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Abstract:  
This study investigates the extent to which Swedish communications professionals are 
prepared to use neuromarketing as a market research method. Neuromarketing applies 
technologies such as magnetic resonance imaging to study the brain's responses to 
marketing stimuli and is considered capable of obtaining ‘hidden information’ stored in 
individuals' brains, which traditional market research methods cannot provide. Despite 
these comparative advantages, the method is relatively unknown in Sweden today. This 
study seeks to answer two research questions: 1) What attitudes do communications 
professionals have towards neuromarketing? 2) Are the necessary preconditions for 
communications professionals to use neuromarketing satisfied? The study uses a 
quantitative approach and collected data from active communications professionals in 
Sweden through a survey. The theoretical framework is based on the six essential 
criteria presented by Greenhalgh et al. (2008) that need to be met in order for an 
innovation to be implemented. The survey had a low number of respondents and the 
result is therefore a broad generalization. The result shows that the communications 
professionals have extensive experience and consider themselves to have significant 
strategic influence, which is important for developing and managing the organization's 
brand. On the other hand, respondents had low awareness of neuromarketing and 
mainly a negative attitude towards it. None of the six criteria (Greenhalgh, et al., 2008) 
were met. The result suggests that Swedish communications professionals are not ready 
to accept and adopt neuromarketing and that the conditions for incorporating the 
method in their work are lacking today. 
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1 Inledning 
Neuromarketing är något som är spännande, men även skrämmande. Spännande 
eftersom det finns mycket om hjärnan och mänskligt beteenden som ännu är outforskat. 
På samma sätt skrämmande, vad döljer hjärnan som vi själva inte är medvetna om och 
kan den tekniska utvecklingen göra det möjligt att utläsa detta. I en tid där utvecklingen 
går framåt i en rasande fart, samtidigt som konkurrensen mellan organisationer är stor, 
skapar neuromarketing både möjligheter och svårigheter. För att ge en inblick i vad 
neuromarketing är, och ge ett exempel på hur metoden kan användas för att göra 
marknadsundersökningar, beskrivs här PostNords studie som genomfördes 2016.  

Under hemlika förhållanden, med verkliga varumärken och kampanjer, utförde 
PostNord (2016) tillsammans med Ipsos och Neurons Inc studien Behind the Mind. De 
undersökte hur totalt 200 svenska och danska individers hjärnor reagerar på fysisk och 
digital kommunikation i vardagen. Ambitionen var att skapa en så realistisk situation 
som möjligt för deltagarna då de exponerades för kommunikationen. Efter att ha svarat 
på en webbenkät om varumärkeskännedom samt generella attityder och köpmönster, 
placerades mätutrustning på deltagarna och de fick se de olika kampanjerna. Därefter 
gjordes en utvärdering i form av en intervju. I studien användes både de traditionella 
marknadsundersökningsmetoderna enkät samt intervju i kombination med 
neuromarketingundersökningar. Dessa bestod av hjärnavbildning genom EEG och 
eyetracking som mäter var ögat tittar och hur länge blicken håller sig kvar. Studien gav 
svar på hur effektiv digital respektive fysisk reklam är i olika situationer samt hur de 
fungerar i synergi med varandra. Resultatet visade bland annat att effekten blir störst när 
fysiska kanaler används först och därefter följs upp med digital kommunikation. Det 
visade sig även att fysisk kommunikation väcker mer positiva känslor samt genererar 
mer uppmärksamhet till varumärket. Vidare är digital kommunikation, som kommer 
efter fysisk kommunikation, viktigt för att skapa starka känslomässiga kopplingar till 
varumärket vilket stärker varumärkespositioneringen (PostNord, 2016). 

PostNord är inte ensam om att använda neuromarketing för att ta reda på hur 
kommunikation kan effektiviseras. Enligt Bercea Olteanu (2015) så har antalet företag 
som utför neuromarketingundersökningar haft en stor ökning de senaste åren och 
trenden håller i sig. För att förstå denna ökning kommer följande avsnitt behandla några 
bakomliggande faktorer som bidrar till ett allt hårdare organisationsklimat. Det hårda 
organisationsklimatet är något som borgar för ett allt större behov av nya 
marknadsundersökningsmetoder. 

1.1 Bakgrund 
Konkurrensen är hård i de flesta branscher och påverkas även av den internationella 
utvecklingen (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012) vilket resulterar i att 
organisationers erbjudande blir allt mer lika varandra (Modig, 2017). Den snabba 
tekniska utvecklingen och den ökade användningen av informations- och 



 

2 

kommunikationsteknik har gjort det enklare att kopiera framgångsrika produkter 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014) som snabbt får spridning. Det är idag svårt för 
organisationer att differentiera sig. Att endast ett fåtal organisationer har unika 
erbjudanden är något som ses tydligt i västvärlden, framförallt finns en nedåtgående 
trend i Sverige, och det räcker inte längre att enbart leverera bra tjänster och produkter 
för att nå framgång (Modig, 2017). Modig (2017) skriver att med uppemot 5 000 
konkurrerande budskap som når en person, varje dag, måste organisationer ställa sig 
frågan hur effekten vid exponering av just deras kommunikation ska maximeras.  

I en ICA Maxi-butik finns mellan 30 000-45 000 produkter som består av många olika 
märken inom samma varukategori (Ottosson & Perment, 2016). Det har blivit allt 
svårare att se kunders reaktioner på marknadsföringsmässiga åtgärder (Ottosson & 
Perment, 2016) samtidigt som konsumenter blivit alltmer medvetna och skeptiskt 
inställda till marknadskommunikation (Colaferro & Crescitelli, 2014). Men det är inte 
bara vinstdrivande produktföretag som utmanas. De flesta organisationerna känner av 
en allt hårdare konkurrens. Thelander och Rosenqvist (2011) anger en förändrad 
omvärld, större krav på lönsamhet och stor konkurrens om uppmärksamhet och intresse 
som några påverkande faktorer. Globaliseringen gör att inflyttningen till stora städer 
ökar, vilket skapar utmaningar för mindre kommuner. För att kunna utvecklas och växa 
behöver de locka till sig människor som vill bo och leva där, arbeta, driva företag eller 
ha kommunen som resmål (Tillväxtverket, 2017). Universitetssjukhus står inför 
utmaningar där bland annat konkurrensen om patienter, forskningsmedel och 
nyckelkompetenser ökar (Sjöholm, Petersson, Julin, & Johannesson, u.å.). Detta är bara 
ett axplock av utmaningar som organisationer ställs inför.  

För att lyckas i den hårda konkurrensen behöver organisationer skapa och inta en unik 
position på marknaden. Ett sätt att nå unicitet är att utveckla en organisationsidentitet 
som inte går att kopiera (Jarn Melander, 2003). För att bygga ett starkt varumärke 
samlas information in som mäter vad olika publiker behöver, vill ha och vilken attityd 
de har (McDowell & Dick, 2013). Detta görs genom marknadsundersökningar. 

1.1.1 Marknadsundersökningar 
Syftet med att göra en marknadsundersökning är ofta större än att enbart maximera 
försäljning. Det handlar om att få en förståelse samt kunna förklara och förutse en 
publiks beteende i förhållande till organisationens varumärke och erbjudande (Lee, 
Broderick, & Chamberlain, 2007), eller för att kunna skapa en meningsfull relation 
(Kotler, Armstrong, & Parment, 2012). Oavsett organisationstyp är 
marknadsundersökningar nödvändiga för att inte famla i blindo när det gäller att 
utveckla varumärket och dess erbjudanden. Tidigare, då utbudet var mindre, var även 
kundernas preferenser stabilare och deras lojalitet högre (Ottosson & Perment, 2016). 
Men i takt med att antalet erbjudanden ökar, influeras besluten i allt större utsträckning 
av varumärken istället för själva erbjudandet (Ottosson & Perment, 2016). Med denna 
utveckling blir det allt viktigare för organisationer att ta reda på de verkliga 
motivationerna hos sin publik, både medvetna och omedvetna, för att kunna skapa både 
större konkurrenskraft och högre grad av lojalitet (Colaferro & Crescitelli, 2014). 
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Kotler, Armstrong och Parment (2012) skriver att de flesta marknadsundersökningar 
som utförs gynnar organisationen i och med att de får insikt i vad publiken vill ha, och 
därmed kan skapa en starkare relation till dem. Publiken gynnas i sin tur av 
marknadsundersökningar genom att organisationens erbjudande anpassas efter deras 
behov. Rätt utförda marknadsundersökningar gynnar med andra ord både 
organisationen och publiken.  

