdala och ligger 

vid storhjärnans tinninglob, detta område hjälper till att färga våra sinnesintryck. 

Ångestladdade känslor såsom rädsla är starkt kopplat till amygdala som man kan se 

aktiveras vid negativa situationer (Żurawicki, 2010, s. 5; Loewenstein et al., 2008, s. 

655; Lindquist et al., 2012, s. 130). Även hippocampus är ett väl studerat område som 

tillhör det limbiska systemet, denna del är främst aktiv vid funktioner såsom inlärning 

och minne (Żurawicki, 2010, s. 6). Från dessa delar och limbiska systemet i sin helhet 

skickas information i nervbanor till andra delar av hjärnan. Detta kan vara i form av 

olika signalsubstanser såsom dopamin som påverkar viljan till beteenden av lust och 

njutning, samma substans som produceras när en narkoman tar sin drog. 
 

En intressant kuriosa är det faktum att de nervbanor som går från amygdalan till det 

området i hjärnbarken där informationen bearbetas är fler i antal än de som går åt 

motsatt håll (Forskning, 2012). Något som kanske kan vara en del av förklaringen till 

varför människan ofta styr sina tankar med känslorna om de blir väldigt starka och inte 

vice versa. Om vi exempelvis blir arga kan det vara svårt att uppföra sig lugnt och 

rationellt, och om vi känner oss lyckliga kan vi inte motstå att le eller ge ifrån oss ett 

glädjetjut. Det finns många olika situationer då känslor kan spela en avgörande roll i en 

konsuments beteende (Yu Rongj & Zhou 2007, s. 1155ff). Återigen, hjärnan är mycket 

komplex och det är inte alltid lätt för konsumenten att beskriva sina sanna preferenser 



  

24 
 

(Ariely & Berns, 2010, s. 284). Genom att förstå konsumentens preferenser skulle 

företag alltså kunna justera sin produkt/tjänst och influera konsumentens köpbeteende. 

Som tidigare nämnts skulle det kunna innebära en möjlighet för företag att effektivisera 

utväxlingen mellan kostnader och fördelar (Ariely & Berns, 2010, s. 284). 
 

 

3.3.2 MÄTMETODER 

“Människohjärnan är universums mest komplexa struktur. Det är först i vår egen tid 

som vi har fått de tekniska redskapen och den biologiska kunskapen som behövs för att 

kunna gå i närkamp med hjärnans mysterier... “ 
(Olson, 2010) 

 
Den svarta lådan har som namnet antyder alltid haft okänt innehåll, de neurologiska 

processer som sker vid exempelvis köpbeslut börjar dock nystas upp med hjälp av de 

nya mätmetoderna som utvecklingen i neuroscience bidragit med. Förmågan att mäta 

hjärnaktivitet och koppla samman dem med mänsklig aktivitet såsom processer, 

konstruktioner, beslut och beteenden visar den potential som hjärnforskningen kan bidra 

med till samhällsvetenskapen (Dimoka, 2012, s. 811). I en överblick över forskningen 

och branschen i helhet framgår att de vanligaste mätmetoderna är de som visar på 

hjärnaktivitet. De som används flitigast är fMRI (funktionell magnetisk 

resonanstomografi), EEG (Elektroencephalografi) och MEG (magnetencefalografi) (Yu 

Rongj & Zhou 2007, s. 1154). 
 

fMRI har sitt ursprung i PET och används genom att registrera förändringar i blodflödet 

i hjärnan under tankeverksamhet. Då nervceller i en del av hjärnan aktiveras ökar 

blodflödet genom denna del, syret från hemoglobinet ökar och kontrasten från det 

syremättade blodet som ger en högre signal till det syrefattiga blodet som registreras av 

MR-kameran. Metoden har blivit mycket populär vid forskning på beslutsprocessen för 

att fånga hur hjärnan aktiveras vid särskilda situationer. Genom att studera hur olika 

områden aktiveras under olika situationer och uppgifter går det att kartlägga vissa 

funktioner. (Żurawicki, 2010, s. 44)  
 

EEG syftar till att mäta av den elektriska aktiviteten i hjärnbarkens nervceller, det vill 

säga det yttre skiktet av storhjärnan och genomförs genom att elektroder placeras på 

huvudet. Genom denna metod kan hjärnvågor mätas med kort tidsintervall, inspelningar 

kan mätas upp till 10 000 gånger i sekunden. (Morin, 2011, s 133; Żurawicki, 2010, s. 

48,49)  
 

MEG mäter magnetfält som bildas av de elektriska strömmarna i hjärnan och kartlägger 

på detta sätt hjärnaktiviteten (Morin 2011, s 134; Żurawicki, 2010, s. 50) Dessa 

elektriska strömmar är neurala aktiviteter som bidrar till förändringar i magnetfältet. I 

likhet med EEG kan hjärnvågor mätas med kort tidsintervall, det magnetiska fältet är 

dock mindre förvrängd av skallen än det elektriska fältet och därför är MEG fördelaktig 

i det avseende (Ariely & Berns, 2010, s. 288). 
 

Utöver dessa finns det även andra fysiologiska mått som kan mätas som exempelvis, 

hjärtslag, svettningar och eye tracking. Kunskapen om relationen mellan ögats rörelser 

och kognitiva processer har utvecklats genom åren och genom att använda eye tracking 

kan vissa psykologiska processer undersökas på ett effektivare sätt. Enligt Mele & 
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Federici (2012, s. 261, 264) kan det röra sig om bildbearbetning samt social kognition 

och behandling av beslutsfattande på ett diskret och korrekt sätt. Eye tracking kan vara 

mycket användbart för marknadsförare vid utformning av reklam, detta då 

marknadsförare kan få en överblick över hur konsumenter läser av reklamen samt vart 

fokuset i bilden hamnar (Mele & Federici, 2012, s. 262ff). Genom användandet av dessa 

olika mätmetoder önskar forskare och företag att skapa en bättre förståelse för 

konsumenten samt hur denna fattar beslut.  
 

 
3.3.3 BESLUTSPROCESSEN 

Konsumenter ställs dagligen inför både viktiga och mindre viktiga köpbeslut och val. 

När konsumenten tar ståndpunkt i vilket sorts köpbeslut som ska tas påbörjas en inre 

beslutsprocess (Solomon et al., 2010, s. 313). Den förenklade och rationella 

beskrivningen av denna process är att den inleds då konsumenten upplever ett problem 

eller ett behov uppstår. Därefter söker denne information om den produkt/tjänst 

personen i fråga känner ett behov av. Vidare utvärderar konsumenten de olika 

alternativen, för att slutligen göra sitt val och således konsumera. (Solomon et al., 2010, 

s. 314) Denna klassiska bild av beslutprocessen presenteras ofta i företagsekonomisk 

litteratur som exempelvis Solomon et al. (2010). Verkligheten kan dock vara betydligt 

mer invecklad och irrationell, det finns interna processer som inte utvecklas av flera 

företagsekonomiska författare. Med denna studie försöker vi lyfta fram dessa förlopp, 

som ofta sker utan individens förståelse för komplexiteten i besluten, och som dessutom 

kan ske omedvetet (Ariely & Berns, 2010, s. 284). Det medför att vikten av att förstå 

dessa processer ökar eftersom de inte alltid går att fånga med traditionella 

marknadsundersökningar såsom enkäter, som dessutom kan innehålla 

efterkonstruktioner. Istället för att endast studera det externa beteendet går det att med 

dagens mätmetoder försöka förstå sig på de komplicerade interna processerna som 

beskriver de ekonomiska beteenden som verkligen sker, det vill säga att öppna den 

svarta lådan (Yu Rongj & Zhou, 2007, s. 1153).  
 

För konsumentens del handlar beslutsfattande om att denne ska hitta den största nytta 

och på så sätt skapa det högsta värdet. Detta görs genom att konsumenten omvandlar 

alternativen till gemensam valuta för att därefter jämföra och välja alternativet med 

högsta nyttovärdet. (Rustichini, 2009, s 672; Yu Rongj & Zhou, 2007, s. 1154) I och 

med utvecklingen av nya mätmetoder har studier som genomförts med fMRI visat på att 

belönings stimuli aktiveras i vissa delar av hjärnan vid beslut (Yu Rongj & Zhou, 2007, 

s. 1154, 1155). Dessa stimuli har vi tidigare presenterat och är den information som 

skickas mellan hjärnans olika delar genom nervbanorna, och kan vara i form av olika 

signalsubstanser såsom dopamin. Genom att studera neurala substrat öppnas 

möjligheten att koppla samman dessa med ekonomiska beslut och då kunna tyda och 

förutspå beslutsfattande utifrån hjärnaktivitet (Yu Rongj & Zhou, 2007, s. 1155).  
 

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till är hur olika omständigheter kan 

påverka beslutsprocessen. Ett flertal saker påverkar hur konsumenter fattar beslut, 

erfarenhet kan exempelvis medföra att vissa beslut fattas snabbare än andra. Vid köp av 

till exempel ketchup vet konsumenten ofta vilken sort som denna föredrar och 

utvärderar därför inte alternativen. I studien om Coca-Cola vs. Pepsi som tidigare 

presenterades sa deltagarna att Coca-Cola smakade bättre, trots att ett blindtest visade 

att så inte var fallet, istället visade hjärnaktiviteten att respondenternas minnescentra 
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aktiverats (Pronko & Herman, 1950, s. 69). Detta visar ytterligare på komplexiteten i 

beslutsprocessen, förutfattade meningar och annat påverkar en individs preferenser samt 

dennas beslutsfattande. Även heuristics och risk aversion har visat sig påverka hur vi 

fattar beslut (Glimcher et al., 2009, s. 4). Heuristics är den mentala tumregel som 

används för att fatta snabbare beslut, det kan innebära att konsumenten bortser från att 

utvärdera de alternativ som finns, i likhet med ketchupexemplet ovan, eller att 

konsumenten väljer att köpa den dyraste produkten då denne antar att den bör vara av 

högst kvalitet (Solomon et al., 2010, s. 342). Risk aversion innebär att konsumenten 

jämför de eventuella riskerna mot de tänkbara möjligheterna i ett beslutsfattande. En 

person tenderar att ta det säkra före det osäkra och försöker till så stor utsträckning som 

möjligt att hamna i en situation där denna upplevt ett större positivt utfall än en förlust. 

(Popescu, & Dobre, 2011, s. 71-72) En annan intressant aspekt att reflektera över är 

varför vi människor konsumerar lotter och andra spel där chansen att vinna är minimal? 

De allra flesta konsumenter torde inse att det är ett ekonomiskt dåligt beslut att spendera 

pengar på något som inte skapar värde. Detta som skulle kunna beskrivas som 

irrationellt beteende och det förklaras inte av de klassiska ekonomiska modellerna (Yu 

Rongj & Zhou, 2007, s. 1153). Uppenbarligen upplever konsumenten en 

tillfredställelse/belöning även om det genom observation av input och output inte förstås 

till fullo. Detta leder oss tillbaka till belönings stimuli i de interna processerna där 

förklaringen kan finnas. De signalsubstanser som skickas mellan hjärnans olika delar 

kanske kan avslöja hur de hör samman med beteendet. I och med utvecklingen av 

neuroeconomics, neuromarketing och moderna mätmetoder är det nu lättare att förutspå 

konsumenters beteende och därmed behandla de tidiga stegen i köpprocessen. 
 

Genom att studera beslutsprocessen på detaljnivå, i synnerhet de interna processerna 

som vi finner i den svarta lådan möjliggör forskningen för att bättre tyda och förutspå 

konsumentens beslutsprocess (Yu Rongj & Zhou, 2007, s. 1155). På detta sätt kan det 

bli möjligt att producera mer valida data som inte heller skadas av fördomar och 

efterkonstruktioner.  
 

 

3.4 ETIK 

Inom marknadsföring har etik länge varit ett diskuterat och kritiserat 

ämne, marknadsförare har blivit anklagade för att skapa fiktiva behov hos konsumenten 

och förtroendet för dem är lågt (Heath & Heath, 2008, s. 1027). Den etiska 

problematiken är intressant och vi ser möjligeter för företag och deras 

marknadsavdelningar att utvecklas. Studien syftar till att skapa förståelse för 

konsumentens attityd mot neuromarketing samt dennas farhågor och önskemål, och på 

så sätt främja förståelse och respekt intressenter emellan. Nu presenteras de teorier som 

berör de etiska aspekter som är relevanta för relationen mellan konsument och företag. 
 

Etik kan beskrivas som uppfattningen om vad som är rätt och fel samt vad som är 

individens moraliska plikt och skyldighet, ett etiskt beteende syftar till en individs eller 

organisations uppförande enligt samhällets accepterade koder (Bloisi et al. 2007, s.63, 

563). Etik är en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom vi ser utrymme för företag att 

utveckla sitt arbete, samt att det är ett område som berör oss alla i de beslut vi fattar. 

Neuromarketing är ett nytt område som omnämndes första gången 2002 (Fisher et. al, 

2010, s. 230), därför är innebörden kanske inte helt slutgiltig, och på grund av detta ser 

vi utmaningar med att veta vilka samhällets accepterade koder är. Detta eftersom 
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osäkerhet kring disciplinen medför luddigt koncept för samhället att förstå, vilket i sin 

tur gör det svårt för samhället att fastslå koder för ett acceptabelt uppförande. Eftersom 

att neuromarketing befinner sig i en ung fas kan det vara ett bra tillfälle att utforma 

disciplinen på sådant sätt som önskas, och förhindra att attityden gällande 

neuromarketing endast baseras på den glättiga populärvetenskapliga litteraturen.   
 
I studiens introduktion ställde vi oss frågan om användandet av neuromarketing skulle 

kunna medföra att individer känner sig kränkta på grund av företag besitter information 

som de ej känner till. Idag läggs stort värde på att företag är öppna för insyn och att de 

är transparenta (Kanagaretnama et al., 2010, s. 242). Konsumenter vill inte bli lurade 

och därför blir det allt viktigare för företag att se till att deras organisation är 

transparent. Hustvedt och Kang skriver att transparens är en viktig del i uppbyggandet 

av ett varumärke som tar sitt sociala ansvar (2013, s. 299). Ett etiskt beteende skulle 

därför kunna innebära att vara öppen för insyn, exempelvis med användningen av olika 

metoder och på så sätt undvika konsumenter som känner sig lurade och stället främja 

förtroendet mellan konsumenten, företag och forskningsvärlden. I en studie av Heath & 

Heath (2008, s. 1034) finner de att marknadsförare borde utveckla en transparent 

strategi för att sann information ska nå konsumenter. Vidare att en stigande tillit för 

marknadsföring skulle kunna medföra effektivare marknadsaktiviteter. 

Författarna menar att branschen måste bli bättre på att förmedla marknadsföringens 

bidrag till konsumenten samt dennes roll i samhället. (Heath & Heath, 2008, s. 1035) 

Förtroendet för ett varumärke byggs inte bara upp utav att vara transparent, Kitchin 

menar (2003, s. 315, 316), det bygger även på konsumentens subjektiva uppskattning av 

att företag agerar korrekt även i situationer som inte är transparenta. Alltså att företaget 

oavsett situation och öppenhet har för avsikt att uppträda ansvarsfullt. I dagsläget blir 

det alltså allt svårare för företag att nå ut till, fånga och behålla konsumenter eftersom 

marknader ofta är mättade och fulla av konkurrens. Något som har medfört att nya 

metoder används för att genomtränga reklambruset och bli mer konkurrenskraftiga 

(Solomon et al., 2010, s. 131). Detta gör att konsumenten många gånger har möjlighet 

att gå över till ett konkurrerande företag om konsumenten inte är nöjd med hur ett 

företags agerar, exempelvis att ett företag inte tillåter sig att granskas.  
 
I Europa kan vi se att bristande förtroende är något som marknadsförare generellt lider 

av (Heath & Heath, 2008, s. 1027). Som ett ytterligare komplement till detta har 

marknadsförare och marknadsföring kommit att bli sammankopplat med oärlighet, 

missvisande information, påtvingande- och manipulativt beteende (Heath, 2008, s. 

1032). Heath & Heath (2008, s. 1035) menar även att det påtvingande beteendet 

marknadsförare uppfattas ha vid marknadsföringskampanjer kan vara en orsak till att 

konsumenter idag känner sig tvingade in i överkonsumtion. Konsumenten får då svårt 

att tacka nej och “luras” att köpa en produkt eller tjänst de inte hade för avsikt att göra 

(ibid. s. 1035). Det påtvingande beteendet skulle kunna vara en bidragande faktor till att 

nya metoder utvecklas för att skaffa ett övertag gentemot konkurrenterna. Det bristande 

förtroendet skulle på sikt kunna leda till att marknadsföringen skulle dö ut då inte längre 

någon konsument kände tillit för det. Dock är konsumenterna överens om att 

marknadsföringen ska finnas kvar i samhället och att det finns en förhoppning och ett 

intresse från konsumenternas sida om att en dag känna tillit för det igen. Till följd av 

detta bristande förtroende är det extra viktigt att undersöka etikkonceptet, inte minst då 

forskningslitteratur visat på ytterligare anledningar till att ifrågasättande medföljer 

området neuromarketing (se exempel, Morin, 2011; Fisher et al., 2010; Wardlaw et al. 

2011; Murphy et al., 2008). För att undvika tvivel och missnöje hos konsumenter är det 
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viktigt att bygga upp tillit. Heath & Heath (2008, s. 1035) visar i sin artikel att 

deltagarna i deras studie önskade att kunna lita på marknadsföring. De visar också på 

stora skillnader mellan konceptet marknadsföring och konsumentens uppfattning om 

detta, något som ger branschen dåligt rykte och väcker misstro (Heath & Heath 2008, s. 

1035). Finns det befogenhet för det låga förtroende som marknadsförare har eller har de 

misslyckats med att marknadsföra sig själva? Rousseau et al. (1998, s. 395) beskriver 

tillit, som i företagssammanhang kan tolkas som tillståndet då konsumenter är villiga att 

riskera personlig sårbarhet genom positiva förväntningar på företagets intentioner. Det 

skulle kunna innebära att konsumenter med negativa associationer till neuromarketing, 

bildar negativa förväntningar och därför blir ovilliga att riskera personlig sårbarhet 

såsom förlorade pengar eller rädsla för att de blir manipulerade. Tror konsumenter att 

det är möjligt att kartlägga hjärnaktiviteter till den grad att företag kan hitta en 

“köpknapp” och manipulera konsumenten till köp, och vad skulle det innebära? De 

interna processerna, svarta lådan, som varit förbjudet område för företagsvärlden börjar 

nu att öppnas med hjälp av de nya mätmetoderna som utvecklingen i neuroscience 

bidragit med. Nu återstår frågan om konsumenten föredrar att låta den svarta lådan 

förbli stängd eller om den får öppnas. Det är av största vikt att det finns ett ömsesidigt 

utbyte samt en förståelse och respekt intressenter emellan. För att relationen mellan 

företag, konsumenter, klienter, anställda, och allmänheten ska vara välfungerande krävs 

att samtliga behandlas med respekt (Murphy et al., 2005 s. 51). För att agera etiskt 

måste företag överväga hur deras handlande åstadkommer skada och/eller nytta för 

intressenterna och därefter fatta beslut utifrån intressenterna och inte företaget. En teori 

som innefattar detta resonemang är stakeholder theory som innebär att ett företag har ett 

ansvar gentemot sina intressenter, det vill säga de grupper vars stöd är nödvändigt för 

att verksamheten ska kunna existera. (Bloisi et al., 2007, s. 570) I denna grupp 

inkluderas samhället och företag bör ta ansvar för hur de påverkar, ur såväl ett 

ekonomiskt som socialt perspektiv. Detta för att bygga förtroende men också för att ta 

sitt ansvar och förbättra livskvaliteten för omgivningen och samhället i helhet. Företag 

bör se dagens behov utan att äventyra behoven för kommande generationer (Moon, 

2007, s. 298ff). Även neuromarketingbranschen behöver reflektera över och forma 

aktiviteter utformat efter det sociala ansvar som finns idag och som kan komma att 

behövas i framtiden. Denna studie ämnar erbjuda företag rekommendationer för hur de 

kan arbeta för att möta konsumentens farhågor och önskemål, och på så sätt främja 

förståelse och respekt intressenter emellan. 
 
Vid beslut av olika marknadsrelaterade frågor såsom marknadsundersökningar, reklam, 

produktutveckling och omvärldsbevakning och andra områden som berör 

marknadsföring måste företag överväga de etiska effekterna av föreslagna 

handlingsplaner (Brenkert, 2008, s. 224). Beroende på vart motivationen för ett socialt 

ansvarstagande kommer ifrån kan också agerandet och prioriteringarna skifta. Somliga 

företag vill återuppbygga ett rykte, andra vill bidra till samhällets utveckling och vissa 

ser det som en möjlighet att tjäna mer pengar (Campopiano et al., 2012, s. 393ff). För 

att främja etiskt beteende inom en organisation kan det vara en bra idé att utveckla en 

etisk kod eller etiska riktlinjer (Bloisi et al., 2007, s. 72). Fortsättningsvis är det viktigt 

att organisationer har en tydlig etisk standard som genomsyrar hela organisationen. 

Detta för att veta hur etiska dilemman ska hanteras om de uppstår (Murphy et al., 2005, 

s. 17). Ett etiskt dilemma innebär att en individ befinner sig i komplicerade situationer 

där denne måste ta ställning till vilket etiskt beteende han/hon skall anta (Bloisi et al. 

2007, s. 563). Det kan till exempel ske då en chef försätts i situationer där dennes 

personliga etiska ståndpunkt ifrågasätts då organisationen uppmanar denne att frångå de 
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personliga värdena (Murphy et al., 2005, s. 3). Saknas det tydliga etiska riktlinjer ökar 

risken att marknadsförare hamnar i etiska dilemman samt att denna saknar kunskapen 

och verktygen att hantera en sådan situation. Etik bör därför bli implementerat i det 

dagliga arbetslivet och det är viktigt att marknadsförare får tydliga riktlinjer ifrån de 

företag där de är verksamma, om hur de ska agera när etiska problem uppstår (Murphy 

et al., 2005, s. 213). Därmed ökar vikten av att utveckla en etisk kod och etiska 

värderingar som utmynnar i policy, procedurer och träning, vilka översätter företagets 

etiska inställning till accepterade beteendemönster. En etisk kod eller etiska riktlinjer är 

exempel på verktyg företag kan använda sig utav för att förebygga att komplicerade 

etiska problem uppkommer. Däremot bör en etisk kod vara unik och speciellt utformad 

efter det specifika företaget i fråga för att säkerställa och tillgodose dess huvudsakliga 

problem (Murphy et al., 2005, s. 216). Vi ställer oss dock öppna till att det kan vara 

branschen i stort som behöver se över regler och riktlinjer. Det kan dock vara relevant 

att reflektera över den underliggande motivationen till ett etiskt beteende. Graafland & 

van de Ven (2006, s. 121) skriver gällande CSR, som inkluderar socialt ansvarstagande, 

att om det är en inneboende drivkraft som är orsaken till engagemanget borde företag 

och regelsättare fokusera på detta för att öka engagemanget. Det kan innebära 

svårigheter med att följa regler som inte kommer från en inneboende önskan att uppnå 

vissa mål, detta beror på att motivationen exempelvis kan vara kopplad till 

företagskulturen (Lynes & Andrachuk, 2008, s. 385, 386). Om motivationen inte 

existerar som en del av kulturen kan den därmed upplevas som onaturlig och onödig 

och då kan det bli svårt att integrera ett etiskt engagemang. Att följa regler som är 

uppsatta utifrån efterlevs lättare om reglerna följer den generella uppfattningen om vad 

som är rätt, något som kan utvecklas genom diskussioner och debatter (Graafland & van 

de Ven, 2006, s. 121). Vi är dock medvetna om att det kan vara svårt att skapa etiska 

riktlinjer som är gångbara i alla länder och kulturer (Brenkert, 2008, s. 187). Därför kan 

det vara lämpligt att se till vad just landet eller kulturen i fråga efterfrågar och utefter 

det anpassa riktlinjerna. Saker som någon i ett land finner rätt och riktigt kan i ett annat 

uppfattas som stötande och kränkande. Brenkert (2008, s. 195) menar att det finns 

många fall där marknadsföraren inte tagit hänsyn till olika kulturskillnader, något som 

kan få ödesdigra konsekvenser. Därför bör studiens resultat och eventuella 

rekommendationer anpassas till det område där studien är gjord. 
 
Ytterligare en aspekt som kan vara intressant att undersöka i relation till ett företags 

etiska beteende är deras planerade målgrupper. Etiska problem inom 

marknadsundersökningsbranschen har främst uppmärksammats då företag riktar in sig 

på sårbara målgrupper exempelvis barn (Murphy et al. 2005 s. 70). Ändamålet, 

omständigheterna och situationen kan vara intressant att undersöka för att få en djupare 

förståelse för hur konsumenter resonerar och agerar i situationer som är etiskt 

komplicerade. Därför har vi i denna studie sökt information om hur en emotionellt 

komplicerad situation har sett ut i en annan bransch, nämligen genetiskt modifierade 

livsmedel. I en studie som gjordes 2003 gällande britters beteende mot just 

genmodifierade livsmedel presenterades att 13,3 procent av konsumenterna var villiga 

att konsumera genmodifierade livsmedel oavsett om detta var billigare än andra typer av 

livsmedel eller ej. 13,8 procent var villiga att köpa om det var prissänkt. (Moon & 

Balasubramanian, 2003, s. 334) Några år senare gjordes ytterligare en studie om britters 

beteende mot genmodifierade livsmedel som visade lite annorlunda resultat. I likhet 

med föregående studie värderades icke genmodifierade livsmedel över genetiskt 

modifierade livsmedel, till skillnad mot tidigare studier var dock en högre andel 

personer beredda att acceptera genmodifierade livsmedel. Studien visade även att bland 
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annat attityder, självidentitet och känslomässigt engagemang var signifikanta faktorer 

för det avsedda beteendet som i sin tur är en viktig indikator för det faktiska beteendet. 

(Spence & Townsend, 2006, s. 664, 668, 669) De skillnader som de två olika studier 

presenterar kan bero på metodologiska skillnader, en utvecklad metod skulle kunna 

innebära mer realistiska resultat. Vi ställer oss dock frågande till om konsumentens 

inställning till genmodifierade livsmedel kan ha förändrats. Skulle det vara möjligt att 

ett nytt kontroversiellt område medför viss kritik från konsumenten som avtar då 

erfarenhet ger denne en mer nyanserad bild av området? 
 

 

3.5 STUDIENS TEORETISKA MODELL 

Denna teoretiska referensram ska hjälpa att forma studien samt tolka dess resultat, och 

därmed besvara frågan vi ämnar undersöka, nämligen Vad konsumenten anser om 

neuromarketing och under vilka förutsättningar denna typ av marknadsundersökning är 

acceptabel. Baserat på den teoretiska referensramen framträder fyra huvudområden: 

neuromarketing, konsumenten, företag och etik. Dessa områden är sammankopplade om 

än inte i synergi. Det är utifrån dessa huvudområden som samspelet sker och en balans 

eftersträvas. För att visualisera det teoretiska ramverk som tidigare diskuterats 

presenteras nedan den egenutvecklade modellen Neuromarketing-Diamanten som syftar 

till att underlätta förståelsen och tydliggöra de fyra huvudområdena. 
 

 

 

Figur 1 – Neuromarketing-Diamanten, egenutvecklad modell 
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Neuromarketing har sitt ursprung i disciplinerna neuroscience och neuroeconomics. 

Dock består begreppet av flera lager och dimensioner och under det ytskikt dessa 

stratum bildar återfinns det klassiska marknadsföringsfenomenet. Med anledning av 

studiens syfte är neuromarketing och dess ursprung av stor betydelse för denna studie. 

Som tidigare konstaterats verkar neuromarketing vara här för att stanna och inte en 

övergående trend. Vilket talar för vikten av att denna marknadsundersökningsmetod bör 

uppmärksammas och lyftas upp till ytan.   
 

Neuromarketing är ett verktyg som kan används av företag och kopplar samman 

konsumenten och företaget vilket visualiseras i modellen ovan. Då studien är skriven ur 

ett konsumentperspektiv utgör konsumenten en central roll i denna modell och det är 

utefter denne som övriga delar har haft sin utgångspunkt. Konsumenten inkluderar, som 

sig bör, information om vem konsumenten är, innefattande demografisk information 

vilket har för avsikt att åskådliggöra deskriptiv fakta. Vidare inkluderas konsumentens 

svarta låda som inrymmer dennes preferenser gällande produkter, tjänster och service. 

Dessutom besitter konsumenten åsikter, känslor och attityder gällande neuromarketing 

och då samtliga dessa områden är sammankopplade påverkar det även förhållandet till 

företaget och etiken. Konsumenten påverkar och påverkas av samtliga områden vilket 

bidrar till dennes centrala roll i relationen konsument, företag, neuromarketing och etik.  
 

Det är viktigt att alla de fyra huvudområdena; konsumenten, neuromarketing, företag 

och etik interagerar med varandra i avsikt att främja samarbetet dessa emellan. 

Marknadsavdelningar utvecklas och därför är integritet är en viktig aspekt att ta hänsyn 

till som en viktig kugge när det gäller konsumentens beslutsfattande i olika 

dimensioner. Vidare besitter konsumenten åsikter gällande etiskt beteende, som syftar 

till ett korrekt uppförande enligt samhällets accepterade koder. Vet företag inte vilka 

dessa koder är kan det vara svårt att veta vad som anses vara rätt och fel. Därför är det 

viktigt att lyfta fram dessa aspekter och uppmärksamma konsumentens åsikter så att 

behoven skall kunna uppfyllas till största möjliga utsträckning. För att utbytet dessa fyra 

huvudområdena emellan ska fungera och för att undvika företags kannibalism av 

konsumenten är det dessutom viktigt att möjliggöra för samtliga områden att utvecklas 

och nå fördelaktiga följder. För att detta samarbete ska fungera på ett balanserat och 

harmoniskt sätt krävs ett etiskt arbete.  
 

Utifrån etiken förekommer sedan en tydlig koppling till företaget. Företag är beroende 

av god etik som ett verktyg för att nå ut till konsumenten på ett tillfredsställande och 

tillmötesgående sätt. Så att genom att tillgodose sig med information från vad 

konsumenten anser är etiskt korrekt handlande får företaget möjlighet att överföra det 

till sin hantering av neuromarketing och på så sätt nå ut till konsumenten på ett 

tillfredsställande sätt. Då konsumenten är bland de viktigaste tillgångarna för att ett 

företag ska uppnå finansiell framgång är det viktigt att företag bygger upp ett förtroende 

för denne. Då konsumenten känner förtroende för företaget ökar chansen till att 

konsumenten blir lojal vilket i sin tur kan leda till en tryggare konsumentbas. För att 

företag ska bygga upp sitt förtroende gentemot konsumenten bör företag ta sitt ansvar, 

både i samhället och mot konsumenten själv. Då neuromarketing är ett nytt område är 

det ett kritiskt skede för hur företag väljer att agera och hantera en sådan situation och 

att ta hänsyn till de båda aspekterna förtroende och ansvar kan bli avgörande. Likväl 

som företaget är beroende av konsumenten är även konsumenten beroende av företaget. 

Då företag erbjuder konsumenten nödvändiga funktioner i form av produkter och 

tjänster är konsumenten också angelägen om att företag finns i samhället. Detta ter sig 
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på så sätt att konsumenten och företaget är ömsesidigt beroende av varandra. Genom att 

konsumenten erbjuder företag kännedom om dennes preferenser ökar chansen för 

företag att skapa mer attraktiva produkter. Dessutom skulle det också kunna innebära att 

konsumenten får bättre erbjudanden i form av produkter och tjänster som de faktiskt 

eftertraktar och är i behov av. 
 

Dessa fyra huvudområden bildar tillsammans den diamantformade modellen som 

tillsammans är sammankopplade om än inte synergi med varandra. Modellen och denna 

teoretiska referensram kommer att ligga till grund för och forma studien, vidare kommer 

den att vara ett värdefullt verktyg vid analysering av resultatet. Detta för att hjälpa oss 

besvara studiens problemformulering Vad konsumenten anser om neuromarketing och 

under vilka förutsättningar är denna typ av marknadsundersökning acceptabel?  
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4. PRAKTISK METOD 
 

I detta kapitel kommer en redogörelse för studiens praktiska metod att presenteras. Vi 

kommer att börja redogöra och motivera för studiens urval och fortsätter därefter att 

beskriva hur vi gått tillväga vid utformningen samt genomförandet av enkäten. Slutligen 

kommer vi att presentera kritik riktad mot de primära källorna samt hur bearbetning av 

den insamlade datan genomförts och därefter hur denna information hanterats. Detta 

kapitel syftar till att hjälpa läsaren att förstå studiens tillvägagångssätt. 
 

 

4. 1 EMPIRISK UPPLÄGGNING 

För att studera området neuromarketing och uppnå studiens syfte genomfördes en 

kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. För att säkerställa en hög kvalitet på 

studien använde vi bland annat beprövade enkätfrågor. Vidare genomfördes en 

pilotstudie för att identifiera brister i enkäten, genom att undersöka och korrigera dessa 

brister försökte vi motverka risken för bristfällig data och främja en metod som kunde 

ge valida data. Pilotstudiens korrigeringar resulterade i studiens slutgiltiga enkät som 

finns i appendix 1. Vi har i konstruktionen av den slutgiltiga enkätstudien försökt att 

avhjälpa den problematik som kan tänkas uppkomma och de huvudsakliga korrigeringar 

som genomfördes var i form av språkmässiga anmärkningar samt förtydligande av 

begreppsförklaringarna. Enkätens omfattning och det komplexa området gjorde det 

dock mycket svårt att fånga frivilliga deltagare och uppnå de 100 insamlade enkäter vi 

önskade. Vi var därför tvungna att frångå vår huvudvariant av datainsamling och istället 

fokusera på en reservutgång. Som en försäkring om något skulle gå fel hade vi förberett 

för en eventuell konstruktion av en motsvarande webbenkät som vi fick sätta i bruk. För 

att skapa webbenkäten användes ett företag som heter SurveyMonkey, som erbjuder 

möjligheten att göra webbenkäter som går att skicka ut via en länk. Under en månads tid 

får obegränsat med frågor ställas med 1000 svar per månad. Genom att använda detta 

enkätverktyg kunde vi skapa en enkät med professionellt utseende med snygg och tydlig 

layout. Genom denna enkät önskade vi att införskaffa resultat som kunde ligga till 

grund för att besvara vår problemformulering, Vad anser konsumenten om 

neuromarketing och under vilka förutsättningar är denna typ av marknadsundersökning 

acceptabel?  