Det finns flera olika metoder för att utföra traditionella marknadsundersökningar där 
fokusgrupper, enkäter (Ariely & Berns, 2010) och intervjuer (Wrona, 2014) pekas ut 
som några av de vanligaste i litteraturen. Men traditionella 
marknadsundersökningsmetoder upplevs begränsande i att undersöka de verkliga 
känslor respondenter känner i förhållande till exponerad kommunikation (Wrona, 2014) 
vilket kan ge en missvisande eller ofullständig bild av publikens preferenser. 
Begränsningar finns när det kommer till förståelsen för att en individs beteenden kan 
variera beroende på en rad inverkande faktorer, till exempel att människor intar olika 
roller och anpassar sitt beteende till olika sociala situationer (Colaferro & Crescitelli, 
2014). En annan begränsning är att fördomar kan påverka resultatet (Ariely & Berns, 
2010) och Kotler, Armstrong och Parment (2012) lyfter bland annat fram att 
respondenter inte vill svara på saker de anser är privata, att de svarar trots att de inte vet 
för att verka smarta eller välinformerade, att de vill vara intervjuaren till lags och därför 
ger inkännande svar, eller helt enkelt för att de inte känner till sina preferenser eller 
varför de beter sig på ett visst sätt. Ariely och Berns (2010) instämmer i att individer 
kan ha svår att uttrycka sina preferenser och menar även att det finns ett antagande om 
att de verkliga preferenserna finns dolda i hjärnan. De begränsningar de traditionella 
marknadsundersökningmetoderna har öppnar upp för nya metoder som kan ge 
information om underliggande preferenser. Traditionella metoder bygger på att 
individer kan och vill berätta vad de tycker och känner, men som Modig (2017) skriver 
så går det inte att fråga sitt medvetna vad som händer i det omedvetna. Här skapas en 
informationslucka som neuromarketing har potential att fylla ut genom att undersöka 
den respons hjärnan genererar då en individ exponeras för kommunikation.  

1.2 Problemformulering 
Som det beskrivs i bakgrunden befinner sig dagens organisationer i ett tufft klimat, där 
varumärket spelar en allt större roll i publikernas val. Kommunikatören har en rad 
verktyg att ta till för att undersöka vad publikerna vill ha, men de traditionella 
marknadsundersökningsmetoderna har flertalet begränsningar i att ge en helhetsbild av 
deras preferenser. Neuromarketing kan genom hjärnavbildning ge insikter i dessa 
preferenser men min uppfattning är att svenska kommunikatörer verkar lämna 
marknadsundersökningsmetoden därhän. Detta blir tydligt när jag endast hittar två 
studier (PostNord, 2016; Postnord, 2018) där neuromarketing används som har koppling 
till Sverige. Om svenska kommunikatörer inte hänger med i utvecklingen och tar till sig 
nya marknadsundersökningsmetoder finns det en risk att globala verksamheter, som 
lyckats förfina sina varumärken och erbjudanden, konkurrerar ut de svenska 
organisationerna. Men det är inte bara den globala konkurrensen som är ett hot. Publiker 
är idag även kräsna i valet av nationella och lokala organisationer och allt fler behöver 
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leverera det lilla extra för att överleva. Att använda neuromarketing kan vara en 
möjlighet för att ta reda på vad det lilla extra är som kan bidra till ett starkt varumärke 
med hög lojalitet från publikerna. Men en förutsättning för att neuromarketing ska 
kunna bidra till organisationens varumärke beror bland annat på faktorer som är 
kopplade till kommunikatören. Till exempel bör de vilja använda neuromarketing, anse 
sig behöva det samt ha de praktiska förutsättningarna för att kunna använda sig av 
metoden. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning svenska 
kommunikatörer kan och är beredda att ta till sig och införliva neuromarketing som 
marknadsundersökningsmetod. Följande forskningsfrågor ställs: 

• Vilken inställning har kommunikatörer till neuromarketing? 
• Finns det förutsättningar för att kommunikatörer ska kunna använda 

neuromarketing? 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till att undersöka svenska kommunikatörers förhållningssätt till 
neuromarketing. Andra gruppers inställning till neuromarketing, som till exempel 
konsumenter och marknadsföringsexperter, är viktiga för att en organisation ska kunna 
använda sig av undersökningsmetoden men utrymme finns inte för att behandla dem i 
denna uppsats. 

Det är framförallt kommunikatörer som initierar, utför och bearbetar 
marknadsundersökningar för att sedan implementera resultatet i organisationens 
kommunikation och därför läggs fokus på den yrkesrollen. Ledningens viktiga roll i 
företagets strategiska kommunikation gör att deras inställning till neuromarketing har 
hög relevans, men utrymme saknas att behandla gruppen i denna uppsats.  

De tekniker som, enligt befintlig forskning, anses vara vanligast förekommande vid 
neuromarketingundersökningar väljs ut. Dessa beskrivs övergripande i syfte att ge en 
förståelse för hur marknadsundersökningmetoden går till.  

Ett urval av respondenter har gjorts eftersom det är omöjligt att nå alla kommunikatörer. 
Sveriges Kommunikatörer är, med sina 7 700 medlemmar, Sveriges största nätverk för 
professionella kommunikatörer (Sveriges Kommunikatörer, u.å.). Sveriges 
Kommunikatörers Facebookgrupp bedömdes som en relevant kanal för att nå 
kommunikatörer över hela landet och som dessutom har olika bakgrunder och 
erfarenheter.  
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1.5 Studiens relevans i förhållande till forskningsområdet 
Information Management 

Wilson (1997, refererad i Macevičiūtė & Wilson, 2002) definierar Information 
Management på följande sätt: 

“The application of management principles to the acquisition, 
organization, control, dissemination and use of information relevant 
to the effective operation of organizations of all kinds. ’Information' 
here refers to all types of information of value, whether having their 
origin inside or outside the organization, including data resources, 
such as production data; records and files related, for example, to 
the personnel function; market research data; and competitive 
intelligence from a wide range of sources. Information management 
deals with the value, quality, ownership, use and security of 
information in the context of organizational performance.” 

Som det går att utläsa av definitionen så innefattar Information Management 
ledningsprinciper för hur information i organisationer hämtas in, organiseras, 
kontrolleras, sprids och används - i syfte att effektivisera verksamheten. Information 
kan bestå av olika former och i detta sammanhang inkluderar författaren alla former av 
information som tillför ett värde till organisationen. Data från marknadsundersökningar 
nämns i definitionen som ett exempel på en extern källa.  

Sett utifrån perspektivet Information Management kan neuromarketing bidra med unik 
information som kan användas för att utveckla och effektivisera verksamheten. Men 
som tidigare lyfts fram behöver kommunikatörer vilja använda, anse sig behöva, samt 
ha de praktiska förutsättningarna för att marknadsundersökningsmetoden ska vara 
relevant. Denna studie bidrar till forskningsområdet Information Management genom 
att undersöka i vilken utsträckning kommunikatörer är beredda att ta till sig och 
införliva neuromarketing i sin profession. Detta i syfte att 
marknadsundersökningsmetoden kan extrahera information som adderar värde till 
organisationen och dess verksamhet och hjälper organisationen att nå sina mål. 