 

 

4. 2 URVAL 

Vår strävan och önskan med denna studie är att undersöka konsumentens attityd mot 

området neuromarketing samt att resultatet skall kunna användas för att skapa praktiska 

rekommendationer för hur företag kan arbeta för att möta konsumentens farhågor och 

Inledning Teori 

Utgångspunkter Praktisk metod 

Empiri 

Analys 

Slutdiskussion 

Sanningskriterier 
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önskemål. Det krävs mycket resurser i form av både tid och pengar för att kartlägga vad 

en hel population tycker i en viss fråga vilket gör det nästintill omöjligt att uppnå (Trost, 

2012, s. 29). Istället för att undersöka hela populationen kan istället ett stickprov som 

avspeglar denna undersökas (Bryman, 2011, s. 179). I denna studie hade vi 

inledningsvis för avsikt att använda ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

inkluderar respondenter i form av de personer som finns i närheten och för tillfället är 

tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). Vi valde att använda oss utav ett 

bekvämlighetsurval då vi har för avsikt att undersöka konsumentens uppfattning 

gentemot neuromarketing. De individer som studien avsåg att undersöka var ett urval 

som inkluderar de grupper som populationen gör. Därför görs inga skillnader mellan 

kön, status, etnicitet eller andra faktorer, detta då vi varit lika angelägna om att 

inkludera alla grupper. Dock har kategorin barn uteslutits då vi anser personer mellan ett 

och tolv år inte skulle vara kapabla att tillgodose sig den information som enkäten 

kräver och kunna ge tillförlitliga svar. Samtidigt anser vi att personer över 99 år inte 

heller faller inom ramen för vårt urval, detta då vi tror att det svåra och nya 

forskningsområdet kan uppfattas som allt för utmanande, vi understryker dock att det är 

sinnesnärvaron som är det viktiga. Detta innebär att vårt urval är begränsat till personer 

över tolv år och yngre än 99 år. 

 

Enkätens omfattning och komplexa område resulterade dock i att endast ett fåtal var 

villiga att undvara tiden för att besvara enkäten, och då vi satt ett minimum krav på 

minst 100 enkäter utan bortfall räckte inte de som vi ditintills samlat in till att dra några 

slutsatser. För att uppnå ett tillfredställande stickprov som skulle kunna ligga till grund 

för valida slutsatser och analyser krävdes ytterligare respondenter. Vi insåg att detta 

sample behövde kompletteras och ställdes inför en rad alternativ hur vi skulle hantera 

den situation vi stod inför. Då vi fortsatt hade en vetenskaplig ambition och 

eftersträvade en valid studie blev det aktuellt att välja det bästa av dessa alternativ. Det 

första alternativet var att välja att förkasta studien helt och hållet och inte fortsätta med 

det som påbörjats. Detta var egentligen inte något seriöst alternativ då vi var väldigt 

enträgna om att nå ett resultat. Ett annat alternativ vore att börja om med studien och ta 

en annan inriktning som skulle innebära att det vore lättare att komma i kontakt med ett 

tillräckligt stort sample men det var inget vi hade resurser till då det skulle vara alltför 

tidskrävande. Det tredje alternativet var att använda den data vi lyckats samla in men 

det skulle leda till att de slutsatser som skulle dras utifrån studiens resultat inte skulle bli 

tillförlitliga eller användbara i framtida studier. Detta var heller inte något alternativ vi 

behövde överväga då vi eftersträvar en studie med valida slutsatser och har för avsikt att 

producera en handling som erhåller en vetenskaplig status. Efter denna utvärdering av 

alternativ återstod endast ett möjligt alternativ och det var att komplettera den redan 

befintliga datan med ett större men likvärdigt urval så att studien skulle förbli 

tillförlitlig. Om eventuella oförutsedda händelser skulle inträffa hade vi redan under 

inledningsfasen på arbetet funderat på alternativa metoder för att genomföra 

enkätstudien, detta som en försäkring om något skulle gå fel. Detta blev därför det 

självklara alternativet för oss då studien endast via detta alternativ skulle kunna bli 

trovärdigt och reliabelt. Detta ledde till att vi kombinerade det redan valda 

bekvämlighetsurvalet med ett snöbollsurval, via en webbenkät.   

 

Ett snöbollsurval innebär att den tillfrågade respondenten i sin tur hjälper forskaren i 

fråga med ytterligare respondenter (Trost, 2012, s. 32). Vilket innebär att den som 

svarat på en enkät också kan välja att skicka enkäten vidare till någon som denne tror 

skulle vara lämpad och intresserad av att besvara enkäten. Genom att utveckla studiens 
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metod på detta sätt kan det uppkomma problem eller motstridigheter, exempelvis kan 

resultaten kan skilja sig åt då de personer som svarade via internet inte hade samma 

möjlighet att ställa eventuella frågor på samma sätt till oss som de personer som fyllde i 

enkäten via pappersformat hade. Enligt Trost (2012, s. 32) är inte snöbollsmetoden det 

mest optimala att använda vid en kvantitativ studie i form av enkätundersökning, detta 

är något som vi är medvetna om men på grund av de omständigheter som denna studie 

innefattar anser vi att det kan fungera som ett bra komplement. Det finns också 

vinningar med användandet av ett snöbollsurval, bland annat är metoden inte är särskilt 

resurskrävande vilket beror på att snöbollseffekten som bildas sprider sig automatiskt 

och utan att forskaren aktivt behöver jobba för det. Resultatet skulle också kunna 

gynnas av ett sådant urval då eventuellt en bättre spridning och högre heterogenitet 

skulle kunna uppnås. Detta då snöbollsurval som också är ett bekvämlighetsurval består 

av de personer som finns tillgängliga för tillfället och därmed kan bidra till en bredare 

och mer representativt respondent basis. Då de som finns tillgängliga för 

respondenterna kan skilja sig från de som är tillgängliga för oss författare. Huruvida 

resultatet kommer skadas är svårt att förutsäga utan kommer att undersökas med ett t-

test där eventuella gruppskillnader kan fastställas och analyseras. Skulle det visa sig att 

sådana gruppskillnader återfinns kommer det att föras en diskussion kring detta där vi 

tydligt redogör för dessa och vad det kan tänkas bero på samt hur det kan påverka 

studien. Förekommer inte skillnader kommer vi istället att behandla svaren vi får in via 

pappersformat och via webben lika. Dessa två olika urvalsmetoderna innefattar båda en 

självselektion som innebär att respondenterna själva fått avgöra huruvida de vill delta i 

studien eller inte. Vilket har inneburit att ingen av respondenterna har blivit tvingad att 

delta i studien och på så sätt har vi fastställt att det resultat som framkommer via denna 

studie bygger på frivilligt deltagande och där personerna som deltar har intresse av att 

bli en del av studien. Hade den tillfrågade personen känt sig tvingad att delta skulle 

risken ökat för att resultatet inte blivit tillförlitligt då respondenten inte skulle ha 

tillräckliga intentioner för ett deltagande. 

 

 

4.3 ENKÄTENS KONSTRUKTION  

Denna studies syfte är att undersöka och skapa förståelse för konsumentens 

uppfattningar gällande neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan 

dessa. Därför är enkäten som ämnar undersöka detta utarbetad med avsikt att bidra till 

att uppnå detta syfte. Vid utformning av enkäter är det viktigt att ta hänsyn till de 

rekommendationer som finns gällande sättet du ställer en fråga, hur och vad du bör 

ställa för frågor (Trost, 2012, s. 65). För att utforma en studie med hög kvalitet med 

valida data är majoriteten av frågorna i denna studies enkät baserade på en tidigare 

studie som är gjord av Wardlaw et al. (2011). Genom att främst använda beprövade 

frågor i studien minimerades risken för att dåligt utformade frågor skulle orsaka 

bristfälligt resultat. Den studie som är gjord av Wardlaw et al. (2011) är Peer Reviewed 

och överensstämmer väl med området vi önskar att undersöka och vi anser den lämplig 

för användning i denna studie. I och med detta erhåller vi frågor som är noga utvalda 

och tidigare beprövad och som dessutom givit valida resultat. Genom att använda dessa 

tidigare beprövade frågor tillsammans med pilotstudien har det bidragit till att enkätens 

slutligen valda frågor kan anses som relevanta och förståeliga.  

 

Vid utformningen av enkäten insåg vi snabbt att den skulle komma att behöva vara 

ganska genomgripande. Forskningen på området neuromarketing i förhållande till 
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konsumenten och dennes attityd anser vi vara minimal, därför kunde vi inte göra några 

antaganden eller sätta upp några valida hypoteser utan valde att ställa de frågor som 

kunde vara relevanta med hänsyn till Wardlaw et al. (2011). Inledningsvis insåg vi att 

forskningsområdets komplexitet resulterade i vissa svårigheter vid datainsamlingen, 

detta eftersom det visade sig att många personer inte känner till begreppet 

neuromarketing eller dess innebörd. För att avhjälpa detta infogades informationstexter i 

enkäten för att förklara begrepp som annars kunde vara svåra att förstå för deltagarna. 

Då vi på förhand inte kunde dra några slutsatser om huruvida deltagarna skulle göra 

skillnad på olika omständigheter inkluderar enkäten en del frågor som kan uppfattas 

som lika. Vidare utformades en sjusiffrig skala som används för att ge respondenterna 

möjligheten att visa till vilken grad de accepterar eller ogillar specifika situationer och 

händelser. Den sjusiffriga skalan är en likertskala vilket är vanligt förekommande då en 

attityd hos respondenten vill undersökas samt då ett särskilt påstående vill prövas. 

Denna sjusiffriga skala har använts för att respondenten ska få möjlighet att välja ett 

neutralt alternativ i mitten av skalan, i detta fall 4, som inte visar på tendens åt något 

håll. Detta i jämförelse mot om en sexsiffrigskala skulle använts, då skulle respondenten 

bli tvingad att ta ställning i frågan och på så sätt kanske inte svaret skulle helt 

överensstämma med dennes egentliga ställningstagande. Samtidigt går det genom en 

sjusiffrigskala att beräkna både medelvärde och median så den information som har för 

avsikt att tas fram genom enkätfrågan går att komma fram till även i en sjusiffrigskala. 

 

Enkäten innefattar både sakfrågor och attityd- eller åsiktsfrågor. Gällande åsiktsfrågorna 

finns det olika sätt att utforma sådana frågor på. Dels kan deltagaren ställas inför ett 

antal påståendesatser eller frågor där denna får fylla i till vilken utsträckning denne 

håller med eller visar en positiv eller negativ inställning mot en specifik situation (Trost, 

2012, s. 69). I denna studies enkät har båda dessa typer av metoder använts för att 

försäkra att respondentens åsikter verkligen fångas upp. Då enkäten består av ganska 

många frågor ansåg vi det lämpligt att använda tabellariska frågor eftersom de är lätta 

att besvara (Trost, 2012, s. 71).  

 

Enkäten innefattar främst fasta svarsalternativ, genom att använda det undviks mycket 

tidskrävande hantering av data. Detta då vissa har svårtolkade handstilar, somliga 

skriver väldigt utförliga svar medans andra knappt skriver något alls. Det medföljer 

också att svaren måste tolkas, vilket kan vara svårt då svaren ofta har flera dimensioner. 

(Trost, 2012, s. 72ff) Trost (2012, s. 74) menar att även om öppna frågor bör undvikas 

så bör det ändå finnas med, och i denna enkät finns möjligheten för deltagarna att själva 

skriva sitt svar på ett fåtal frågor. Dels inkluderar några frågor alternativet annat, där 

respondenterna själva kan fylla i sitt svar om de känner att något alternativ saknas. På så 

sätt motverkas att deltagaren väljer alternativ som kanske inte helt motsvarar dennes 

åsikt på grund av att denne leds in på redan förvalda alternativ. Enkäten avslutades 

också med en öppen kravlös fråga som gav deltagarna chansen att ge ytterligare 

synpunkter eller reaktioner på enkäten. Att avsluta en enkät med en sådan fråga är bra 

för insamling av goda idéer, även om endast tio procent brukar svara på en sådan fråga 

kan det hjälpa vid tolkning av det insamlade materialet (Trost, 2012, s. 74, 75). Genom 

att konstruera enkäten på detta sätt underlättas tolkningen av resultatet då det finns en 

tydlig sifferbaserad fakta, vidare blir det enklare för respondenten att besvara då denne 

inte behöver fylla i svaren själv då ämnet är så pass svårt som det är. 

 

Efter att vi inkluderat de frågor vi ville få besvarade utifrån vår frågeställning ansåg vi 

det vara lämpligt att testa hur enkäten skulle mottas. Formuleringar, frågor och 
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svarsalternativ kan tolkas olika eftersom varje enskild individ har olika värderingar och 

erfarenheter (Trost, 2012, s. 69). Därför genomfördes en pilotstudie som användes för 

att identifiera brister i enkäten, eventuella oklarheter och missledande formuleringar. 

Genom att undersöka och korrigera dessa brister försöker vi motverka risken för 

felaktiga tolkningar från respondenterna som kan orsaka bristfällig data. Pilotstudien 

genomfördes av tio personer i olika åldrar, med olika kön och utbildningsnivå. Utifrån 

denna studie förändrades delar av konstruktionen, begreppsförklaringar utvecklades och 

flera formuleringar ändrades. Ytterligare ställde även ett antal kontrollfrågor för att se 

om respondentens ställningstagande var definitivt. Då det visade sig att två likartade 

frågor visade identiska svar valde vi att ta bort en av dessa. Genom att göra dessa 

förändringar kunde vi reducera antalet frågor vilket vi var mån om att göra då enkäten 

redan tog lång tid att besvara. 

 

Vi har i konstruktionen av denna enkätstudie försökt att avhjälpa den presenterade 

problematiken som kan uppkomma. Dessutom går alla frågor i enkäten att härleda 

utifrån den modell vi utformat i samband med den teoretiska referensramen (se figur 1). 

Detta då samtliga komponenter vi tagit upp i vår teoretiska referensram avspeglas i 

enkätens frågor, och därigenom representeras samtliga modellens delar. Modellens 

huvudkomponenter består av konsumenten, företag, neuromarketing samt etik. Alla 

dessa aspekter har resulterat i enkätstudiens slutgiltiga version (se appendix 1) och 

består av 26 frågor. Frågorna är kategoriserade i olika grupper, nedan följer en kort 

redogörelse för gruppindelningen och frågornas syfte. 

 

Demografisk information – Fråga 1 till 5 

De inledande frågorna i enkäten ämnar undersöka demografisk data så som “kön”, 

“ålder”, “nuvarande boendeort”, “civilstånd” samt “högsta utbildningsnivå”. Denna del 

av enkäten hade för avsikt att möjliggöra en kategorisering av respondenterna för att få 

en överblick om dessa avger en tillfredsställande spridning. Vi hade vi för avsikt att 

avspegla information om konsumenten som har en central roll i den tidigare utformade 

modell i samband med den teoretiska referensramen (se figur 1). 

 

Kunskap och attityder om marknadsföring och hjärnavbildning – Fråga 6 till 12 

Vi ansåg det viktigt att fånga respondenternas relation till marknadsföring, därefter 

följde ett antal frågor rörande acceptansen av hjärnavbildning under specifika 

omständigheter. Detta för att undersöka om eventuella förutfattade meningar förekom 

gällande området som skulle kunna överföras även till neuromarketing. Vidare ville vi 

se huruvida olika trender fanns gällande omständigheter som skulle kunna ändra graden 

av acceptans rörande hjärnavbildningsmetoder. 

 

Kunskap och attityder om neuromarketing – Fråga 13 till 17 

Vidare efterfrågades huruvida respondenten kände till begreppet neuromarketing samt 

vad som inkluderades i detta begrepp. Detta för att kunna se vilka kunskaper 

respondenten besatt samt vilka antaganden denne gör. Genom att undersöka detta 

erhölls en ökad kännedom om konsumenten och om dennes preferenser. Dessutom 

närmar vi oss studiens syfte då attityden till neuromarketing lyfts fram men även frågan 

om det fanns förutfattade meningar hos respondenterna som skulle kunna resultera i 

vilseledande neuromarketingforskning. En av frågorna som ställdes under denna 

kategori var huruvida respondenten trodde att neuromarketing var en vanligt 

förekommande metod i Sverige, denna fråga ansåg vi intressant att undersöka eftersom 

det endast finns sparsam information gällande det. Vi är dock medvetna om att denna 
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fråga kan resultera i svårtolkade svar, detta eftersom deltagarnas förhållningssätt och 

verklighet kommer att påverka deras tolkning av skalans olika grader (Trost, 2012, s. 

69). Det en person anser vara en hög grad av användning, en självklar 7:a behöver 

nödvändigtvis inte innebära samma sak för en annan. 

 

Ansvar – Fråga 18 

För att undersöka hur respondenten anser att området neuromarketing ska hanteras och 

kontrolleras tillfrågades respondenten vilken form av detta denne föredrog. Detta kan 

vara relevant att undersöka då studien har för avsikt att lämna praktiska 

rekommendationer för hur företag skall kunna arbeta för att möta konsumentens 

farhågor och önskemål, och på så sätt främja förståelse och respekt. Genom denna fråga 

var avsikten att konsumentens syn på ansvar skulle undersökas och hade således sin 

förankring i den del av den teoretiska modellen som innefattas av företag. 

 

Etik – Fråga 19 till 24 

Baserat på studiens syfte och problemformulering var det viktigt att undersöka 

respondentens åsikter gällande etiska frågor och tillhörande problematik i relation till 

neuromarketing. Respondenten ställdes inför förutsättningar som sedan utvecklades till 

specifika scenarier där deltagaren fick ange till vilken grad ett beteende ansågs 

acceptabelt. 