1.6 Definitioner 
Denna uppsats skrivs ur perspektivet strategisk kommunikation. För att ge insikt och 
förståelse för kommunikatörens och neuromarketings bidragande faktorer till 
organisationen som helhet, görs kopplingar genomgående till organisationens 
varumärke. Eftersom varumärke är ett stort område, och uppsatsens huvudfokus är 
neuromarketing, behandlas ämnet endast på ett övergripande plan. Syftet med detta 
avsnitt är att skapa en gemensam utgångspunkt och förståelse för den valda 
infallsvinkeln som ligger till grund för uppsatsen.  



 

6 

1.6.1 Varumärke i förhållande till strategisk kommunikation 
Falkheimer & Heide (2011, s. 13) definierar strategisk kommunikation som ”en 
organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. I strategisk 
kommunikation står organisation och kommunikation i centrum och marknadsföringens 
fokus på kund- och försäljningsrelationer är viktiga, men behandlas som en del av 
helheten (Falkheimer & Heide, 2011). Denna syn skiljer sig från den traditionella där 
marknadsföring istället hanteras som en separat del. 

Organisationens varumärke har tidigare i uppsatsen lyfts fram som ett viktigt 
konkurrensmedel eftersom det idag är svårt att som organisation enbart särskilja sig 
genom unika produkter och tjänster. Traditionellt sett har varumärke och forskning 
kring varumärken byggt på produkter och konsumtion (Jarn Melander, 2003) där 
marknadsandelar tas genom bland annat kortlivade annonskampanjer (Hatch & Schultz, 
2008). Denna syn grundas på att studier främst gjorts av vinstdrivande, privatägda 
organisationer (Thelander & Rosenqvist, 2011). Men nya synsätt och traditioner har 
utvecklats parallellt där organisationen istället står i centrum och synsättet är mer 
komplext och holistiskt (Thelander & Rosenqvist, 2011) i jämförelse med en produkts 
varumärke som istället har stort fokus på enbart kunder (Hatch & Schultz, 2008). För att 
uppnå ett starkt varumärke behöver en stabil och långvarig relation etableras till 
publikerna som även tillåter dem att interagera med organisationen menar Wrona 
(2014). Thelander och Rosenqvist (2011) håller med och lägger till att fler publiker blir 
betydelsefulla än tidigare och Hatch och Schultz (2008) lyfter bland annat fram 
investerare, leverantörer, partners och medarbetare som några exempel. Strategisk 
kommunikation tar hela organisationen i beaktning och relationer till många intressenter 
ses som viktiga.  

Då marknadsföring och marknadskommunikation används som begrepp i uppsatsen är 
det inte i syftet att bidra enbart till en produkts varumärke, utan att vara en del av hela 
organisationens kommunikation och varumärke. 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Avsnittet beskriver olika roller och funktioner kommunikatörer kan inta i en 
organisation. Därefter sammanfattas den forskning som finns om neuromarketing.  

2.1 Kommunikatörens roll i organisationen 
Verhoeven, Zerfass och Tench (2011, s. 102) beskriver fyra roller kommunikatören kan 
inta. Strategic facilitators bidrar till att definiera företagets övergripande mål och 
stödjer dessa med kommunikation; operational supporters som övervägande stödjer 
företagets mål genom kommunikation, men utan att bidra till definitionen av de 
övergripande målen; business advisers definierar företagets mål men stödjer dem sällan 
med kommunikationsaktiviteter och isolated experts arbetar operativt och har mycket 
liten koppling till företagets övergripande mål. Även Hamrefors (2010) beskriver fyra 
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roller som en kommunikatör kan inta, som alla är relevanta men har olika stort 
inflytande i olika situationer. Som System Designer (processutvecklare) deltar 
kommunikatören i utvecklandet av organisationens processer och struktur och bidrar 
med helheten av organisationens kommunikation, som därmed kan integreras i alla 
delar av processen. Mediator (medlaren) skapar en gemensam förståelse av 
kommunikationen i organisationen för att på så sätt föra organisationen i rätt riktning. 
Kommunikatören som har rollen som Coach arbetar för att utveckla medarbetarnas 
kommunikativa egenskaper medan Influencer (påverkare) stimulerar medarbetarna till 
en förändrad syn av organisationen. 

Kommunikatören har traditionellt sett haft arbetsuppgifter som legat på en operativ 
nivå, till exempel budskapsformulering och att skapa effektiva informationskanaler 
(Heide, Johansson, & Simonsson, 2012). Men författarna menar att utvecklingen pekar 
på en allt mer strategisk roll som aktivt driver organisationen. Fokus ligger på 
verksamhetsnytta och utbildning av medarbetare i deras kommunikation. I den 
strategiska rollen, där kommunikatören ser på organisationens syfte i samhället ur olika 
publikers perspektiv, är kommunikatören en rådgivare till ledare och medarbetare och 
medskapande till organisationens vision och mission (Verhoeven, Zerfass, & Tench, 
2011). Vidare menar författarna att kommunikatören måste koppla organisationens 
affärsstrategi till kommunikation för att bidra till företagets övergripande mål.  

I forskningsprojektet Kommunikativa organisationer skriver Heide (2017) i en 
delrapport att kommunikatörer anser sig arbeta både med tekniska arbetsuppgifter som 
att producera innehåll, och strategiska arbetsuppgifter som att lägga planer. Jarn 
Melander (2003) konstaterar att kommunikatören har till uppgift att utveckla och 
förvalta organisationens varumärke tillsammans med andra intressenter 
(affärsansvariga, marknadsförare, ekonomichef med flera). Att kommunikatörer anser 
sig arbeta strategiskt är viktigt för utvecklingen och förvaltningen av organisationens 
varumärke. För att kommunikatören ska kunna utföra denna arbetsuppgift måste hen 
förstå och känna till verksamheten väl samt kunna förutse eventuella konsekvenser och 
kunna hantera dem när de uppstår (Jarn Melander, 2003). 

2.2 Neuromarketing 
Hjärnan består av flera hundra miljarder nervceller som med sina axon, utskott, bildar 
komplexa strukturer som bearbeta information och är specialiserade på att tolka 
stimulans (Wrona, 2014). Oavsett vilket sinne som aktiveras så översätts dessa impulser 
till frekvenser i hjärnan (Wrona, 2014). Med hjärnavbildningstekniker studeras de 
genererade frekvenserna (Georges, Bayle-Tourtoulou, & Badoc, 2013) vilket ger nya 
insikter i människans beslutsfattande och beteenden (Bakardjieva & Kimmel, 2017). Att 
undersöka den hjärnaktivitet ett särskilt varumärke, produkt eller budskap framkallar, 
gör det möjligt att förutse deltagarnas känslor och preferenser i relativt hög utsträckning 
(Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007). När denna vetskap appliceras på 
marknadsföring benämns det som neuromarketing (Georges, Bayle-Tourtoulou, & 
Badoc, 2013) och det primära syftet är att öka förmågan att utforma förfinade 
marknadsföringsstrategier (Bakardjieva & Kimmel, 2017). Fältet är fortfarande i sin 
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linda (Morin, 2011) men trots det kan neuromarketing användas för att bättre förstå 
individers respons och undermedvetna preferenser för många olika områden (Bercea 
Olteanu, 2015). Några exempel som Bercea Olteanu (2015) lyfter fram är att 
neuromarketing kan användas för att undersöka varumärkespreferenser, politiska 
kampanjer eller testa utformning av till exempel produkter och varumärken. Wrona 
(2014) anger flera användningsområden där neuromarketing kan bidra till att 
organisationens varumärke blir både starka och långsiktiga. Ett av de områden som 
lämpar sig väl att undersökas med neuromarketing är organisationens grafiska identitet. 
Den består bland annat av element som logotyp, färger, bilder, grafisk form och 
typografi och är varumärkets ansikte och röst vilket registreras på en djup nivå av det 
undermedvetna. Ett annat område är publikers känslor för varumärket. Om individers 
kontakt med varumärket varit behaglig kommer de att känna tillgivenhet till varumärket 
vilket resulterar i att relationen stärks. Ett framgångsrikt varumärke kan framkalla 
positiva känslor enbart genom att individen tänker på det, vilket beror på att varumärket 
har en unik känsloidentitet som är kodad i individens undermedvetna. Genom 
neuromarketing kan denna känsloidentitet identifieras och sedan reflekteras i 
tillexempel butiksinredning och klädkod för medarbetare (Wrona, 2014).  

Den första vetenskapliga studien med neuromarketing gjordes 2003 (Morin, 2011). En 
grupp personer fick sina hjärnor skannade samtidigt som de drack Pepsi eller Coca-
Cola. Hjärnavbildningen visade att personerna föredrog Pepsi när de inte visste vilken 
dryck de drack av. Däremot föredrog de Coca-Cola när de visste vilken drycken var. 
Olika delar av hjärnan aktiverades beroende på om personerna var medvetna eller 
omedvetna om vilken dryck de drack. Morin (2011) skriver vidare att en slutsats som 
drogs var att starka varumärken har en viktig koppling i hjärnan som gör att det 
varumärket föredras framför andra, trots att erbjudandets egenskaper egentligen inte 
rankas högst. 

Resultatet från Coca-Cola och Pepsi-studien gjorde att många fick upp ögonen för 
neuromarketing och oroades av dess potential (Morin, 2011). Kritiker menar att 
individers förmåga att fatta välgrundade beslut äventyras, något som Commercial Alert 
tidigt belyste. De är en idéburen organisation i USA som har till uppdrag att se till att 
den kommersiella kulturen håller sig inom de rätta ramarna sett ur samhällets 
välbefinnandes perspektiv (Commercial Alert, u.å). 2004 skickade Ruskin, representant 
för Commercial Alert, ett brev till Senate Commerce Committee där senaten ombads 
utreda neuromarketing och där framförallt tre riskområden lyftes fram. Det första 
riskområdet var en oro för att folkhälsan i USA skulle skadas ytterligare med mer 
effektiv marknadsföring av ohälsosamma produkter som till exempel tobak, alkohol och 
skräpmat. Ruskin (2004) skrev vidare att politisk propaganda kan bli effektivare vilket 
skulle kunna leda till bland annat totalitära regimer, krig och folkmord. Det sista 
riskområdet Ruskin (2004) lyfte var att miljontals amerikaners karaktär skulle påverkas 
av en effektivare marknadsföring som leder till försämrade värderingar (som till 
exempel våld, spel, pornografi, materialism). Kritiken från Commercial Alert var stor. 
Som svar på kritiken hävdar vissa förespråkare att neuromarketing istället kan gynna 
både organisationen och publiken eftersom erbjudandet kan utvecklas så att det möter 



 

9 

vad publiken verkligen vill ha (Vlăsceanu, 2014). Potentiellt sett kan neuromarketing 
verka mot de risker som Ruskin angav. 

Fälten ekonomi och marknadsföring behandlar flera gemensamma frågor, bland annat 
beslutsfattande och utbyte (Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007). Trots detta har 
hjärnavbildning mottagits i större utsträckning inom ekonomi (neuroeconomics) än 
marknadsföring (neuromarketing), utan samma motstånd till likartade problem som 
uppstått inom båda områdena (Lee, Broderick, & Chamberlain, 2007). Orsaker till att 
neuromarketing inte fått samma genomslag, enligt författarna, är bland annat att 
neurovetenskapen och kognitiv psykologi generellt kan verka skrämmande och att 
hjärnavbildningstekniker är relativt otillgängliga för kommunikatörer. Metoden anses 
vara dyr och enbart tillgänglig för de som arbetar med forskning på till exempel 
universitet som har egen utrustning. Lee, Broderick och Chamberlain (2007) anser även 
att ett grundläggande missförstånd finns gällande marknadsföring ur ett vetenskapligt 
perspektiv, snarare än ett kommersiellt, där stora delar av litteraturen gällande 
neuromarketing baseras på uppfattningen att den enbart utförs i syfte att sälja produkter. 
Detta medför att metoden får ett missvisande rykte. Författarna vill istället se att 
neuromarketing breddas till att gå från att fokusera på enbart konsumentbeteenden till 
att inkludera till exempel organisationsforskning ur ett internt och externt perspektiv.  

Wrona (2014, s. 12) definierar användning av neuromarketing på ett sätt som lyfter fram 
att syftet och målet med neuromarketing är högre satt än att enbart öka försäljningen: 

“Building a brand is tightly connected with a consumer's emotional 
sphere and as such it relies on evoking positive feelings, providing 
enjoyable experiences and appealing to pleasurable memories and 
notions. As emotions are inherently tied to the subconscious brain 
activity, it is obvious that neuromarketing research may offer 
insights with the potential to be used in brand building.” 

2.2.1 Vanliga tekniker vid neurovetenskapliga forskningsmetoder i syfte att 
undersöka kommunikation 

Hjärnan är indelad i olika delar, så kallade hjärnlober. Genom neurovetenskap har 
funktioner kopplade till områden i hjärnan kunnat avslöjas (Georges, Bayle-Tourtoulou, 
& Badoc, 2013) och det är dessa som undersöks genom hjärnavbildning. 
Hjärnavbildning kompletteras ofta av metoder som mäter fysiologisk aktivitet, som till 
exempel avläsning av ögonrörelser och registrering av musklerna i ansiktet (Ariely & 
Berns, 2010). Här följer en kort genomgång av de vanligaste metoderna som används 
vid hjärnavbildningar respektive fysiologiska metoder. 

Hjärnavbildning 

• fMRI (functional magnetic resonance imaging) 
När nervceller aktiveras under en uppgift som är kognitiv-, emotionell- eller 
beteendemässig uppstår förändringar i hur blodet flödar i det området (Georges, 
Bayle-Tourtoulou, & Badoc, 2013) och en ökning av blodets syresättning uppstår 
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(Wrona, 2014). Under en fMRI kartläggs de hjärnlober som lyser upp i förhållande 
till vad uppgiften består av, eller vilken stimuli den deltagande utsätts för (Georges, 
Bayle-Tourtoulou, & Badoc, 2013). Tekniken mäter relativt långsamt, 1-10 
sekunder (Ariely & Berns, 2010). Att se sambandet mellan en viss stimuli och hur 
hjärnan svarar kan försvåras på grund av den långsamma mätningen (Wrona, 2014) 
men i gengäld kan små områden mätas på djupet (Ariely & Berns, 2010). Metoden 
är dyr där kostnaderna framförallt består av utrustning, lokaler och den kvalificerade 
personal som behövs (Wrona, 2014). Deltagaren måste ligga helt stilla, om huvudet 
flyttas så lite som 3 millimeter kan resultatet bli påverkat (Wrona, 2014).  

• EEG (electroencephalography) 
Elektroder placeras på huvudet som mäter hjärnans elektriska fält (Georges, Bayle-
Tourtoulou, & Badoc, 2013). Ett samband kan ses mellan det aktiverade området i 
hjärnan i förhållande till stimuli (Colaferro & Crescitelli, 2014). Metoden mäter 
endast ytligt, men är i gengäld snabb (millisekunder) (Ariely & Berns, 2010). EEG 
är populär på grund av att metoden är billig (Morin, 2011). 