 

Avslutande synpunkter – Fråga 25 till 26 

Avslutningsvis ville vi undersöka vad respondenterna baserat sina åsikter gällande 

neuromarketing på. Sista frågan var frivillig och gav respondenterna möjligheten att 

lämna ytterligare synpunkter eller åsikter.  

 

 

4.4 FORSKNINGSETIK 

Oavsett en studiens utformning är det viktigt att deltagare behandlas med respekt och 

tas hänsyn till deras integritet. Det ska vara omöjligt att identifiera vilken respondent 

som sagt vad utifrån forskningsresultatet. Det skall också klart redogöras för 

respondenten i vilket syfte studien ska göras samt att deras medverkan i studien är 

frivilligt och att de svar de angivit endast kommer att användas till det angivna 

ändamålet. (Patel & Davidson, 2003, s. 60). Dessa etiska riktlinjer som bör efterföljas 

sammanfattar Bryman (2011, s. 131-132) i fyra olika krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Genom en introducerande text i början av enkäten förklarades syftet med studien, att 

deras medverkan är frivillig, att svaren förblir konfidentiella samt i vilket syfte studien 

kommer att användas. Vi gav dessutom respondenten utrymme och backade några meter 

efter att vi delat ut enkäterna via pappersformat. Detta för att inte påverka respondenten 

med vår närvaro men samtidigt ge möjlighet för denne att påkalla oss och ställa 

eventuella frågor utan att känna sig trängd av vår närvaro. Fortsättningsvis har vi i de 

fall vi personligen varit närvarande även poängterat vikten av att deras medverkan är 

frivillig samt vilket mening deras medverkan har för vår studie. Däremot kommer den 

färdigställda studien bli offentlig handling men genom att säkerställa att det inte går att 

härröra vilken respondent som sagt vad kommer det inte att skada respondenten. 
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Innan enkäten ges ut menar Trost (2005, s. 117) att det kan vara bra att sätta upp en 

tidsplan. Denna tidsplan innefattar hur länge enkäten ska vara tillgänglig och gå att 

besvara. För denna studie sattes på förhand en tidsplan upp, enkäten i pappersformat 

skulle vara aktiv två dagar på respektive plats, Umeå och Delsbo. Webbenkäten var i 

funktion i två veckor, därefter sammanställdes samtliga enkäter.  

  

 

4.5 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 

Då vi färdigställt den slutgiltiga enkäten valde vi att göra en geografisk fördelning, detta 

med en förhoppning om att uppnå en bättre spridning samt en högre heterogenitet. Vi 

valde en mellanstor stad Umeå, Västerbotten samt ett småsamhälle mitt i Sverige, 

Delsbo, Hälsingland, detta då synen på neuromarketing skulle kunna skilja sig åt. 

Umeåområdet undersökte vi genom att spendera ungefärligen två timmar på 

Strömpilsplatsen vid två olika tillfällen. Strömpilsplatsen är ett köpcentrum bestående 

av bland annat klädesaffärer, snabbmatsrestaurang och en stor matvarubutik. Platsen 

valdes på grund av dess blandade innehåll av butiker vilket i sin tur innebar en blandad 

ålder och bakgrund bland de personer som besökte Strömpilen. För att på så sätt nå ut 

till en så bred målgrupp som möjligt med förhoppning om att uppnå en bra spridning. 

Vi valde att besöka Strömpilsplatsen vid två olika tillfällen, lördagen den 23 mars 

mellan klockan 11-14 och tisdagen den 26 mars mellan klockan 16-19. Detta gjorde vi 

på grund av att det kan finnas skillnader mellan tisdagskunden och lördagskunden, samt 

mellan förmiddagskunden och eftermiddagskunden. Personer som går och handlar på 

lördagar kanske inte är lika stressade som personer som handlar på tisdagar eller 

tvärtom. Beroende på hur stressad den eventuelle respondenten är kan det ha inverkan 

på bland annat svarsfrekvensen och kvalitén på svaren. Tidpunkten på dagen kan också 

ha inverkan på hur villig personen i fråga ställer sig till att besvara en enkät. Därför tog 

vi beslutet att befinna oss på Strömpilsplatsen både tisdag och lördag samt olika tider på 

dygnet. Huruvida de olika tidpunkterna skulle kunna innefatta eventuella skillnader 

kommer inte att undersökas då endast ett fåtal individer var villiga att undvara tid för att 

besvara enkäten. Vi upplevde inte heller någon större inverkan på om vi befann oss där 

helgdag eller vardag oberoende tid på dygnet. Vi samlade in nio stycken enkäter på 

lördagen och sex stycken på tisdagen, totalt 15 stycken. Anledningen till att vi lyckades 

samla in fler enkäter på lördagen än tisdagen tror vi bland annat beror på att 

konsumenten som går och handlar en lördag förmiddag är mindre stressad än som 

konsumenten som handlar på tisdag eftermiddag. Hade vi bytt tider respektive dag hade 

kanske utfallet blivit annorlunda men då tror vi inte att lika mycket folk är i ruljans så 

då hade det nog blivit svårare på grund av den anledningen istället.  

 

Förutom att vi befunnit oss på Strömpilsplatsen i Umeå delades även enkäter ut på en 

närbutik i centrala Delsbo. Delsbo är ett småsamhälle som ligger i mitten av Sverige och 

har ett invånarantal på ungefär 2000. Då en av författarna är bördig ifrån Delsbo blev 

det samhället ett naturligt val att utföra enkätundersökningen på under påskhelgen. 

Enkätundersökningen varade i ungefärligen tre timmar utanför en närbutik i Delsbo 

lördagen den 30 mars mellan klockan 11-14. Denna dag och tidpunkt valdes ut baserat 

på att det var den mest lyckade dagen med flest insamlade enkäter under vår insamling 

på Strömpilsplatsen i Umeå. Detta blev ett relativt lyckat utfall och fler enkäter än vad 

vi trodde lyckades samlas in. Vi trodde detta eftersom vi hade i färskt minne hur relativt 

ovilliga respondenterna utanför Strömpilsplatsen varit. Totalt samlades 30 stycken 

enkätsvar in. Den ökade svarsfrekvensen kan bero på att författaren kände de flesta som 
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passerade under den tidpunkten och att det därför kan ha bidragit till att i stort sett alla 

som passerade valde att stanna till och besvara enkäten. Även i detta fall gjordes en 

jämförelse mellan de enkätsvar som samlades in på Strömpilsplatsen i Umeå respektive 

de enkätsvar som samlades in på närbutiken i Delsbo. Denna jämförelse gjordes i form 

av ett t-test och genom detta test kunde vi konstatera att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan dessa grupper. Därför kommer enkäterna insamlade i Umeå och Delsbo 

att betraktas som jämbördiga.  

 

Trots det positiva utfallet av insamlingen i Delsbo gjorde enkätens omfattning det svårt 

att fånga tillräckligt många frivilliga deltagare. Våra datainsamlingsinsatser resulterade 

endas it 45 stycken insamlade svar, och därför var vi tvungna att se över alternativa 

metoder. Då fick den tilltänkta ”plan b” skrida till verk och det utformades en 

motsvarande webbenkät med samma innehåll som vi började sprida genom ett 

snöbollsurval. Genom att utveckla studiens metod på detta sätt kan det uppkomma 

problem, exempelvis att resultaten kan visa sig skilja sig åt då de personer som svarade 

via internet, inte hade samma möjlighet att ställa eventuella frågor på samma sätt som 

de personer som fyllde i enkäten via pappersformat hade. Detta undersöks och redogörs 

för nedan. Resultatet skulle även kunna gynnas av ett sådant urval, då eventuellt en 

bättre spridning skulle uppnås. Hur eller om denna förändring påverkar studiens resultat 

går inte att förutspå, men något som vi med säkerhet visste var att ett stickprov på 45 

enkäter inte dög för att kunna dra valida slutsatser. Därför återstod att efter insamlad 

data undersöka huruvida skillnader mellan enkätundersökningen i pappers- eller 

webbformat var signifikanta.  

 

Webbenkäten publicerades torsdagen den 4 april och var tillgänglig fram tills 18 april, 

det vill säga två veckor. Vi ville ge så många respondenter som möjligt chansen att 

svara men samtidigt ha en tidsbegränsning satt redan på förhand och se till att 

tillräckligt många svar kom in på avsatt tid. Webbenkäten skickades ut via en länk till 

vänner och bekanta i olika åldrar och föreslog sedan för dessa personer att de i sin tur 

kunde skicka vidare länken till sina vänner bekanta. På så sätt sattes snöbollsmetoden 

igång och svar började trilla in ifrån många delar av Sverige. Genom webbenkäten 

lyckades vi samla ihop 64 svar vilket slutförde vår datainsamling. 

 

Totalt sett via både enkäten i pappers- och webbformat samlades 109 stycken enkäter in 

och det kom således att bli denna datainsamlings totala resultat. Vi hade från början en 

ambition om att minst samla in 100 stycken enkäter och levde således upp till vårt mål. 

Hur och vart enkäterna blivit insamlade visade skiljde sig åt och 45 av de totalt 109 

stycken insamlade enkäterna är insamlade via pappersformat och 64 av de 109 stycken 

insamlade enkäterna är insamlad via webbenkäten. Av de 45 stycken insamlade 

enkäterna i pappersformat är 30 stycken av dessa insamlade i Delsbo, Hälsingland 

respektive 15 stycken av dessa insamlade i Umeå, Västerbotten. En fullständig 

redogörelse för denna insamling redovisas i nedanstående tabell 1. En jämförelse mellan 

de enkäter som samlats in via pappersformat och webbformat för att undersöka och 

uppmärksamma eventuella skillnader i svaren dessa emellan har genomförts via ett t-

test. Genom detta test har vi konstaterat att inte någon signifikant skillnad går att 

uppmätas dessa olika enkätformat emellan. På så sätt kan det dras en slutsats om att 

dessa två olika enkätformer kan behandlas lika och att resultaten som kommit fram via 

dessa går att betraktas som jämbördiga. Vidare kan vi redogöra att de insamlade 

enkäterna i webbformat inkluderar individer i samtliga av de demografiska kategorierna 
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och bildar på så sätt en jämn spridning. Ingen av de som svarade på webbenkäten var 

yngre än tolv år eller överskred 99 år och hamnar på så sätt inom ramen för vårt urval. 

 
Tabell 1 - Insamlade enkäter 

Insamlade enkäter Antal Antal i procent 

Pappersformat 45 41,3 % 

Webbformat 64 58,7 % 

Totalt 109 100 % 

 

 

4.6 KRITIK MOT PRIMÄRKÄLLOR 

Det är viktigt att reflektera över om deltagaren i enkätundersökningen delgivit riktig 

information så att inte resultatet baserats på felaktigt underlag. Då detta är ett nytt 

forskningsområde finner vi det ännu viktigare att begrunda denna aspekt av problemet. 

Detta för att medvetenheten och kunskapen om neuromarketing överlag inte är högt. 

Det har bidragit till att vi varit mer vaksamma och uppmärksamma på om 

respondenterna verkligen givit den rätta informationen. 

 

Då vi inte funnits tillgängliga för eventuella spontana frågor vid webbenkäten kan det 

exempelvis vara svårt att avgöra huruvida deltagarna varit i samförstånd med frågorna 

och därför kunnat svara på ett riktigt sätt. Genom att genomföra t-tester kan vi 

undersöka eventuella skillnader eller likheter mellan de enkäter som är gjorda i 

pappersformat respektive webben. Även genom den öppna frågan på slutet av enkäten 

fick respondenterna möjligheten att uttrycka sina åsikter. Detta uppmärksammade oss 

som författare till studien på om respondenten i fråga tyckt enkäten varit svårförståelig 

eller uppfattade något annat oklart.  

 

 

4.7 HANTERING AV INSAMLAD DATA  

I enkäten frågade vi efter demografisk data däribland nuvarande boendeort, på denna 

fråga fick respondenten själv skriva sin boendeort för att vi som författare sedan skulle 

kunna kategorisera dessa på ett lämpligt sätt. Dessa kategorier har vi delat upp enligt 

följande; storstad, mellanstor stad samt småstad. Storstad definierar vi enligt SKL 

(Sveriges Kommuner & Landsting) som stad med en befolknings överstigande 200 000 

(SKL, 2013). Mellanstorstad har vi själva valt att definiera som en stad med en 

befolkning mellan 50 000 och 200 000 då SKL eller motsvarande saknar 

tillfredställande definition på detta. Det finns inte heller någon allmän 

begreppsbenämning på småstad som vi därmed har begränsat till ställen med mindre än 

50 000 invånare då vi anser detta vara en lämplig kategorisering.  

 

Vid sammanställning av den insamlade datan tilldelades varje enskild enkät ett specifikt 

ID-nummer som gör det möjligt att spåra och återgå till en specifik enkät (Trost, 2012, 

s. 128). Därefter kontrollerades att urvalet innefattar delarna av populationen som vi 

hade för avsikt att undersöka. Då den enda begräsning som är gjort i urvalet är kategorin 

barn, i åldern ett till tolv samt individer över 99, granskades de insamlade enkäterna och 

då inga av deltagarna i studien föll in i denna grupp behövdes därför uteslutas.  
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För sammanställningen och bearbetningen av denna studies enkät användes 

dataprogrammet SPSS som är ett lättanvänt statistiskt program. I och med 

användningen av detta verktyg har vi kunnat söka efter samband och skillnader mellan 

grupper och frågeställningar. Då denna studie ämnar beröra området neuromarketing i 

förhållande till konsumenten på ett deskriptivt, explorativt samt ett preskriptivt plan 

kommer statistiska analyser att göras främst för att undersöka samband. Detta innebär 

att deskriptiva analyser har genomförts för att undersöka den demografiska datan. 

Medelvärdes- och frekvensanalyser har också gjorts för att fånga uppfattningen om vad 

respondenterna har för uppfattning samt för att få en tydlig överblick av deras åsikter. 

För att fånga relationer mellan olika frågor har vi genomfört korrelationsanalyser. 

Utöver detta har även t-test genomförts för att jämföra värden mellan olika frågor. 

Ytterligare utfördes envägs variansanalyser för att vidare undersöka om det fanns 

skillnader mellan olika grupper (utifrån de demografiska faktorerna där fler än två 

grupper testades, t ex ålder, utbildningsnivå och så vidare) med tillhörande Post Hoc-

test som specifikt visar mellan vilka grupper de signifikanta skillnaderna ligger. För att 

säkerställa huruvida dessa skillnader är signifikanta eller inte har vi i vår granskning 

använt en signifikansnivå på 95 procent. För upplärning och förståelse av programmet 

SPSS användes bland annat Wahlgren (2008). För att visualisera resultatet har vi valt att 

använda oss av ett antal tabeller och grafer. Detta för att lättare ge läsaren en överblick 

över resultatet, figurerna är i form av stapeldiagram och korstabeller.  
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5. EMPIRI 
 

I följande kapitel presenteras de empiriska resultaten av studiens enkätundersökning. 

Det kommer att redogöras för respondenternas svar samt hur dessa är fördelade. 

Utifrån de områden som frågorna i vår studie utgår från vill vi ge läsaren en förståelse 

för empirin inför nästkommande kapitel, analys och diskussion. 

 

Samtliga av frågorna där respondenten ombes redogöra till vilken grad denne anser 

något, är ställningstagandet gjort i en sjugradig skala, där 1 representerar “i väldigt liten 

grad” och 7 “i väldigt hög grad”. Majoriteten av enkätens frågor besvaras i en 

likertskala och därför kommer också till stor del det empiriska resultaten presenteras i 

form av medelvärden. När ett medelvärde överstiger 3,5 hävdar vi att det är ett relativt 

högt värde samtidigt som ett medelvärde under 3,5 kommer att antas som relativt lågt. 

Detta med underlag att 3,5 är medelvärdet på en skala mellan 1-7. Enkäten i sin helhet 

finns bifogad i appendix 1. 

 

 

5.1 DEMOGRAFISK INFORMATION 

I enkätens inledning ville vi undersöka demografisk data, detta för att undersöka vilka 

deltagarna är. Vi kommer inte att göra variansanalyser för att göra jämförelser mellan de 

olika demografiska grupperna. Detta eftersom vi anser att en sådan uppdelning inte 

skulle bidra med ytterligare förståelse och tydligare resultat i relation till studiens 

problemformulering. Det vi önskar förevisa är att urvalet inkluderar individer med en 

bra demografisk spridning i form av kön, utbildning och civilstånd.  

 

Tabell 2 - Kön 

Kön Antal Antal i procent 

Man 52 47,7 % 

Kvinna 57 53,3 % 

 
Uppdelningen mellan Man (47,7 procent) respektive Kvinna (53,3 procent) resulterade i 

en jämn fördelning (se tabell 2). Detta anser vi vara tillfredställande då resultatet 

innefattar mannen och kvinnans attityder och åsikter till lika hög grad då inget kön är 

nämnvärt överrepresenterat. 

 

Åldersmässigt accepterade vi samtliga ålderskategorier förutom kategorin barn under 

tolv år samt personer över 99 år då vi anser att dessa inte är lämpliga att bygga analyser 

på. Utöver denna grupp var deltagarna i ett spann med den yngsta på 16 år och den 

äldsta på 86 år. Medelåldern på samtliga av de tillfrågade blev 39 år och medianen 37 

Inledning Teori 

Utgångspunkter Praktisk metod 

Empiri 

Analys 

Slutdiskussion 
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år, detta stämmer bra överens med Sveriges population vars medelålder 2012 var 41,2 år 

(SCB, 2012a). Denna spridning är därför tillfredställande för studien då urvalet 

inkluderar en jämn åldersmässig spridning. 

 
Tabell 3 – Nuvarande boendeort 

Nuvarande boendeort Antal Antal i procent 

Småstad 62 56,8 % 

Mellanstor stad 38 33 % 

Storstad 9 8,2 % 

 

Vi efterfrågade också respondenternas nuvarande boendeort (se tabell 3) där 

spridningen mellan svarsalternativen inte var jämnt fördelade. Detta är inte den mest 

fördelaktiga uppdelningen men vid en självselekterande webbenkät finns risken att 

somliga grupper blir mer framträdande än andra. Vi ser dock inte att det kommer att 

påverka studiens resultat och validitet nämnvärt. Detta eftersom vi tidigare konstaterat 

att det inte finns några signifikanta skillnader mellan Umeå (mellanstor stad) och 

Delsbo (småstad).  

 

Vidare har vi undersökt deltagarnas civilstånd (se tabell 4) som visar att var femte lever 

som singel och resterande i någon form av parförhållande. Den jämna spridningen 

mellan singel, särbo, sambo och gift tyder på att respondenterna befinner sig i olika 

livsskeden och att flera olika familjeförhållanden finns representerade.  

 
Tabell 4 - Civilstånd 

 

En annan aspekt som undersöktes var respondenternas utbildningsnivå (se tabell 5). Vi 

kunde se att de flesta som besvarade denna enkät hade Gymnasiet som högsta 

utbildningsnivå med 44 procent. Därefter följde antalet Högskoleutbildade som 

motsvarade 36,8 procent samt de som genomfört Yrkesutbildningar (KY) (11,9 procent) 

och slutligen de som har Grundskolan (7,3 procent) som högsta utbildningsnivå. Genom 

att jämföra dessa siffror med Sveriges befolknings utbildningsnivå kunde vi konstatera 

att deltagarna i denna studie visar på liknande förhållanden (se SCB, 2012b). 

Utbildningsnivån är därmed ett väntat resultat som visar på en bra spridning. 

 
Tabell 5 – Högsta utbildning 

Utbildning Antal Antal i procent 

Grundskolan 8 7,3 % 

Gymnasiet 48 44 % 

KY 13 11,9 % 

Högskola (minst 120 hp) 40 36,8 % 
 

Civilstånd Antal Antal i procent 

Singel 22  20,2 % 

Särbo 11 10,1 % 

Sambo 40  36,7 % 

Gift 36 33 % 
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5.2 KUNSKAP & ATTITYDER OM MARKNADSFÖRING OCH 
HJÄRNAVBILDNING 

Vår problemformulering är att undersöka Vad konsumenten anser om neuromarketing 

och under vilka förutsättningar denna typ av marknadsundersökning är acceptabel. 

Därför ansåg vi det viktigt att fånga respondenternas relation till marknadsföring och 

neuroforskningen i stort, frågorna nedan är sammanställda i figur 2. Vi ställde frågan 

Till vilken grad anser du marknadsföring är viktigt? Genom att genomföra en 

frekvensanalys kunde vi se att marknadsföring ansågs vara en viktig funktion då 

medelvärdet uppmätte 5,47. Fortsättningsvis fick respondenterna ta ställning till frågan 

Till vilken grad är ditt förtroende för marknadsföring starkt? Även i detta fall 

genomfördes en frekvensanalys för att konstatera att medelvärdet uppgick till 3,83. 

Respondenterna tycker att marknadsföring är viktigt men att förtroendet för detsamma 

inte är lika högt. För att förstå vilka aspekter respondenten värderar inom 

marknadsföring ställdes bland annat frågan Till vilken grad anser du att marknadsföring 

ska vara underhållande? Via en genomförd frekvensanalys resulterade detta i ett 

medelvärde på 5,06. Ytterligare frågade vi Till vilken grad anser du att marknadsföring 

ska vara samhällsinformerande? och denna fråga resulterade i ett medelvärde på 4,97. 

Detta resultat går att sammanfatta i att respondenterna överlag skattar marknadsföring 

högt både ur ett innehållsmässigt och ur ett samhällsmässigt plan. Detta då medelvärdet 

på alla dessa två frågor överstiger 3,5 och därmed infinner sig i den högre värderade 

halvan av skalan. 

 

Figur 2 - Attityder mot marknadsföring 

 

Därefter ställdes ett antal frågor rörande acceptansen av hjärnavbildning under specifika 

omständigheter. Detta för att undersöka om det finns åsikter gällande området som 

skulle kunna överföras till neuromarketing. Därför utformades tre frågor som vi senare 

genomförde frekvensanalyser på för att beräkna medelvärden. Först frågade vi 

deltagarna Till vilken grad tror du att hjärnavbildning framgångsrikt används inom 

följande områden? (se figur 3), det svarsalternativ som fick högst medelvärde var 

vetenskaplig forskning med 5,33 av 7 samt för medicinska skäl såsom diagnostisering 

av sjukdomar med medelvärdet 5,27. De svarsalternativ som respondenterna hade lägsta 
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förtroende för att hjärnavbildning framgångsrikt används inom är områdena för att 

undersöka dina politiska värderingar med ett medelvärde på 2,28 samt vid 

jobbintervjuer med ett medelvärde på 2,47. Övriga svarsalternativ är spridda mellan 

dessa. Detta tyder på att respondenterna överlag tro att användning av hjärnavbildning 

är mest framgångsrikt inom den vetenskapliga världen via vetenskaplig forskning samt 

vid fastställandet av eventuella sjukdomar. 
 

Figur 3 - Till vilken grad tror du att hjärnavbildning framgångsrikt används inom 

följande områden? 

Vidare ville vi se huruvida olika omständigheter skulle kunna ändra graden av acceptans 

rörande hjärnavbildningsmetoder. Därför frågade vi Till vilken grad anser du att det är 

acceptabelt att använda hjärnavbildning inom följande områden? (se figur 4) samt Till 

vilken grad skulle du känna dig bekväm med att själv genomföra en hjärnavbildning 

inom följande områden? (se figur 5). 

Figur 4 - Till vilken grad anser du att det är acceptabelt att använda hjärnavbildning 

inom följande områden? 
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Det vi kan utläsa från dessa tabeller är huruvida förtroendet, acceptansen och 

bekvämligheten rörande hjärnavbildningsmetoder beror på attityder gällande 

omständigheterna kring användningen. Överlag kan vi se att samtliga tre figurer (se 

figur 3, 4 och 5) följer samma mönster. Detta tyder på att respondenterna överlag anser 

att användning av hjärnavbildning har varit mest framgångsrikt, det mest acceptabla 

samt mest bekväma med att själva genomföra, inom vetenskaplig forskning samt vid 

fastställandet av eventuella sjukdomar. Ytterligare visade det sig att respondenterna var 

ovilliga att själva genomföra hjärnavbildning vid undersökning av deras politiska 

värderingar samt vid jobbintervjuer. Inte heller ansåg deltagarna det acceptabelt att 

använda hjärnavbildning inom dessa områden eller att det kan användas framgångsrikt. 

 

En annan intressant aspekt att granska utifrån studiens problemformulering är hur 

respondenterna ser på användandet av hjärnavbildning för marknadsundersökningar. I 

figur 6 nedan (data hämtat ur figur 3,4 och 5) kan vi utläsa att tron på att det 

framgångsrikt går att använda hjärnavbildning till marknadsundersökningar tolkas som 

relativt högt. Gällande acceptansen av användandet av denna metod ställer sig 

respondenterna tämligen neutrala. Slutligen ser vi en minskning i skattningen av 

respondenternas bekvämlighet att själva delta i en hjärnavbildning som är till förmån för 

en marknadsundersökning. Att denna negativa trend uppkom ju mer personligt frågorna 

var ställda var förhållandevis väntat.   

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Till vilken grad skulle du känna dig bekväm med att själv genomföra en 

hjärnavbildning inom följande områden? 
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Figur 6 - Attityd mot hjärnavbildning för användning vid marknadsundersökningar 

 

Genom de resultat som presenterats har vi slagit ihop skattningarna för vardera fråga 

angående framgångsrikt användande, acceptans och bekvämlighet gällande nyttjandet 

av hjärnavbildning som metod och gjort tre separata index av dessa (se figur 7 nedan). 

Utifrån denna figur kan vi utläsa att samtliga dessa index skattats väldigt lika av 

respondenterna, de två övre frågorna är i mitten av skalan (3,5). Vi kan se att 

respondenten överlag ställer sig något mer negativ till att själv känna sig bekväm med 

att genomföra en hjärnavbildning. Utifrån dessa index utfördes sedan en 

korrelationsanalys som visade att det fanns signifikanta samband mellan dessa attityder; 

förtroende och acceptans r = 0,618, p = 0,000, acceptans och bekvämlighet r = 0,758, p 

= 0,000 samt förtroende och bekvämlighet r = 0,431, p = 0,000. Resultaten visade på 

signifikanta samband mellan framgångsrikt användande, acceptans och bekvämlighet. 

Detta innebär att respondenter som har låg grad av förväntning på framgångsrikt 

användande för neuromarketing också accepterar neuromarketing till ganska liten grad 

och skulle inte heller vara bekväma med att själva vara med i undersökningar där 

hjärnavbildning använts som metod. 

Figur 7 - Index för framgångsrikt användande, acceptans och bekvämlighet 
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5.3 KUNSKAP OCH ATTITYDER OM NEUROMARKETING 

Det visade sig att 14,7 procent av de totalt 109 stycken tillfrågade respondenterna kände 

till begreppet neuromarketing. De individer som svarade Nej var 85,3 procent, detta 

visar att kännedomen om neuromarketing är låg. Under frågan Vad vet eller tror du 

ingår i begreppet neuromarketing? (se figur 8) fick respondenterna flera svarsalternativ 

att välja bland samt möjligheten att välja mer än ett. På så sätt överstiger den totala 

summan av procentsatsen 100. Då respondenten valt ett alternativ bedömdes det som 1 

och om denne inte fyllt i alternativet bedömdes det som 0, därefter gjordes en 

frekvensanalys för vartdera alternativ. De tre vanligaste svaren med samtliga över 50 

procent är förbättring av reklambudskap, att locka kunder till köp samt 

konsumentbeteende. Därefter var marknadsundersökningar ett populärt alternativ med 

43 procent och det femte mest valda alternativet var hjärnoperationer som 24 procent 

valde. De tre populäraste svarsalternativen stämmer överens med verkligheten går det 

att antyda att respondenterna trots att de inte angav att de visste vad begreppet 

neuromarketing innebar, ändå har en förutfattad mening om vad det kan innebära och 

skapat sig en uppfattning om det.   

 Figur 8 – Vad vet eller tror du ingår i begreppet Neuromarketing? 

 

Vidare följde en fråga för att undersöka vilka möjligheter/fördelar som respondenten 

såg med att använda neuromarketing (se figur 9). Frågan som ställdes var Vilka 

möjligheter/fördelar ser du med att använda neuromarketing? På det sättet kunde vi se 

under vilka områden som respondenten ansåg det finnas störst möjligheter/fördelar 

inom neuromarketing. Med den insamlade datan genomfördes en frekvensanalys och 

det går via figur 9 utläsa att respondenterna såg störst möjligheter/fördelar för 

neuromarketing genom att företag kunde tjäna mer pengar samt att den reklam som 

skapades skulle bli mer attraktiv. Det går även att utläsa att det var ett relativt lågt 

medelvärde, 2,78, på frågan jag ser inga möjligheter/fördelar med neuromarketing. 

Vilket betyder att respondenterna överlag är positiva mot neuromarketing och kan se 

möjligheter och fördelar med området. Det respondenterna först och främst ansåg det 
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finnas en positiv vinning med var de möjligheter som hade koppling mot företag, det 

vill säga att företag skulle tjäna mer pengar samt att företag skulle skapa mer attraktiv 

reklam. Detta innebär alltså att respondenterna i denna studie ser neuromarketing som 

något som gynnar företagen till större grad än vad det gynnar konsumenten.  

Figur 9 – Vilka möjligheter/fördelar ser du med att använda Neuromarketing? 

 

Vi ville inte bara undersöka vilka möjligheter respondenterna kunde se med 

neuromarketing utan vi ville också identifiera vilka risker de såg. Nedanstående figur 

10, visar vilka omständigheter respondenten hyser störst skepsis för vid användandet av 

neuromarketing. Respondenterna såg de största riskerna i att företag skulle bli giriga 

och lura konsumenten till köp samt att konsumenten skulle bli manipulerad till köp. 

Dessa två påståenden har medelvärden på 5,8 respektive 5,17 vilket är en tydlig 

indikation på att det anses som en risk. Vidare resulterade respondenternas svar på 

frågan jag ser inga risker med neuromarketing ett medelvärde på 3,64, en ganska 

neutral skattning som till en liten indikerar att respondenterna ser risker med 

användandet av neuromarketing. 
 

Figur 10 - Vilka risker ser du med att använda Neuromarketing?  
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Nästa fråga som ställdes under denna kategori var Till vilken grad tror du 

neuromarketing används i Sverige idag? Via en frekvensanalys konstaterades ett 

relativt neutralt medelvärde på 3,57. Detta kan bero på att respondenterna inte har någon 

kunskap om detta och därför placerar sig i mitten på grund av osäkerhet. 

 

 

5.4 ANSVAR  

För att undersöka hur deltagarna tänkte kring ansvaret rörande användandet av 

neuromarketing ställde vi frågan Vilken typ av hantering/kontroll anser du lämplig för 

området neuromarketing? (se figur 11) och här fick respondenterna flera alternativ att 

välja bland samt möjligheten att välja mer än ett. På det sättet kommer inte totalsumman 

resultera i exakt 100 procent. Då respondenten valt ett alternativ bedömdes det som 1 

och om denne inte fyllt i alternativet bedömdes det som 0. Via en frekvensanalys 

framgår det tydligt att fyra av de fem alternativen ansågs som viktiga vid hanteringen av 

neuromarketing. Dessa alternativ var att kräva en specifik licens av utövare, genom 

lagar, granskning av professionella organisationer samt bättre redovisning av 

undersökningsresultaten till allmänheten. Alternativet som innefattade en lagstadgning 

blev det mest valda av dessa fyra med 49,5 procent följt av det nästmest valda 

alternativet att undersökningsresultaten borde redovisas tydligare till allmänheten. Vi 

måste dock ta hänsyn till att respondenterna haft möjligheten att välja mer än ett 

svarsalternativ och att det därmed kan vara en kombination av svar som denne helst 

önskar att se.  

 

 Figur 11 - Vilken typ av hantering/kontroll anser du lämplig för området 

Neuromarketing? 

 
 

5.5 ETIK 

Vidare ville vi undersöka den etiska problematik som medföljer området, detta då vi sett 

att företag blir tvungna att hävda sig i allt större utsträckning på marknaden för att synas 
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idag. Till följd av detta har företag börjat försöka öppna konsumentens svarta låda för 

att komma underfund med vad det är som triggar konsumenten till köp. För att göra 

detta frågade vi efter respondenternas ställningstagande gällande olika förutsättningar 

och omständigheter vid användandet av neuromarketing. Detta hade vi för avsikt att 

uppnå genom frågan Till vilken grad anser du det vara okej att använda 

neuromarketing under någon av dessa förutsättningar? (se figur 12) Resultatet av 

denna fråga visar tydligt att förutsättningarna påverkar huruvida respondenterna är 

villiga att acceptera neuromarketing. Via genomförda frekvensanalyser kan vi se att 

substanser och aktiviteter som kan uppfattas som skadliga och beroendeframkallande 

delvis verkar ogillas då dessa frågor resulterade i ett medelvärde mellan 2 och 3 och går 

att tolkas som relativt låga skattningar. Sluta-röka-kampanjer fick mest sympatier hos 

respondenterna med ett medelvärde på 4,83 och därefter kom välgörenhet med 

medelvärdet 4. Det går också att konstatera att målgrupp barn och politiska kampanjer 

med ett medelvärde på 1,6 respektive 2 ogillas hos respondenterna. 

 

 Figur 12 - Till vilken grad anser du det vara okej att använda Neuromarketing under 

någon av dessa förutsättningar? 

 

För att få en djupare förståelse för deltagarnas förhållande till etik i relation till 

neuromarketing valde vi att presentera ett antal scenarier för respondenten. Genom att 

göra detta kunde vi se hur de ställde sig till en situation då de får en bild uppmålad mer 

information. Scenarierna är utvecklade ur förutsättningarna från föregående fråga och 

resultatet visar också på samma trender. FixTrix är ett företag som säljer leksaker till 

barn och Let’s Play är ett onlineföretag som erbjuder casinospel. Stödgalan 

representerar en välgörenhetsgala för ensamkommande flyktingbarn och FHI, Svenska 

Folkhälsoinstitutet, genomför i detta fall en nationell hälsofrämjande sluta-röka-

kampanj. Slutligen syftar scenariet om riksdagsvalet det kommande valet 2014. För att 

se scenarierna i sin helhet se appendix 1. 
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 Figur 13 - Medelvärde scenarier 
 

För att se om det fanns skillnader mellan respondenternas skattningar för de olika 

scenarierna utfördes en envägs variationsanalys. Vid eventuella skillnader ville vi veta 

mer specifika detaljer och gjorde därför en Post Hoc-test som talade om mellan vilka 

scenarier som de signifikanta skillnaderna fanns. Det påträffades en signifikant skillnad 

mellan Let’s Play och Stödgala F (4) = 0,X, p = 0,000, Stödgalan och FHI F (4) = 0,X, p 

= 0,000, FHI och Riksdagsval F (4) = 0,X, p = 0,000, FixTrix och Stödgala F (4) = 0,X, 

p = 0,000, Stödgala och Riksdagsval F (4) = 0,X, p = 0,000, FixTrix och FHI F (4) = 

0,X, p = 0,000 samt FHI och Let’s Play F (4) = 0,X, p = 0,000. 
 