• MEG (Magnetoencephalography) 
Tekniken är en kusin till EEG (Morin, 2011). Mycket dyr metod som mäter 
förändringar i det magnetiska fält som framkallas av nervcellernas aktivitet (Ariely 
& Berns, 2010). 

Fysiologisk mätning  

Fysiologisk aktivitet mäts genom respondentens upphetsning som är en reaktion av till 
exempel en viss marknadskommunikation, varumärke eller en produkt (Bakardjieva & 
Kimmel, 2017).  

Ett exempel på en fysiologisk mätning är eyetracking, en laserteknik som gör det 
möjligt att avläsa ögonrörelser och följa var och hur länge ögonen tittar på en yta 
(Georges, Bayle-Tourtoulou, & Badoc, 2013). I en litteraturstudie (Bol, Boerman, 
Romano Bergstrom, & Kruikemeier, 2016) undersöktes hur eyetracking används inom 
fältet kommunikation. Forskarna kom fram till att eyetracking ofta negligeras vid 
undersökningar gjorda inom kommunikationsfältet, men när metoden används är det 
framförallt för att undersöka annonser. Studiens slutsats var att eyetracking som metod 
kan utvidgas till fler potentiella områden som mätningar av exempelvis engagemang, 
politisk kommunikation och genom att utvidga användandet till att även omfatta 
smartphones och plattor. Tekniken går snabbt framåt vilket gjort att eyetracking både 
blivit billigare och mer tillgängligt för allmänheten.  

Ett annat exempel på mätning av fysiologisk aktivitet är electromyography, 
ansiktskodning, där elektroder registrerar musklernas rörelser i ansiktet (Bakardjieva & 
Kimmel, 2017). Ytterligare mätningar kan göras av bland annat puls, andningsfrekvens, 
ögonblinkningar och galvanisk hudrespons, GSR, (Wrona, 2014) där den sistnämnda 
innebär att variationer i hudens ledningsförmåga mäts (Al Pop, Dabija, & Iorga, 2014).  

Gemensamt för fysiologiska mätmetoder är att reaktionerna som mäts är en fysiologisk 
fördröjning i förhållande till den hjärnaktiviteten som genererats av en viss typ av 
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stimuli (Wrona, 2014). Fysiologiska mätmetoder som till exempel pupillutvidgning, 
svettningar och hjärtfrekvens har länge använts för att utvärdera respondenters 
känslosvall och underordnas de mer avancerade hjärnavbildningsmetoderna, som fMRI 
och EEG (Bakardjieva & Kimmel, 2017). Individuella drag och dagskondition (trötthet, 
humör, hälsotillstånd med mera) är faktorer som kan påverka resultatet från fysiologiska 
mätningar (Wrona, 2014). Fysiologiska mätmetoder uppfattas, i jämförelsen med 
hjärnavbildningsmetoder, som mindre påträngande när mätningarna görs omvägen via 
de kroppsliga uttrycken istället för direkt via hjärnan (Bakardjieva & Kimmel, 2017).  

2.2.2 Etik och moral kopplat till neuromarketing 
Inom all forskning som involverar människor måste en rad etiska, moraliska och lagliga 
faktorer tas hänsyn till (Vlăsceanu, 2014). Till exempel ska deltagaren få tillräcklig 
information om studien så de förstår vad de går med på, acceptera vad som begärs av 
dem och känner sig bekväma med undersökningens syfte (Pickard, 2013). Forskaren får 
inte heller använda resultatet från undersökningen i något annat syfte, än det som 
deltagaren gett sitt medgivande till (Vlăsceanu, 2014). De etiska problem som finns vid 
traditionella marknadsundersökningsmetoder ses även vid neuromarketing. I detta 
stycke kommer jag framförallt fokusera på de större etiska problem som tas upp i 
litteraturen som starkt kopplade till neuromarketing.  

Skydda publiker från att bli utnyttjade eller skadade av neuromarketing 

Teknikerna som används vid hjärnavbildningar är väl beprövade för att diagnosticera 
sjukdomar som hjärntumörer, epilepsi med mera (McDowell & Dick, 2013). När 
tekniken istället används i syfte att effektivisera organisationers kommunikation uppstår 
etiska problem. Murphy, Illes och Reiner (2008) menar att på samma sätt som det finns 
regler för att skydda individer vid forskningscenter inom medicin, behöver det finnas 
liknande koder när det kommer till neuromarketing för att skydda deltagarna. Det finns 
bland annat risker med att delta i alla typer av hjärnavbildningar. Även om riskerna är 
väldigt små (Murphy, Illes, & Reiner, 2008) är det en etisk avvägning som måste göras 
och deltagaren i studien måste få tillräcklig information om studien.  

En särskild etikbedömning måste göras då neuromarketing antingen involverar eller 
riktar sig till sårbara grupper (Murphy, Illes, & Reiner, 2008). Författarna menar att 
exempelvis barn och personer (eller familjemedlemmar till personer) med neurologiska 
sjukdomar eller psykiska funktionsnedsättningar faller under denna kategori. Trots att 
det finns praxis i branschen om vad som är och inte är tillåtet så är linjen mellan att rikta 
in sig på specifika publiker, och att utnyttja dessa, hårfin (Sims, 1997). Oavsett om det 
är neuromarketing eller traditionella marknadsundersökningsmetoder som används 
måste kommunikatören värdera och avväga organisationens marknadskommunikation 
så att den är etisk och korrekt.  

Skydda publikers fria vilja 

Vissa företag som erbjuder neuromarketing som marknadsundersökningsmetod 
marknadsför det som att de kan ta reda på individers tankar och att det är möjligt att 
manipulera individer till köp (Bercea Olteanu, 2015). Författaren menar att 
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hjärnavbildningstekniker varken kan läsa tankar eller manipulera individer. Därför 
måste företag sluta använda dessa påståenden då de skapar en rädsla hos allmänheten 
(Bercea Olteanu, 2015). Ett annat problem är organisationer som utlovas uppnå 
orealistiska resultat, till en hög kostnad (Murphy, Illes, & Reiner, 2008). Detta bidrar till 
att underminera neuromarketing ytterligare som metod. Vidare har media lyft 
neuromarketing till ibland uppseendeväckande nivåer (Al Pop, Dabija, & Iorga, 2014). 
Talesättet säger: Är något för bra för att vara sant så är det troligen det, vilken är en syn 
bland annat media bidragit till. Murphy, Illes och Reiner (2008) skriver att det är 
problematiskt att neuromarketings fördelar överdrivs i så hög grad att det skapar rädsla, 
oro eller misstro i samhället.  

Bercea Olteanu (2015) skriver att neuromarketings verkliga problem har sina rötter i hur 
forskningen utförs och att organisationer kan vara partiska. Det finns en större misstro 
mot att privata företag inte hedrar forskningsetik på samma sätt som till exempel den 
akademiska världen. Neuromarketing har ett ursprung i bland annat medicin, ett område 
med total transparens (McDowell & Dick, 2013). Författarna skriver att trots sitt 
ursprung har organisationer oftast inte viljan att vara öppna och dela information med 
konkurrenter då det i många fall ses som företagshemligheter. Resultat, konsekvenser 
och syfte med neuromarketingstudier måste redovisas öppet för att vara etiska (Bercea 
Olteanu, 2015) men problem uppstår när forskningen drivs av vinstdrivande 
organisationer i stor utsträckning. Den privata sektorn måste tillsammans med 
akademiker arbeta för att bygga ett allmänt förtroende för neuromarketing (Murphy, 
Illes, & Reiner, 2008). Förtroende kan växa fram genom rättfram kommunikation med 
total öppenhet för risker, fördelar och begränsningar (Murphy, Illes, & Reiner, 2008). 