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan scenarier med mer oetisk 

karaktär respektive scenarier med mer etisk karaktär. Dessa resultat visar på att mer 

oetiska ändamål i lägre grad accepteras av respondenterna vid användning av 

neuromarketing medans mer etiska ändamål som Stödgala och FHI i högre grad 

accepteras. De som tycker att det inte är okej att använda neuromarketing på barn som 

målgrupp har en större acceptans för användandet av neuromarketing vid bland annat 

välgörenhet. Dessutom kan vi se att i nästan samtliga fall där vi kompletterat frågan 

med ett scenario förekommer en knapp ökning i respondenternas inställning till de olika 

förhållandena.  

 

När respondenten tagit ställning till de olika scenarierna följde en följdfråga som hade 

för avsikt att undersöka varför denne tagit det specifika ställningstagandet. De olika 

alternativ som respondenten kunde välja bland var Målgruppen, Ändamålet, Vet inte 

och Annat och möjligheten fanns att välja mer än ett av dessa alternativ. Via en 

frekvensanalys fastslogs resultaten och alternativen Målgrupp och Ändamål var de som 

blev valt som anledning flest gånger. Tydligast var resultaten på frågorna FixTrix och 

alternativet Målgruppen (86,2 procent) samt Riksdagsval och alternativet Ändamålet 

(78 procent). Detta har gett oss en ökad förståelse för konsumenten, däremot kommer vi 

inte att gå vidare med djupare analyser eftersom det inte hjälper oss att besvara studiens 

problemformulering, dessutom har studien inte för avsikt att förklara orsakssamband.  
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5.6 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse för konsumentens 

uppfattningar gällande neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan 

dessa. Därför fick respondenterna också besvara frågan Vad baserar du dina åsikter 

gällande neuromarketing på? För att göra detta fick respondenterna välja mellan vissa 

alternativ bland annat vet inte eller inget av dessa för de som inte tycker att något av de 

på förhand angivna alternativen matchade deras åsikt eller helt enkelt inte visste. Då 

respondenten valt ett alternativ bedömdes det som 1 och om denne inte fyllt i 

alternativet bedömdes det som 0, därefter gjordes en frekvensanalys för vartdera 

alternativ. Även här hade respondenten möjligheten att välja flera svarsalternativ vilket 

innebär att den totala procentsatsen överstiger 100. Via genomförda frekvensanalyser 

visade det sig att de tre populäraste alternativen var förtroendet för marknadsförare (54 

procent), magkänsla (54 procent) samt rädslan för att bli manipulerad (51 procent).  

 

 

 

Enkätens sista fråga var öppen och kravlös och gav respondenterna möjligheten att 

lämna åsikter eller övriga synpunkter. På denna fråga lämnade 19 individer, det vill säga 

17,4 procent ett svar, detta är en god svarsfrekvens då vanligtvis endast 10 procent 

brukar svara på en sådan fråga (Trost, 2012, s.74, 75). Denna typ av fråga kan ibland 

bara vara ett sätt för respondenten att ge utlopp för sina känslor men kan också innehålla 

goda idéer inför analysen. De kommentarer som framkommit genom denna studies 

enkät var huvudsakligen lyckönskningar för den fortsatta studien samt kommentarer om 

enkätens omfång. Det visade sig att respondenterna överlag ansåg att enkäten var 

omfattande samt att området var komplext vilket gjorde att somliga tillkännagav att de 

ibland hade svårt att besvara vissa frågor. Det fanns en vetskap om att denna 

problematik kunde uppstå men i och med våra förebyggande insatser, exempelvis 

begreppsförklaringar, anser vi oss ha reducerat denna problematik. Kommentarer av 

detta slag är oundvikligt, i synnerhet gällande detta komplicerade område, och anses 

därför inte oroväckande. Skulle en sådan här fråga inbringat djupare och mer ingående 

svar skulle dessa kommentarer till en större utsträckning kunnat användas vid en analys.  

Figur 14 - Vad baserar du dina åsikter gällande Neuromarketing på? 
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6. ANALYS 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska resultat som kommer från den kvantitativa 

undersökningen. Detta med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, samt studiens 

teoretiska modell, Neuromarketing-Diamanten. Fokus kommer att ligga på 

konsumenten, företaget, neuromarketing samt den etiska problematiken. Samband och 

skillnader kommer att analyseras för att undersöka vad konsumenten anser om 

neuromarketing och under vilka förutsättningar denna typ av marknadsundersökning är 

acceptabel. 

 

 

6.1 ATTITYDER 

Eftersom hjärnavbildning används inom neuromarketing är respondenternas attityder 

gällande hjärnavbildning viktiga att förstå då den spelar in i konsumentens övergripande 

attityd mot neuromarketing. Vi slog ihop skattningarna för vardera fråga angående 

framgångsrikt användande, acceptans och bekvämlighet vid deltagande i 

hjärnavbildningsundersökning och gjorde tre separata index av dessa (se figur 7). 

Genom en korrelationsanalys visade resultaten på signifikanta samband mellan dessa. 

Detta innebär att respondenter som har låg grad av förtroende för neuromarketing också 

accepterar neuromarketing till liten grad och skulle inte heller vara bekväma med att 

själva vara med i undersökningar där hjärnavbildning använts som metod. Av detta kan 

vi utläsa att respondenterna överlag ställer sig något mer negativa till att själva känna 

sig bekväma med att genomföra en hjärnavbildning. Skulle detta samband fortsätta att 

verka skulle en negativ inställning hos konsumenterna kunna leda till att 

neuromarketing skulle bli en kortvarig marknadsföringsmetod på marknaden. Utan 

deltagare som vill medverka i neuromarketingundersökningar går det inte att fortlöpa 

med forskningen och på så sätt skulle den inte heller utvecklas. Om däremot 

respondentens attityd mot någon av dessa frågor förändras till en mer positiv kanske 

också helhetsinställningen mot hjärnavbildning skulle förbättras och bekvämligheten att 

själv delta öka. Måhända att fler deltagare då skulle vara villiga att ställa upp på 

hjärnavbildningsundersökningar. Återigen, därför är det viktigt att ta hänsyn till och 

uppmärksamma vad respondenternas attityd mot användandet av hjärnavbildningar. 

Utöver de mindre skillnaderna skattar respondenterna samtliga av dessa index tämligen 

lika, och mer forskning på området skulle kunna bekräfta eller kanske förkasta 

resonemanget ovan och bidra med ytterligare förståelse till varför det ser ut på detta sätt.  
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Figur 7 – Index för framgångsrikt användande, acceptans och bekvämlighet 

 

En annan intressant aspekt att granska utifrån studiens problemformulering och syfte är 

hur respondenterna ser på användandet av hjärnavbildning för användning vid 

marknadsundersökningar. Så till skillnad mot figuren ovan visas här endast attityden 

mot hjärnavbildning vid marknadsundersökningar. I figur 6 nedan kan en avtagande 

trend antydas och vi kan utläsa att tron på att det framgångsrikt går att använda 

hjärnavbildning till marknadsundersökningar tolkas som relativt högt. Gällande 

acceptansen av användandet av denna metod ställer sig respondenterna neutrala. 

Slutligen ser vi en minskning i skattningen av respondenternas bekvämlighet att själva 

delta i en marknadsundersökning som använder hjärnavbildning som metod. Det vi kan 

se är att ju mer personligt ställningstagandet tycks bli så verkar respondenten tydligare 

kunna relatera till omständigheten, som har visat sig spela roll för konsumentens attityd 

mot användning av hjärnavbildning vid marknadsundersökningar. Det tyder på att 

respondenterna ser högre potential för användning av hjärnavbildning vid 

marknadsundersökningar än vad de själva anser sig vara villiga att ställa upp på en 

undersökning för ett sådant avseende. Vilket innebär att det förekommer en skillnad 

mellan dessa olika företeelser och att så länge denna inställning innehas av 

konsumenten kommer det bli svårt för marknadsförare att använda hjärnavbildning i 

detta avseende. Denna förekommande attityd hos konsumenten är ett problem som 

måste tas hänsyn till då det anses finnas potential för området men inte en acceptans om 

medverkan. Fortskrider denna attityd att infinna sig hos konsumenten finns en risk att 

hjärnavbildning vid marknadsundersökningar inte kommer att kunna nyttjas till fullo 

och därmed går samhället miste om dess kapacitet.  
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Figur 6 – Attityd mot hjärnavbildning för användning vid marknadsundersökningar 

 

Genom studien önskar vi att bidra med en ökad förståelse för huruvida det finns 

förutfattade meningar hos konsumenten som skulle kunna orsaka vilseledande forskning 

på grund av eventuella föreställningar hos respondenten. Respondenterna i denna 

studie uppger att de tror eller vet att begreppet neuromarketing innefattar 

konsumentbeteende, förbättring av reklambudskap samt att det är en metod för företag 

att locka kunder till köp. Detta trots att majoriteten (85,3 procent) angivit att de inte 

visste vad begreppet innebar. Vidare kan vi också se att felaktiga alternativ såsom 

hjärnoperationer valdes av 24 procent som det femte populäraste alternativet. Detta 

visar på att individer, oberoende av om de besitter kunskap eller inte, bildar sig 

uppfattningar och gör antaganden. Det indikerar att om inte allmänheten utbildas i 

området kan oriktiga antaganden göras och därmed oberättigade attityder växa sig 

starka. Som den teoretiska referensramen presenterat måste forskare inom 

neurovetenskapen synas i vetenskapliga sammanhang på ett sätt som är förståeligt för 

allmänheten (Wardlaw et al., 2011, s. 6). Detta stödjer också denna studie då även vi 

kan se tendenser att utan tydlig information kan felaktiga föreställningar och negativa 

attityder bildas. 

 

 

6.2 FÖRTROENDE 

Under enkätens näst sista fråga fick deltagarna besvara vad de baserat sina åsikter 

gällande neuromarketing på. De svarsalternativ som fick högst svarsfrekvens var, som 

vi tidigare presenterat Magkänslan (54,1 procent) samt Mitt förtroende för 

marknadsförare (54,1 procent). Detta ser vi som ett ganska oroande svar då det i den 

teoretiska referensramen har konstaterats att förtroendet för marknadsföring är väldigt 

svagt. Endast med undantag för politiker har marknadsförare lägst förtroende i Europa 

(Heath & Heath, 2008, s. 1027). Vidare har marknadsförare och marknadsföring 

kommit att bli sammankopplat med oärlighet, missvisande information, påtvingande- 

och manipulativt beteende (ibid. s. 1032). Då det i denna studie visat att över hälften av 

respondenterna angett att de baserar sina åsikter på deras förtroende för marknadsförare 

är det oroväckande. Det skulle även kunna medföra att respondenten på förhand har en 
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bestämd attityd mot neuromarketing och i därmed blir misstänksam mot begreppet och 

området i sin helhet utan att egentligen veta dess innebörd. Som ett komplement till 

detta visade det sig även att respondenterna innehade ett lågt förtroende för 

marknadsföring samtidigt som det framgick att det var något som ansågs som relativt 

viktigt (se figur 2). Det faktum att respondenterna ansåg marknadsföring som en viktig 

funktion går i linje med vad tidigare forskning visat (se Heath & Heath, 2008). I 

ovannämnda studie av Heath & Heath (2008 s. 1032, 1035) samt det resultat som denna 

studie presenterat kan vi alltså se att marknadsföring anses viktigt men att det finns ett 

negativt glapp till förtroendet mot marknadsförare. Det optimala vore om förtroendet 

mot marknadsförare ansågs lika starkt som skattningen av marknadsföringens vikt, och 

därmed eliminera glappet dessa emellan. Skulle det låga förtroendet för marknadsförare 

fortskrida samt att konsumenten fortsätter bygga sina värderingar och åsikter utefter 

detta finns risken att följderna blir ödesdigra. Det skulle på lång sikt kunna leda till att 

neuromarketing som marknadsföringsmetod inte bedöms på ett rättvist utan bemöts av 

konsumenter som redan har en negativ inställning.  

 

Dessutom visade det sig att en relativ hög andel av respondenterna angav att de baserat 

sina åsikter gällande neuromarketing på sitt förtroende för affärsvärlden. Vi har tidigare 

konstaterat att om respondenterna hyser viss skepsis och har lågt förtroende mot 

företaget och eller forskningsvärlden kan det bli svårare att bygga upp en relation 

mellan konsument och företag. Då det visat sig att en stor andel bygger sina åsikter på 

just förtroendet till affärsvärlden minskar chansen att en relation byggs upp och på så 

sätt kan det leda till att neuromarketing inte får den genomslagskraft på marknaden som 

den antagligen skulle fått om ett starkare förtroende för affärsvärlden förekommit. 

 

Föreligger ett bristande förtroende mot företaget och/eller forskningsvärlden ökar risken 

att respondenten också hyser en större skepsis mot hur företaget hanterar insamlade 

uppgifter och datalagring då det inte byggts upp ett förtroende dessa emellan. Att mäta 

hjärnaktiviteter är en känslig uppgift eftersom användandet av dess resultat skulle kunna 

drabba konsumenten. I empirin under frågan Vilka risker ser du med att använda 

neuromarketing? kan vi utläsa att svarsalternativet Att insamlade uppgifter och 

datalagring inte hanteras med respekt fick ett medelvärde på 3.85. Detta resultat kan 

tolkas som att respondenterna till en relativt hög grad anser sig vara oroade över att 

insamling och datalagring inte ska hantera respekt. Detta resultat överensstämmer med 

studien av Wardlaw et al. (2011) som också konstaterar att allmänheten är bekymrad 

över skyddet av den insamlade datan.  

 

Det är inte bara av vikt för företag att bygga upp förtroende gentemot konsumenten utan 

det är även viktigt att forskningsvärlden avger tillit kontra konsumenten. Fisher et al. 

(2010, s. 235) menar att det är hela forskningsvärldens ansvar att allmänheten känner 

förtroende och tillit mot neuromarketing. 28 procent av respondenterna i denna studie 

angav att deras åsikter baserades på deras förtroende för forskningsvärlden. Detta är en 

relativ låg frekvens då inte ens en tredjedel av respondenterna angav detta som skäl. Det 

är främst företag som står som uppdragsgivare bakom utförda neuromarketing 

undersökningar men de genomförs främst dock av forskare. Eftersom respondenten 

känner oro inför att insamlade uppgifter och datalagring inte hanteras med respekt går 

detta ställningstagande att sätta i direkt koppling med forskningsvärlden. Genom att 

forskningsvärlden endast tillhandahåller den data som företag efterfrågar och inte 

ytterligare information kan forskare och den vetenskapliga världen främja förhållandet 

och förtroendet till konsumenten.  
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Trots det bristande förtroendet mot marknadsförare menar Heath & Heath (2008, s. 

1035) att konsumenten är angelägen om att ett ömsesidigt förtroende ska byggas upp 

parterna emellan. Denna inställning och vilja hos konsumenten kan innebära att en 

relation ändå kan byggas upp. Ett verktyg för att detta ska bli verklighet är att etiska 

riktlinjer som är baserade på konsumentens attityder mot neuromarketing upprättas i 

avseende att bygga upp ett förtroende, vilket är vad denna studie har för avsikt att lämna 

i form av ett praktiskt bidrag genom rekommendationer.  

 

 

6.3 ANSVARSFULL HANTERING 

Frågor som är kopplade till företag är de frågor som överlag varit de som resulterat i det 

tydligaste ställningstagandet hos respondenten. Det vill säga en fråga som innefattar 

företag har sällan erhållit ett svar i mitten av skalan. Vilket är något som varit 

genomgående för hela enkäten. Det som tydligt går att utrönas av resultaten är att 

respondenterna visat sig tro att det är företag som till största får positiv utdelning av 

neuromarketing. En stor andel av respondenterna ansåg exempelvis på frågan som rörde 

lämpligheten av kontroll och hantering av neuromarketing att företag borde bli bättre på 

att redovisa undersökningsresultat till allmänheten. Dock valde majoriteten två eller tre 

svarsalternativ, vilket tyder på att en kombination av de olika alternativen skulle vara 

det ultimata. De mest frekvent valda alternativen var en instiftning av en lagstadgning 

samt bättre redovisning av undersökningsresultatet av företag vid användning av 

neuromarketing. 

 

 

Följaktligen ser respondenten en risk och känner skepsis inför hur företag förhåller sig 

till neuromarketing. Det har även tidigare konstaterats att det idag läggs stor vikt vid att 

företag är transparenta och öppna för insyn (Kanagaretnama et al. 2010, s. 242). Detta 

påstående stärks och bekräftas ytterligare i och med ovannämnda fakta, det vill säga i 

och med att konsumenten vill se en bättre redovisning av genomförda 

neuromarketingundersökningar. Neuromarketing är ett nytt begrepp och har inte 

förekommit förrän 2002 och en viktig byggsten uppbyggnadsfasen är transparens 

(Fisher et. al, 2010, s. 230; Hustvedt och Kang, 2013, s. 299). Vidare visar studien 

genomförd av Heath & Heath (2008, s. 1035) att en strategi för att upprätthålla 

transparens inom organisationen bör upprättas för att sann information om företaget 

eller organisationen ska nå konsumenten. Respondenterna, som nämnt ovan, anser att 

det är av vikt att företag blir bättre på att redovisa sina undersökningsresultat till 

allmänheten. Dessa fakta och studiens resultat går i linje med den befintliga forskning 

som berör detta. Om företag inte efterföljer detta skulle en följd kunna bli att de mister 

sina kunder då dessa inte känner något förtroende för dem och på långsikt skulle det 

även kunna leda till ekonomiska problem och nedskärningar. 