Ett annat etiskt problem som uppstått är då kunskap, genererat ur akademiska studier, 
används för att möte kommersiella intressen (Colaferro & Crescitelli, 2014). Problemet 
ligger i att hjärnavbildning anses invadera individers integritet (Colaferro & Crescitelli, 
2014) genom att extrahera annars oåtkomlig information (Bakardjieva & Kimmel, 
2017). Frågan är därför om det är etiskt av organisationer att använda denna information 
för att skapa konkurrensfördelar och framgång. Vlăsceanu (2014) menar att många av 
de etiska problem som lyfts i samband med neuromarketing ofta är överdrivna och att 
kritiken inte är rättfärdigad då det inte går att läsa exakta tankar. Bercea Olteanu (2015) 
skriver att neuromarketing inte kan gå in i det undermedvetna, utan endast undersöka 
vad som triggar individer vid en specifik stimuli, och därför invaderas inte den 
personliga integriteten. Detta är något som även Murphy, Illes och Reiner (2008) 
belyser. Vidare skriver författaren att det stora hotet ifråga om att övertyga individer till 
beslut inte är neuromarketing i sig, utan snarare outtalad och ibland felaktig 
marknadskommunikation som kan utlösa ett visst gensvar hos konsumenten. Al Pop, 
Dabija och Iorga (2014) instämmer och menar att resultat från 
neuromarketingundersökningar i många fall används för att skapa ett budskap, bland 
annat i syfte att öka försäljningen, men att själva problemet uppstår när erbjudandet inte 
når upp till de utlovade egenskaperna. Här är det inte enbart en fråga om att transparens 
ska finnas vid själva utförandet av neuromarketingstudier. Kommunikatörer har ett stort 
ansvar att ge information som inte lovar mer än vad varumärket kan hålla för att 
slutanvändaren ska kunna göra ett val grundat på information som är korrekt.  
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Även om flera forskare inte anser att neuromarketing kan läsa tankar så skriver Murphy, 
Illes och Reiner (2008) att en framtida utveckling kan möjliggöra det. Därför behöver 
en bedömning göras av hur samhället skulle reagera och hur det i så fall ska hanteras. 

2.2.3 Validitet kopplat till neuromarketing 
De företag som är specialiserade på att utföra marknadsföringsundersökningar med 
neuromarketing använder sig främst av hjärnavbildning och kompletterar med 
traditionella undersökningsmetoder samt mätningar av kroppsliga reaktioner (Colaferro 
& Crescitelli, 2014). Människors hjärnor är lika varandra. För att få ett tillförlitligt 
resultat behövs därför endast 10 % av antalet deltagare som vanligtvis behövs vid en 
traditionell marknadsundersökning (Wrona, 2014). En nackdel i validiteten när det 
kommer till neuromarketingundersökningar är att det idag inte finns något 
standardiserat protokoll där faktorer, som till exempel idealiskt antal deltagare, 
specificerats (Colaferro & Crescitelli, 2014; McDowell & Dick, 2013). Vidare gör 
avsaknaden av standardiserade protokoll det svårt att jämföra resultat mellan studier, 
speciellt då datainsamlingen skett på olika sätt (Colaferro & Crescitelli, 2014) och i 
vissa fall saknas till och med verifierbara resultat (McDowell & Dick, 2013). Det finns 
inte heller riktlinjer för hur påverkande faktorer ska hanteras. Exempelvis krävs det att 
deltagaren ligger ner och är passiv under en fMRI undersökning, vilket inte 
överensstämmer med en naturlig miljö och förutsättningar som kan anses vara normala 
(Colaferro & Crescitelli, 2014). Ofta har byråernas metoder inte granskats av oberoende 
experter och publicerats i vetenskapliga tidskrifter, vilket försvårar kommunikatörers 
val av bäst lämpad metod (ARF Project, 2011, refererad i McDowell & Dick, 2013) och 
undergräver neuromarketing som vetenskap. Modig (2017) varnar för företag som 
utvecklat egna mått och som dessutom inte är fullt öppna med sitt tillvägagångssätt för 
att få fram resultat. Företagen har ofta starka påstående om olika mätmetoder och de 
använder olika tekniker, vilket gör det svårt för utomstående att avgöra vilken vetenskap 
som är bakomliggande (McDowell & Dick, 2013).  

Avsaknaden av standarder och svårigheter i att avgöra om metoderna är vetenskapliga 
försvårar för kommunikatörer att jämföra neuromarketingbyråer med varandra. 
Kommunikatörer måste göra stora efterforskningar och ha djup kunskap om 
neuromarketing för att kunna välja ett företag som ger pålitliga resultat.  

3 Teoretisk referensram 
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och konkurrensen mellan organisationer är 
stor. Det är en föränderlig värld vi lever i. Nytänkande har blivit allt viktigare för att 
skapa konkurrensfördelar och Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver att detta är något 
som syns inom organisationsteori där området innovation har fått stor uppmärksamhet 
på senare tid. Individer tar till sig innovationer och sprider dem till andra individer i 
olika utsträckning, där vissa innovationer aldrig accepteras och vissa överges om och 
om igen (Greenhalgh, et al., 2008). Innovationer handlar inte bara om att uppfinna nytt, 
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utan även att förbättra eller sätta samman redan kända komponenter på nya sätt 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Eftersom neuromarketing är en relativt ny marknadsundersökningsmetod och kan ses 
som en innovation är det intressant att undersöka om Sveriges kommunikatörer är redo 
att acceptera och införliva den, utifrån etablerade teorier. Greenhalgh et al. (2008) 
beskriver i sin avhandling ett flertal kriterier som behöver uppfyllas för att en 
innovation ska kunna implementeras i en organisation. Dessa kriterier är hämtade från 
sociologin och evidens finns som stöder dem (Greenhalgh, et al., 2008). I denna uppsats 
används kriterierna som teoretisk referensram för att analysera den insamlade empirin 
och kunna dra slutsatser om var svenska kommunikatörer står i förhållande till 
neuromarketing.  

Här följer ett sammandrag av de kriterier Greenhalgh et al. (2008, s.6-8) har identifierat 
i sin litteraturgenomgång. 

1. Nytta (relative advantage)  
De innovationer som ger en tydlig fördel när det kommer till effektivitet eller 
lägre kostnadsbesparing kommer att anammas och implementeras lättare. Men 
att individer ser dessa fördelar garanterar inte att innovationen kommer att 
anammas brett. Potentiella användare diskuterar, utvärderar och omarbetar 
innovationens syfte som i sin tur bidrar till att ett värde adderas/subtraheras till 
nyttan.  

2. Förenlighet (compatibility) 
Innovationer som harmoniserar med individens/organisationens/professionens 
värderingar, normer och det uppfattade behovet kommer att anammas lättare.  

3. Komplexitet (complexity) 
En innovation som uppfattas som enkel att använda kommer att accepteras och 
anammas lättare. En komplex innovation kan uppfattas som enklare om den 
bryts ned i flera steg eller delar, eller genom praktisk erfarenhet eller 
förevisning.  

4. Testning (trialabililty) 
Att tänkta användare kan testa innovationen på ett begränsat sätt underlättar att 
den accepteras och införlivas.  

5. Synlighet (observability) 
Om nyttan med innovationen görs synlig för tänkta användare ökar chanserna 
till acceptans och att den införlivas. 