 

Då vi tidigare konstaterat att företaget har en central roll och är en tydlig länk mellan 

etik och neuromarketing är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller att avge 

framtida praktiska rekommendationer. Företag kan använda neuromarketing som ett 

verktyg för att på ett effektivt sätt nå ut till konsumenten. Dessutom kan ett starkt 

förtroende från konsumenten mot företaget bidra till lojala kunder som i sin tur innebär 

finansiell framgång i form av en tryggare kundbas. Samtidigt som ett ömsesidigt 

förtroende är viktigt både för konsument och företag då konsumenten också är beroende 

av företaget och dess funktion. 
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6.4 ETISK PROBLEMATIK 

Som vi presenterade i föregående kapitel tyder resultatet på att respondenternas 

skattningar om vad som är okej och inte med olika neuromarketing undersökningssyften 

innefattar en etisk aspekt. Scenarier med en mer oetisk karaktär fick överlag låga 

skattningar och det finns en signifikant skillnad mellan dessa och de scenarier som kan 

tolkas som mer etiskt korrekta. Dessa resultat visade att mer oetiska ändamål i mindre 

grad accepteras av respondenterna vid användning av neuromarketing medan mer etiska 

ändamål som Stödgala och FHI i högre grad accepteras. De som inte tycker att det är 

okej att använda neuromarketing på barn som målgrupp har en större acceptans för 

användandet av neuromarketing vid bland annat välgörenhet. Detta innebär att det finns 

trender som tenderar att bygga på ett etiskt ställningstagande, vilket i förlängningen 

skulle kunna betyda att den etiska attityden mot ett område också skulle kunna avslöja 

acceptansen av neuromarketing gällande det specifika området. Eftersom 

neuromarketing är ett nytt område är det svårt att veta vilka samhällets accepterade 

koder är. Detta eftersom osäkerhet kring disciplinen medför ett luddigt koncept för 

samhället att förstå, vilket i sin tur gör det svårt för samhället att fastslå koder för ett 

acceptabelt uppförande. Vi kan utifrån denna studies resultat utläsa att vad som skulle 

kunna anses som samhällets accepterade koder när det gäller neuromarketing är att det 

inte är acceptabelt att använda sig av neuromarketing i sammanhang där kontexten 

uppfattas som oetiskt. Det vill säga när ändamålet eller målgruppen är vad konsumenten 

anser oetiskt, skadligt och beroendeframkallande. I dessa fall har det gällt 

marknadsföring mot barn, beroendeframkallande substanser samt vid undersökning av 

respondentens politiska åsikter.  

 

I jämförelse mot de frågor som rörde samma etiska problematik men endast bestod av 

en fråga utan tillhörande kontext skiljde sig svaren åt. Frågorna som innefattade ett 

scenario inbringade överlag högre skattningar än om frågan endast innehöll ett 

påstående. Detta skulle kunna bero på bristande kunskap hos respondenten gällande 

begreppet neuromarketing. 85,3 procent av de tillfrågade svarade att de inte kände till 

neuromarketing vilket innebär att majoriteten av respondenterna inte visste vad 

begreppet innebar. Är kunskapen hos respondenten bristfällig bygger denne 

förmodligen sin åsikt och uppfattning om begreppets innebörd på förutfattade meningar. 

När detta är ett så pass nytt ämne och att det fortfarande inte är ett allmänt etablerat 

begrepp innebär att det är viktigt för företag hur de profilerar sig mot konsumenten och 

vilka signaler de sänder ut. 

 

Ytterligare ett bevis på att den etiska problematiken är helt avgörande för attityden mot 

neuromarketing är det faktum att 51 procent av respondenterna tillkännagav att rädslan 

för att bli manipulerad var en faktor som de baserade sina åsikter gällande 

neuromarketing på. Detta visar att det finns en rädsla för att företag, för egen vinning 

ska använda detta verktyg för att utnyttja konsumenten. För att företag och konsument 

ska fungera i samexistens på ett balanserat sätt krävs ett etiskt arbete. Företag är 

beroende av att verka under god etik som ett verktyg för att nå ut till konsumenten på ett 

tillfredsställande och tillmötesgående sätt. Så att genom att tillgodose sig med 

information från vad konsumenten anser är etiskt korrekt handlande får företag 

möjlighet att överföra det till sin hantering av neuromarketing och på så sätt nå ut till 

konsumenten på ett tillfredsställande sätt. Om företag jobbade på detta sätt skulle den 

farhåga konsumenten tycks uppleva idag om att utsättas för manipulering minska och 

företaget skulle veta hur detta skulle hanteras.  
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6.5 RESPONDENTEN & KONSUMENTEN 

I resultatet och analysen har vi presenterat och analyserat den data som deltagarna i 

studiens enkätundersökning bidragit med. Respondenterna i studien erbjuder en 

tillfredställande spridning gällande de demografiska aspekter som vi valt att undersöka. 

Dessutom har vi tidigare uppgett att det inte förekommit några signifikanta skillnader 

mellan de olika insamlingsmetoderna som använts och därför kan alla respondenter i 

studien anses som likvärdiga mot varandra. Vi anser därför att respondenterna är 

lämpliga att representera konsumenterna. Detta innebär att när vi fortsättningsvis 

kommer att dra slutsatser kommer det att vara i termer av konsumenten och dennes 

påverkan på och av neuromarketing. 
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7. SLUTDISKUSSION 
 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som sammanställts genom analysen av det 

empiriska materialet. Studiens kunskapsbidrag kommer att framställas och 

kontextualiseras genom att lyfta fram de slutsatser som framkommit i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning. Syftet kommer i detta kapitel uppfyllas och studiens 

frågeställning besvaras. De presenterade slutsatserna kommer att ligga till grund för 

uttryckliga rekommendationer till företag. Vidare kommer vi ge förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet.  

 

Genom denna studie vill vi undersöka och skapa förståelse för konsumentens 

uppfattningar gällande neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan 

dessa. Studien har utgått från problemformuleringen som lyder enligt följande: Vad 

anser konsumenten om neuromarketing och under vilka förutsättningar är denna typ av 

marknadsundersökning acceptabel? 

 

Studien visar att kännedomen om neuromarketing är låg, vidare har vi sett att 

konsumentens attityd mot området är tämligen negativt. Konsumenten kan identifiera 

fördelar som disciplinen medför, men det framgår tydligt att de är av uppfattningen att 

det är företagen som får en positiv utdelning av neuromarketing. Denna inställning kan 

vara skadligt för disciplinen i stort eftersom ett dåligt rykte också kan resultera i 

minskat eller avvecklat forskningsanslag (Wardlaw et al., 2011, s. 1). Allmänhetens 

inställning till neuromarketing är därför i högsta grad relevant för forskningen och 

området som helhet, därför måste dessa aspekter lyftas fram och tas hänsyn till. 

 

Konsumenten redovisar en relativt neutral attityd gällande användandet av 

hjärnavbildning vid marknadsundersökningar. Därför går det inte utan vidare att 

använda neuromarketing då konsumenten känner osäkerhet kring dennes deltagande. 

Vad företag måste göra är att se över vad konsumenten anser är acceptabelt och 

respektera dessa begränsningar. Därför måste konsumentens helhetssyn på 

neuromarketing beaktas då denna studie visat att det till stor del är omständigheterna 

som styr över attityden mot neuromarketing. 

 

Företag kan använda neuromarketing som ett verktyg för att på ett effektivt sätt nå ut till 

konsumenten. Studiens resultat visar att respondenterna är under uppfattningen att det är 

företag som till största del får ut någon positiv utdelning av neuromarketing. Vi anser 

det viktigt att företag är medvetna om detta och genom implementering av de 

rekommendationer som presenteras nedan anser vi att en mer balanserad bild kan börja 

gro. 

 

För att undvika tvivel och missnöje hos konsumenter är det också viktigt att bygga upp 

tillit. Eftersom många konsumenter baserar sina åsikter mot neuromarketing på 
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förtroendet för marknadsförare är detta relevant att lyfta fram. Heath & Heath (2008, s. 

1035) visar i sin artikel att deltagarna önskar kunna lita på marknadsföring. Detta ser vi 

som en möjlighet att främja respekten och öka det positiva utbytet mellan parterna. 

 

Att mäta hjärnaktiviteter är en känslig uppgift och därför bör det finnas utarbetade 

metoder hur användandet ska hanteras och kontrolleras. Utan en förståelse för hur 

neuromarketing verkligen fungerar kan det vara svårt att få en nyanserad bild av 

disciplinen. Vi kunde dessutom i analysen konstatera att det förekommer en 

förutbestämd attityd mot neuromarketing där det visat sig att konsumenten antyder en 

viss misstro mot hur företag hanterar insamlad data. Följaktligen ser respondenten en 

risk och känner skepsis inför hur företag förhåller sig till neuromarketing. Det har även 

tidigare konstaterats att konsumenten idag lägger stor vikt vid att företag är transparenta 

och öppna för insyn, konsumenten vill se en bättre redovisning av genomförda 

neuromarketingundersökningar. Utöver detta finns det även ett behov av ytterligare 

kontroll i form av kravet av en specifik licens av utövare, granskning av professionella 

organisationer eller genom lagstiftningar. Dessa åtgärder riktar sig inte bara till företaget 

utan även till olika instanser i samhället. Företag kan exempelvis inte själv se till att en 

lagstiftning infrias utan det är ett beslut som måste tas på regeringsnivå. Därför blir det 

svårt att lämna praktiska rekommendationer i form av detta då det inte är något som 

företaget själva kan styra över. Dock är det viktigt att en medvetenhet om samtliga 

önskvärda kontrollåtgärder som framkommit genom studien lyfts upp till ytan. Genom 

att införa en för konsumenten tillfredställande kontroll kommer det etiska beteendet att 

främjas vilket bör minska rädsla för att företag ska använda detta verktyg för att utnyttja 

konsumenten för egen vinning.  

 

Vi har sett att individer, oberoende av om de besitter kunskap eller inte bildar sig 

uppfattningar och gör antaganden. Detta stödjer också denna studie då även vi kan se 

tendenser att utan tydlig information kan förutfattade meningar och negativa attityder 

bildas. Det indikerar att om inte allmänheten utbildas i området kan oriktiga antaganden 

göras och därmed oberättigade attityder växa sig starka. 
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Figur 1 – Neuromarketing-Diamanten, egenutvecklad modell 

 

Vid en återblick på denna diamantformade modell kan vi konstatera att dessa fyra 

huvudområden påverkas och påverkar varandra. Det är utifrån dessa huvudområden 

som ett samspel sker och en balans eftersträvas. Genom att vidta åtgärder och hantera de 

slutsatser som framkommit i denna studie kommer vi att närma oss en mer harmonisk 

balans mellan områdena. Neuromarketing är ett verktyg som kan användas av företag 

som på ett mer effektivt sätt vill nå ut till konsumenten, och för att samspelet mellan 

dessa ska fungera måste också etik tas hänsyn till. Vikten av etik har genom denna 

studie bekräftats då vi tydligt sett dess påverkan på attityden mot området i stort. 

Neuromarketing och etik kopplar samman konsumenten med företaget som vill uppnå 

en bättre förståelse för konsumentens preferenser. Den interna process som sker inom 

individen, den svarta lådan, som har stått utanför företagsvärldens räckvidd börjar nu 

öppnas. Genom utvecklingen av denna marknadsundersökningsmetod skulle företag 

kunna undersöka konsumenters preferenser och neurologiska reaktioner och därigenom 

fånga den verkliga responsen som konsumenten inte alla gånger är medveten om. 

Möjligheterna är många men vi ställer oss dock frågande till huruvida neuromarketing 

är svaret på alla marknadsföringsproblem och utmaningar. Vidare skulle bättre 

kännedom om konsumentens preferenser kunna leda till bättre erbjudanden. Huruvida 

möjligheterna eller riskerna väger tyngst tar vi inte ställning till i denna studie, vi kan 

dock konstatera att samtliga av dessa fyra huvudområden måste beaktas och respekteras. 

Detta för att konsumenten ska acceptera neuromarketing som en godtagbar metod för 

marknadsundersökningar under specifika förutsättningar. 

 

 

 



  

65 
 

7.1 FÖRSLAG TILL PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 

Genom att studera konsumentens attityder mot neuromarketing har vi haft för avsikt att 

skapa praktiska rekommendationer av användandet av neuromarketing för företag. Detta 

för att erbjuda företag kunskap om hur de skall kunna arbeta för att möta konsumentens 

farhågor och önskemål, och på så sätt främja förståelse och respekt. Genom studiens 

slutsatser har följande rekommendationer vuxit fram 

 

Omständigheterna är av stor vikt vid användning av hjärnavbildning, även om metoden 

till hög grad är acceptabel gällande vissa omständigheter så ställer sig många kritiska 

gällande andra. Förslagsvis ser vi att omständigheterna som genererat en positiv 

inställning kan användas utan restriktioner, vidare bör omständigheterna med negativ 

inställning inte hanteras med hjärnavbildning. De omständigheter som mottagits med en 

neutral inställning, däribland användning vid marknadsundersökningar ser vi kan 

användas men med vissa begränsningar. I tabell 6 nedan finns inställningen till de olika 

omständigheterna presenterade. 

 

Tabell 6 – Inställning till hjärnavbildning 

Negativ inställning Neutral inställning Positiv inställning 

Vid jobbintervju Ljuger vid brott Vetenskaplig forskning 

Vad du tycker och tänker Marknadsundersökningar Medicinska skäl 
Politiska värderingar Preferenser vid köp   
 

Rörande de begränsningar som blir aktuella för användandet av hjärnavbildningar och 

därmed också neuromarketing baseras främst de etiska problem som uppmärksammats. 

Studien visar att något som uppfattas som skadligt, beroendeframkallande eller är riktat 

mot en sårbar målgrupp mottas ogillande av konsumenten. Därför bör inte heller 

neuromarketing användas under dessa omständigheter (se tabell 7). Situationer som kan 

anses som etiska korrekta såsom välgörenhet och hälsofrämjande insatser mottogs med 

positiv respons hos konsumenten. Därför ser vi att neuromarketing utan begränsningar 

kan användas under dessa omständigheter (se tabell 7).  
 

Tabell 7 – Inställning till neuromarketing under specifika omständigheter 

Oacceptabelt för Neuromarketing Acceptabelt för Neuromarketing 

Målgrupp barn Välgörenhet 

Politisk aktivitet Hälsofrämjande insatser  

Beroendeframkallande produkter  
 

Vidare bör företag som använder neuromarketing erbjuda en bättre redovisning av 

genomförda undersökningar. Detta för att tillmötesgå konsumenten och främja 

samförståndet. Dessutom tror vi att konsumentens förtroende mot företag skulle öka om 

en öppenhet och transparens skulle antas. Genom resonemanget tillhörande dessa 

rekommendationer besvaras och konkretiseras studiens problemformulering.  
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7.2 FORTSATT FORSKNING 

Eftersom att detta område är relativt nytt kommer det att krävas vidare studier inom 

området för att uppmärksamma eventuella åsiktsskillnader hos konsumenten. Då 

neuromarketing konstant förändras och utvecklas skulle en liknande studie kunna 

resultera i ett annat resultat då förutsättningarna kan ha blivit annorlunda med tiden. 

Detta skulle vara intressant och nödvändigt att göra då de föreslagna praktiska 

rekommendationerna skulle kunna variera och förändras över tid om åsikterna skulle 

fluktuera. 

 

Då det knappt förekommer liknande studier finns det mycket att ta hänsyn till och 

vidareutveckla. En djupare undersökning med ett större urval som skulle kunna bidra till 

att resultatet skulle bli mer generaliserbart. Dessutom speglar resultatet av 

undersökningen endast ett perspektiv, nämligen konsumentens och hur denne önskar att 

neuromarketing bör hanteras. Vi berör inte hur neuromarketing hanteras idag utan har 

valt att fokusera på hur denna hantering ska fungera i framtiden. Om en djupare 

undersökning skulle genomföras om hur dagsläget ser ut kan helhetsbilden av området 

bli mer komplett. Dessutom skulle en jämförelse om eventuella likheter och skillnader 

dessa undersökningar mellan fastställas. 

 

Fortsättningsvis är denna studie endast genomförd på svenska respondenter och det går 

således inte att dra några slutsatser om vilka attityder människor i andra länder besitter 

mot neuromarketing. Ett förslag på fortsatt forskning skulle därför kunna vara att göra 

en liknande studie likt denna men med ett internationellt perspektiv. Detta för att 

uppmärksamma eventuella skillnader dessa konsumenter mellan.  

 

En annan intressant infallsvinkel skulle vara att genomföra en kvalitativ studie men med 

liknande problemformulering som i denna studie. Detta skulle ge en djupare förståelse 

för varför konsumenten tagit den specifika ståndpunkten vilket denna studie lämnar 

obesvarat. Genom detta skulle det även gå att urskilja eventuella paralleller dessa 

emellan samt att en kunskapsbro byggs upp. Det finns många olika infallsvinklar att ta i 

beaktning inför framtida forskning och möjligheterna är många. Återigen då 

neuromarketing är ett så nytt område är vi övertygade om att det kommer att komma 

fler studier av detta slag för att tillgodose de olika delar som denna studie inte täcker in.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat att evalueras genom tre parametrar; 

validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Detta kommer att redogöras för så att 

läsaren ska få en ökad trovärdighet för studien och dess resultat. 

 

Det faktum att denna del är placerad sist i studiens disposition är ett medvetet val vi 

som författare tagit. Detta för att vi vill att läsaren ska få skapa en egen bild av studien 

och dess resultat innan vi redogör för till vilken utsträckning vi anser studien trovärdig 

och äkta.  

 

 

8.1 VALIDITET  

Johansson Lindfors (1993, s. 108) definierar validitet som “… det som 

problemfrågeställningen avser att mäta verkligen är det som mäts”. Bryman (2011, s. 

50) menar att validitet i många avseenden klassas som ett av de viktigaste 

forskningskriterierna. Vad gäller denna studie har alla frågor som ställts i enkätstudien 

haft en förankring till modellen Neuromarketing-Diamanten som baserats på studiens 

teoretiska referensram. På så sätt har vi kunnat fastställa frågornas relevans samt att alla 

frågor uppfyller ett syfte. Dessutom har en pilotundersökning genomförts för att 

kartlägga eventuella missförstånd och åtgärda dessa. Då studiens syfte var bifogat i 

enkätens inledning för att säkerställde vi att respondenterna visste i vilket syfte de 

besvarade enkätfrågorna. I samband med frågorna förklarades även begrepp som 

använts för att reducera missförstånd.  

 

Genom att kontinuerligt blicka bak på Neuromarketing-Diamanten, studiens 

problemformulering och syfte hävdar vi att denna studie genomförts med hög validitet 

och att det vi hade för avsikt att mäta var det som verkligen blev mät. 

 

 

8.2 RELIABILITET 

Förutom validitet krävs det att en studie uppnår reliabilitet, detta för att studien skall 

uppfattas som trovärdig och pålitlig. Termerna validitet och reliabilitet kan tyckas vara 

synonyma men de skiljer sig ändå på många sätt, bland annat genom att validiteten 

kontrolleras indirekt och reliabiliteten kontrolleras direkt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 

250). Bryman (2011, s. 160) definierar reliabilitet som stabilitet, alltså i vilken 

utsträckning resultatet skiljer sig om en undersökning genomförs vid flera tillfällen, om 

samma värde erhålls då undersökningen upprepas. Det skulle exempelvis kunna vara att 

Inledning Teori 

Utgångspunkter Praktisk metod 

Empiri 

Analys 

Slutdiskussion 

Sanningskriterier 
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vi genomför vår kvantitativa studie ytterligare en gång och att respondenternas attityder 

då inte ska vara annorlunda gentemot vad de var första gången studien genomfördes. 

 

Skulle denna studie genomföras på samma sätt som den gjort nu är det sannolikt att 

resultatet skulle bli detsamma. Eftersom att neuromarketing är ett nytt område och 

relativt okänt bland konsumenterna så besitts denne inte någon djupare kunskap om 

området idag. Skulle denna studie genomföras på samma sätt men om ett par år kanske 

resultatet skulle se annorlunda ut. Vi tror att konsumentens uppfattning kommer att 

utvecklas och att det möjligtvis kan förekomma andra attityder mot neuromarketing än 

vad det gör idag.  

 

 

8.3 GENERALISERBARHET 

När en kvantitativ studie genomförts är det av intresse att veta om det resultat som 

framkommit går att generalisera till andra förhållanden än de som förekommit i studien. 

För att uppnå ett absolut generaliserbart resultat krävs det att ett representativt urval 

nyttjats. (Bryman, 2011, s. 160) Ett representativt urval uppnås helst av en 

totalundersökning vilket innebär att hela populationen tas i anspråk och undersöks. 

Detta är i många fall praktiskt omöjligt då det krävs enorma resurser i form av både 

ekonomi och tid för att kartlägga vad en hel population anser i en fråga. Därför är det 

brukligt att ett representativt urval uppnås genom att använda ett medvetet och så pass 

stort urval att det kan företräda hela populationen. (Johansson Lindfors, 1994, s. 92).  

 

I vårt fall går det att diskutera om resultatet går att överföra till andra situationer då det 

urval som studien är baserat på inte går att antas som ett representativt urval för hela 

populationen. Dock har vi försäkrat oss om att de personer som deltagit i studien är 

fördelad med en jämn spridning gällande både ålder, civilstånd och utbildningsnivå. 

Genom att tillgodose dessa aspekter anser vi oss ändå ha nått ett tillfredsställande urval, 

om än inte tillräckligt för att vara generaliserbart. Fortsättningsvis då detta är ett så pass 

nytt forskningsområde går det att ifrågasätta respondenternas medvetenhet och kunskap 

om ämnet. Detta kan innebära att respondenterna besvarat frågorna utan tillräcklig 

kunskap och på så sätt baserat sina svar på otillräckliga grunder. Detta har vi dock 

försökt att avhjälpa genom att bifoga begreppsförklaringar i vår enkätundersökning så 

att sådana missförstånd inte ska uppstå. Dessutom har vi kunnat avläsa av svaren på 

frågorna att det förekommit ett samband mellan relativt många av dessa. Då många av 

respondenterna dessutom har angett att de inte kände till området kan en eventuell 

parallell dras till att respondenterna kan ha gjort mentala genvägar till besluten då ett 

samband antas finnas. Detta brukar kallas heuristics, det är svårt för oss att förutspå 

huruvida respondenterna faktiskt skapat sig sådana mentala genvägar men vi är 

medvetna om att den risken finns.  

 

Genom denna redogörelse har vi presenterat de aspekter som vi ser kunna påverka 

studiens trovärdighet och dess resultat. Nu ger vi läsaren möjligheten att själv skapa en 

uppfattning om huruvida denna studie är valid, reliabel samt dess generaliserbarhet till 

övriga situationer. Slutligen uppmuntrar vi till fortsatt forskning på detta intressanta 

område för att ytterligare förstärka dessa sanningskriterier. 
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Appendix 1 

Enkätundersökning 

 

 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete i företagsekonomi vid Umeå 

universitet. Vår studie syftar till att skapa förståelse för konsumentens generella 

uppfattning och attityd gällande Neuromarketing vilket är ett nytt forskningsområde inom 

den företagsekonomiska världen. Deltagandet i enkäten är helt frivilligt och den är 

beräknad till ungefär 15 minuter, dina svar kommer självklart att behandlas anonymt. 

Kryssa eller ringa in ditt svarsalternativ. 

 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för konsumentens uppfattningar gällande 

neuromarketing samt ge en överblick över förhållandet mellan dessa. Studien kommer 

således innefatta två delsyften, det explorativa syftet där avsikten är att skapa förståelse 

för konsumentens uppfattningar gällande neuromarketing samt det deskriptiva syftet där 

avsikten är att ge en överblick över förhållandet mellan dessa.  

 

Vid frågor och funderingar samt om du vill du ta del av resultatet och studiens slutsatser 

tveka inte att kontakta oss. Tack på förhand! 

 

Maja Persson   Sofia Bern 

mape0188@student.umu.se  sobe0018@student.umu.se 

 

 

 

1. Jag är:        Man 

 

Kvinna 

    

         2. Ange ålder:________ 

      

         3. Nuvarande boendeort:     
    

  

         4. Civilstånd: Singel 

 

Särbo 

 
Sambo 

 
Gift 

         5. Högsta utbildningsnivå: 

     

         

 

Grundskola 

   

Gymnasiet 
 

 

         

 

Högskola/Universitet (minst 120 hp) 

 

KY (Yrkesutbildning) 
 

 



 

 

     6. Till vilken grad anser du att marknadsföring är viktigt?     

         

 
Inte alls viktigt 

    
Mycket viktigt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         7. Till vilken grad är ditt förtroende för marknadsföring starkt?   

         

 
Inte alls starkt 

    
Mycket starkt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         8. Till vilken grad anser du att marknadsföring ska vara underhållande? 

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 

       9. Till vilken grad anser du att marknadsföring ska vara 
samhällsinformerande? 

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

     För att öka förståelsen för hur hjärnan fungerar och ser ut använder sig forskare av 

hjärnavbildningar som visualiserar denna. Försökspersonen kan exempelvis få titta på ett 

antal logotyper och forskarna undersöker då hur hjärnan reagerar på dessa för att se om 

någon särskild hjärnaktivitet sätts igång. Hjärnavbildningar är också ett effektivt sätt att 

upptäcka eventuella avvikelser från det normala, både gällande fysiska och psykiska 

sjukdomar såsom hjärntumörer och schizofreni. 

 

 

         10. Till vilken grad tror du att hjärnavbildning framgångsrikt används inom 

       följande områden?              

         För vetenskaplig forskning 

     

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

   För medicinska skäl såsom diagnostisering av sjukdomar  

  

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att visa på att du inte ljuger vid brott 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att använda vid marknadsundersökningar 

   

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Vid jobbintervju 

       

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka vad du tycker och tänker 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka dina politiska värderingar 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka vilka produkter du föredrar att köpa 

  

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 

       



 

 

11. Till vilken grad anser du att det är acceptabelt att använda 
hjärnavbildning inom följande områden? 
 

För vetenskaplig forskning 

     

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För medicinska skäl såsom diagnostisering av sjukdomar  

  

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att visa på att du inte ljuger vid brott 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att använda vid marknadsundersökningar 

   

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Vid jobbintervju 

       

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka vad du tycker och tänker 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka dina politiska värderingar 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

För att undersöka vilka produkter du föredrar att köpa 

  

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

         12. Till vilken grad skulle du känna dig bekväm med att själv genomföra en  

      hjärnavbildning inom följande områden?        

         För vetenskaplig forskning 

     

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För medicinska skäl 

      

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att visa på att du inte ljuger vid brott 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att använda vid marknadsundersökningar 

   

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Vid jobbintervju 

       

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka vad du tycker och tänker 

    
         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

För att undersöka dina politiska värderingar 

    
         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         För att undersöka vilka produkter du föredrar att köpa 

  
         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         13. Känner du till begreppet Neuromarketing?       

         

 
Ja 

 
Nej 

     

         14. Vad vet eller tror du ingår i begreppet Neuromarketing? (välj ett eller  

      flera svarsalternativ)             
 
 

         

 
 

Konsumentbeteende 

 
      

 
Förbättring av företags interna kommunikation 

 
    

 
 

Att locka kunder till köp 

 
      

 
 

Relationsbyggande 

 
      

 
 

Förbättring av reklambudskap 

 
     

 
 

Främja socialt ansvartstagande 

 
     

 
 

Marknadsundersökningar 

 
      

 
 

Kostnadseffektivisering 

 
      

 
 

Utvecklingen av själv-service metoder (ex. självscannern på ICA) 

 
  

 
 

Hjärnoperationer 

 
       

 
 

Manipulativ ledarskapsstil 

 
      

 

 

 

 



 

 

 
Neuromarketing brukar definieras som:  
specialdesignad marknadsföring som är utformad efter olika fysiologiska mätmetoder som 

exempelvis hjärnavbildningar, mätning av hjärtslag, svettningar etc. Neuromarketing 

används för att förstå konsumentens preferenser samt hur olika delar i hjärnan påverkar 

dennes beslutsfattning. Genom att förstå kundens preferenser och hur denne fattar beslut 

skapas nya möjligheter för företag. 

 

 

15. Vilka möjligheter/fördelar ser du med att använda Neuromarketing? 

         Att företag kan skapa mer attraktiva reklamer 

    

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Att jag som konsument får mer underhållande reklamer 

  

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Att företag förstår mina preferenser bättre 

    

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Att jag som konsument får bättre erbjudanden 

   

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Att företag skulle tjäna mer 
pengar 

     

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         
   

   

   



 

 

Att jag som konsument får veta vad som triggar mig till köp 

  och därför inte behöver vara orolig för onödig framtida konsumtion 

 

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Billigare produktutveckling för företag 

    

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Jag ser inga möjligheter/fördelar med neuromarketing 

  

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

         

         16. Vilka risker ser du med att använda Neuromarketing?     

         Att företag blir giriga och lurar konsumenten till köp 

   

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Att jag som konsument ska bli manipulerad till köp 

   

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Att jag som konsument känner att företag passerar gränsen för intrång 

 för min personliga integritet  

     

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

         

         



 

 

Att insamlade uppgifter och datalagring inte hanteras med respekt 

 

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Jag ser inga risker med neuromarketing 

    

         

 
Instämmer inte 

    
Instämmer helt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

         

         17. Till vilken grad tror du att Neuromarketing används i Sverige idag? 

         

 
Används lite 

    
Används mycket 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

          

18. Vilken typ av hantering anser du lämplig för området Neuromarketing?  

     (välj ett eller flera svarsalternativ)         

          
 

Att företag blir bättre på att redovisa undersökningsresultat till allmänheten 
 

 

 
 

Genom själv-reglerande riktlinjer 

 
 
 

    

 
 

Genom granskning av professionella organisationer 

 
   

 
 

Genom lagar 

 
       

 

 
 

Genom att kräva en specifik licens av utövare av neuromarketing 

 
 

 

   19. Till vilken grad anser du det vara okej att använda neuromarketing under  

      någon av dessa förutsättningar?         

         Målgrupp: barn 

       

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         



 

 

Politiska kampanjer 

      

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Sluta-röka-kampanjer 

      

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Välgörenhet 

       

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Beroendeframkallande substanser såsom tobak, socker & alkohol 

  

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

     Spel såsom sportsbetting, casino & poker 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Det är aldrig okej att använda neuromarketing 

    

         

 
I väldigt liten grad 

    
I väldigt hög grad 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

         

         Nu följer ett antal scenarier vi vill att du tar ställning till 

 

20. Ett leksaksföretag ska marknadsföra sin nya barnleksak ”FixTrix”. Företaget väljer att 

använda sig av marknadsföring utvecklad via hjärnavbildning i sin lansering av denna 

produkt. Till vilken grad anser du att denna form av marknadsföring är acceptabel? 

         



 

 

 
Inte alls acceptabelt 

    
Mycket acceptabelt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Vad är skälet till ditt ställningstagande? 
    

          

 
 

Målgruppen 

 
       

 
 

Ändamålet 

 
       

 
 

Vet inte 

 
        

 
 

Annat: 

         
   

          

21. ”Let’s play!” är ett nystartat casino-onlinespelföretag som ska försöka att hävda sig på 

den tuffa spelbranschen. För att sticka ut i den hårda konkurrensen väljer ”Let’s play!” att 

använda sig av marknadsföringskampanjer som är utvecklad via hjärnavbildning. Till 

vilken grad anser du att denna form av marknadsföring är acceptabel? 

         

 
Inte alls acceptabelt 

    
Mycket acceptabelt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Vad är skälet till ditt ställningstagande? 
    

          

 
 

Målgruppen 

 
       

 
 

Ändamålet 

 
       

 
 

Vet inte 

 
        

 
 

Annat: 

         
   

         

         22. En stödgala ska hållas för ensamkommande flyktingbarn och inför marknadsföringen 

av denna gala har det beslutats att en stor marknadsföringskampanj ska genomföras. 

Denna marknadsföringskampanj är utvecklad via hjärnavbildning. Till vilken grad anser 

du att denna form av marknadsföring är acceptabel?   

         

 
Inte alls acceptabelt 

    
Mycket acceptabelt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         



 

 

Vad är skälet till ditt ställningstagande? 
    

          

 
 

Målgruppen 

 
       

 
 

Ändamålet 

 
       

 
 

Vet inte 

 
        

 
 

Annat: 

         
   

         

         23. Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har beslutat sig för att göra en kraftansträngning mot att 

bekämpa svenska folkets rökvanor. För att marknadsföra denna kampanj använder sig 

FHI av marknadsföring som är utvecklad via hjärnavbildning. Till vilken grad anser du att 

denna form av marknadsföring är acceptabel? 

         

 
Inte alls acceptabelt 

    
Mycket acceptabelt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         Vad är skälet till ditt ställningstagande? 
    

          

 
 

Målgruppen 

 
       

 
 

Ändamålet 

 
       

 
 

Vet inte 

 
        

 
 

Annat: 

         
   

         

         24. Året är 2014 och det är dags för riksdagsval i Sverige. Det största partiet i Sverige är 

benägen att förbli det största även efter detta val. Partiet har därför beslutat sig för att göra 

en massiv marknadsföringskampanj inför detta val och denna marknadsföringskampanj är 

utvecklad via hjärnavbildning. Till vilken grad anser du att denna form av 

marknadsföring är acceptabel? 

         

 
Inte alls acceptabelt 

    
Mycket acceptabelt 

         

 
1 2 3 4 5 6 7 

  
 
 
 

        



 

 

Vad är skälet till ditt ställningstagande? 
    

          

 
 

Målgruppen 

 
       

 
 

Ändamålet 

 
       

 
 

Vet inte 

 
        

 
 

Annat: 

         
   

         

         25. Vad baserar du dina åsikter gällande Neuromarketing på? (Det är okej att  

      välja mer än ett svarsalternativ)         

          

 
 

Mitt förtroende för marknadsförare 

 
     

 
 

Mitt förtroende för forskare 

 
      

 
 

Mitt förtroende för affärsvärlden 

 
     

 
 

Rädslan för att bli manipulerad 

 
     

 
 

Magkänsla 

 
       

 
 

Inget av dessa 

 
       

 
 

Vet inte 

 
       

         26. Har du synpunker eller åsikter på denna undersökning och dess frågor  

      så skriv dem gärna här            

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

        
                   Tack för din medverkan! / Maja & Sofia  
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