6. Återuppfinning (reinvention) 
Innovationer som den tänkta användaren kan modifiera för att passa sina behov 
accepteras i större utsträckning. Detta är extra viktigt för innovationer som 
uppstår spontant som ”good ideas in practice” och sprids genom informella, 
decentraliserade och horisontella sociala nätverk (Greenhalgh, et al., 2008, s. 7). 
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Greenhalgh et al. (2008) skriver att de ovanstående kriterierna är nödvändiga för att en 
innovation ska kunna implementeras och är de mest citerade i litteraturen. Men det är 
inte tillräckligt för att täcka in alla faktorer som behövs för att visa på om en innovation 
kan få acceptans och integreras. Ytterligare kriterier som författarna tar upp som har 
inverkan är; hur anpassningsbar organisationens struktur och system är; om det finns en 
hög osäkerhet kring resultatet från innovationen och huruvida individen uppfattar den 
som en personlig risk; om innovationen är relevant för individers arbete och dessutom 
förbättrar deras prestation; om den kunskap som behövs för att kunna använda 
innovationen kan kodifieras och överföras från en annan kontext; och slutligen att ny 
teknik införlivas lättare i organisationen om den stöttas med kundanpassning, support 
och utbildning. 

Då denna uppsats är begränsad i omfång och neuromarketing används i liten 
utsträckning i Sverige kommer de sex första kriterierna, som av Greenhalgh et al. 
(2008) benämns som de mest nödvändiga och mest utbredda, att användas i analysen.  

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid undersökningen, olika val jag stått inför 
och forskningsetiska frågor att ta ställning till.  

4.1 Forskningsdesign 
Pickard (2013) skriver att en genomgång av litteraturen görs för att tydliggöra det egna 
målet med studien, inhämta djup och bred kunskap om ämnet, ta fram ett för studien 
teoretiskt ramverk och för att bidra till forskningsdesignen. Som ett första steg 
definierade jag kommunikatörens roll i att stärka organisationens varumärke utifrån 
aktuell litteratur. Vidare sammanställdes forskningsläget gällande neuromarketing för 
att ge en förståelse vad marknadsföringsmetoden är, fördelar och hinder, olika tekniker 
som finns att tillgå och dess bidragande faktorer till varumärket. Ett teoretiskt ramverk 
skapades utifrån Greenhalgh et al.:s (2008) sex viktigaste kriterier som behöver 
uppfyllas för att en innovation ska ha möjlighet att accepteras och införlivas.  

Då jag vill undersöka hur kommunikatörer som yrkesgrupp ställer sig till 
neuromarketing är inte individens verklighet det centrala, utan istället gruppens samlade 
bild av verkligheten. Pickard (2013) skriver att en kvantitativ metod endast ger ytlig 
information om individers verklighet och används när något ska mätas eller 
kvantifieras. Av denna anledning används en kvantitativ metod. Vidare valdes 
deskriptiv studie som forskningsmetod. Pickard (2013) skriver att deskriptiv studie 
används när syftet är att beskriva en situation och/eller leta efter mönster som sedan kan 
generaliseras till den större identifierade gruppen. Insamlad data består ofta av en 
kombination av mätningar, räkningar och korta berättelser och analyseras sedan med 
hjälp av deskriptiv statistik som till exempel medelvärden och standardavvikelse 
(Pickard, 2013). Till skillnad från rigorösa statistiska analyser görs det vid deskriptiva 
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studier istället en tolkning av resultatet som baseras på insamlad fakta i kombination 
med tidigare forskningsresultat (Pickard, 2013).  

För att samla in data användes webbaserad enkät för att nå många respondenter, spridda 
över ett geografiskt stort område. På grund av den snäva tidsramen för studien behövdes 
empiri från respondenterna samlas in tidigt i processen. Då enkäten utformades hade 
ännu inte Greenhalgh et al.:s (2008) kriterier identifierats. Det teoretiska ramverket 
skapades efter att enkäten skickats ut, vilket har resulterat i att svaren i enkäten inte har 
gett full täckning. Trots att enkäten inte har utformats utifrån analysinstrumentet så har 
empirin i de flesta fall ändå kunnat analyseras på ett tillfredställande sätt.  

Målet för studien var 30 respondenter. Gränsen för när fördelningen av insamlad data 
börjar överensstämma med normalkurvan, det vill säga att de inkomna svaren kan anses 
börja bli representativa för hela populationen som valts ut, ligger vid 30 respondenter 
(Krithikadatta, 2014). Detta är en bred generalisering, flera faktorer spelar in och 
statistiska tester behöver göras för att säkerställa normalfördelningen i specifika fall 
(Krithikadatta, 2014). Men denna studie är deskriptiv och baseras inte på en rigorös 
statistisk analys, dessutom skriver Pickard (2013) att ett litet urval som analyseras 
grundligt och noggrant är mer värdefullt än en slarvig analys av ett stort urval. Den 
snäva tidsramen för studien, vetskapen om gränsen för antal respondenter som behövs 
för att uppnå normalfördelning samt det deskriptiva metodvalet, spelade in när 
avvägningen gjordes att 30 respondenter skulle ge tillräckligt med data för att uppnå 
studiens syfte - inom utsatt tid. 

Resultatet från studien presenteras i ett eget avsnitt där varje fråga i enkäten illustreras 
med antingen ett cirkeldiagram, stapeldiagram, en Likertskala eller i form av text, 
beroende på frågans karaktär. I de fall en Likertskala används har medelvärdet räknats 
ut. Därefter analyseras resultatet. De sex kriterierna från analysverktyget presenteras 
med var sin rubrik. Under respektive kriterium har relevanta delar valts ut från den 
insamlade empirin i form av kommentarer, medelvärden och sådant som framkommit i 
litteraturgenomgången. Den insamlade empirin har analyserats utifrån kriteriets 
definition för att avgöra huruvida empirin svarar upp mot den.  

4.2 Utformning och testning av webbenkät  
Pickard (2013) skriver att en enkät ska klara av att stå för sig själv, det finns ingen 
möjlighet att ställa följdfrågor och säkerställa att respondenten har förstått frågorna rätt. 
Vidare skriver författaren att instruktionerna måste vara tydliga och enkäten lättläst där 
helhetsbilden ska klargöra från början vad frågorna ska bidra till. Utifrån 
litteraturgenomgången fick jag uppfattningen att neuromarketing är relativt okänt i 
Sverige och därför utformades enkäten på ett sätt som gjorde det möjligt för 
respondenterna att få en viss insikt i ämnet för att kunna svara på frågorna. En kort 
neutral introduktion till vad neuromarketing är gavs i form av en inledning. För de som 
önskade mer information fanns även en video om ämnet som bedömdes var relevant och 
från en oberoende källa (California Management Review, 2017). Min bedömning var att 
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den neutrala inledningen och den onyanserade videon skulle ge tillräckligt med saklig 
information för att respondenterna skulle bilda sig en uppfattning om ämnet.  

I enkäten framgick information om vad syftet med undersökningen är, hur den i stort är 
upplagd och eventuella risker ett deltagande kan medföra. Dessa aspekter benämner 
Kvale och Brinkmann (2014) som informerat samtycke och inkluderar även att 
deltagandet ska ske på en frivillig basis samt att respondenterna när som helst ska kunna 
avbryta sin medverkan.  

I forskarens roll ligger ett stort ansvar. 
Kvale och Brinkmann (2014 s. 111) skriver 
att forskarens integritet, med stöd från 
etiska riktlinjer, värdefrågor och etiska 
teorier, är avgörande för den 
”vetenskapliga kunskapens kvalitet och 
hållbarhet”. Pickard (2013) tipsar om att 
under forskningsarbetet ställa sig frågan 
hur skulle jag känna mig om jag utsattes 
för samma sak. Den egna moraliska synen 
och avvägningar är av stor vikt för studiens 
kvalitet och vid svåravvägda fall har 
diskussion förts med handledarna samt 
studiekamrater. 

För att utforma relevanta frågor till enkäten 
identifierades viktiga aspekter av 
neuromarketing i litteraturen. Dessutom 
undersöktes vilka frågor som ställts i 
liknande studier (Eser, Isin, & Tolon, 2011; 
Bakardjieva & Kimmel, 2017) och 
inspiration hämtades från dessa. Enkäten 
konstruerades med framförallt stängda 
frågor, men i flera fall fanns det möjlighet 
för respondenterna att lägga till egna 
kommentarer. En avslutande fråga öppnade 

upp för respondenten att addera sådant de inte ansåg sig fått ge uttryck för tidigare. 
Vidare var enkäten konstruerad så att beroende på hur väl respondenterna kände till 
neuromarketing sedan tidigare skulle de få frågor utifrån denna kännedom. Se figur 1 
för övergripande konstruktion och innehåll samt bilaga 1 för enkäten i sin helhet.  

4.3 Urval och datainsamling 
Pickard (2013) skriver att ett urval av en representativ grupp görs för att resultatet ska 
kunna generaliseras till hela populationen. Vidare skriver författaren att klusterurval kan 
användas när syftet med forskningsfrågorna är att samla in information om en grupp 
som helhet. Gruppen kan sedan delas in i subgrupper om den är väldigt stor (Pickard, 

Figur 1- enkätens konstruktion 
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2013). Sveriges Kommunikatörer är, med 7400 medlemmar, Sveriges största nätverk för 
professionella kommunikatörer (Sveriges Kommunikatörer, u.å.) och är därför ett 
relevant forum för undersökningen. Genom Facebook nås kommunikatörer som finns 
geografiskt utspridda över hela Sverige, även personer som inte är medlemmar i 
föreningen. Sveriges Kommunikatörer har flera kanaler på Facebook, dels deras 
officiella kanal med 11 359 följare (Sveriges Kommunikatörer, 2017) och dels regionala 
grupper1 där medlemmar aktivt kan föra dialog på en djupare nivå.  

För att undersöka i vilken utsträckning kommunikatörerna skulle svara på webbenkäten 
publicerades enkäten i Sveriges Kommunikatörers Facebookgrupp för Region 
Stockholm som vid tillfället hade 382 medlemmar. 6 svar kom in och efter att ha 
uppmuntrat fler att svara blev det totala antalet 8 respondenter. Deltagandet var med 
andra ord lågt. Pickard (2013) lyfter att enkäter i de flesta fall ger en låg svarsrespons, 
trots att kriterierna uppfylls för att räknas som en bra enkät. Då deltagandet i enkäten 
var så pass lågt i Region Stockholm - Sveriges Kommunikatörer kontaktade jag Sveriges 
Kommunikatörer som gick ut med en förfrågan till sina följare i Facebook-kanalen 
Sveriges kommunikatörer och bad dem att delta i enkäten. Detta gav ytterligare 15 
respondenter. Eftersom det fortfarande var för få svar gjorde jag ytterligare en 
förfrågan, denna gång i Facebookgruppen Region Södra - Sveriges Kommunikatörer 
med 447 medlemmar, vilket gav ytterligare 6 respondenter. Då målet var att få in 30 
svar och 29 svar hade inkommit, bedömde jag tillsammans med handledarna att det var 
tillräckligt många respondenter.  

4.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Validiteten kan påverkas av yttre faktorer och beror på i vilken utsträckning 
upptäckterna kan generaliseras till ett större sammanhang (Pickard, 2013). Enligt 
Statistiska centralbyrån, SCB (2017) fanns det 15 900 kommunikatörer, informatörer 
och PR-specialister 2015. Eftersom Sveriges Kommunikatörer har 11 359 följare 
(Sveriges Kommunikatörer, 2017) nås därför många svenska kommunikatörer via deras 
kanal vilket talar för en hög validitet. Reliabilitet är istället kopplat till hur stabilt 
resultatet är över tid och plats och Pickard (2013) skriver vidare att om andra forskare 
utför samma undersökning och får likartade resultat anses reliabiliteten vara godtagbar. 
Eftersom neuromarketing är relativt okänt, men min uppfattning utifrån 
litteraturgenomgången är en uppåtgående trend, tror jag inte att resultatet skulle bli 
detsamma om undersökningen görs igen om några år. Som framkommit i 
litteraturgenomgången bidrar faktorer som bland annat mediers och byråers 
framställande av neuromarketing till att påverka allmänhetens syn på neuromarketing. 
Om neuromarketing istället framställs utifrån evidensbaserad information som forskare 
förespråkar (bland annat Bercea Olteanu, 2015) tror jag att synen på neuromarketing 
skulle förändras och resultatet skulle därmed inte bli detsamma om undersökningen 
utförs igen om några år. När det kommer till objektivitet skriver Pickard (2013) att 

1 Följande regionala grupper fanns december 2017: Region Södra, Region Norra, Region Stockholm, 
Region Östra, Region Uppland, Region Västra, Region Mitt. 
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resultatet ska spegla forskningen och inte vara forskarens tolkning av det som 
framkommer. Undersökningen ska med andra ord vara fri från värdering. Genom att 
använda det teoretiska ramverket på ett aktsamt sätt för att analysera resultatet från 
enkäten, kan objektivitet uppnås.  

5 Resultat 
I de frågor där en Likertskala använts (svarsalternativen är graderade 1-6) har 
medelvärdet tagits fram. Skalan 1-6 användes för att inte ge respondenterna möjlighet 
att inta en neutral ståndpunkt. I de fall medelvärdet överstiger 3 påstår jag att den 
sammanlagda svarsbilden ligger högt och då medelvärdet är 3 eller lägre så är den 
sammanlagda svarsbilden låg. Under varje diagram redovisas det antal respondenter 
som svarat på frågan. I de fall där respondenterna haft möjlighet att välja flera 
svarsalternativ redovisas dessa svar i diagrammets staplar.  

5.1 Demografisk data 

5.1.1 Kön 
86,2 % av respondenterna är kvinnor. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2018) var antalet kvinnor inom 
yrkesgruppen informatörer, kommunikatörer och PR-
specialister år 2016 68 %. Könsfördelningen i denna 
studie har procentuellt fler kvinnor än det statistiskt 
sett förhåller sig inom yrkesgruppen.  

 

5.1.2 Antal yrkesverksamma år som kommunikatör  
 
 
Endast 10,3 % av respondenterna har varit 
yrkesverksamma mindre än tre år och över hälften har 
varit verksamma i 16 år eller mer.  

 
 

5.1.3 Den utsträckning respondenterna uppskattar sig ha strategiskt inflytande 
på organisationens kommunikation 

 
Respondenterna anser sig ha stort 
strategiskt inflytande på organisationens 
kommunikation.  

 

Figur 3 

Figur 4 

Figur 2 
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5.1.4 Vilken typ av organisation respondenterna arbetar inom 
 

 

 

  

Mer än hälften arbetar inom den offentliga 
sektorn, knappt 1/3 inom den privata sektorn 
och lite mindre än 1/7 inom en idéburen 
organisation. Majoriteten (55,2 %) av alla 
respondenter arbetar i en organisation med fler 
än 250 anställda och både lokala, nationella 
och globala marknader finns representerade.  

Enligt SCBs (2018) statistik fanns det i fjärde 
kvartalet 2017 totalt 4 686 300 anställda i Sverige. Av dessa är 3 175 100 inom 
näringslivet (67,8 %) och 1 404 700 anställda inom offentlig förvaltning (29,9 %).  
 

5.2 Tidigare kännedom om neuromarketing 
 
 
Endast 24,1 % av respondenterna har sedan tidigare 
kännedom om neuromarketing. För resterande respondenter 
(75,9 %) var enkäten deras första kontakt med ämnet. 
 
 

 
Resultatet visar på en låg sammanlagd 
kännedom om neuromarketing bland de 
respondenter som har kännedom om 
neuromarketing sedan tidigare (2,14 i 
medelvärde).  

 
 
 

 
 

Figur 5 

Figur 6 

Figur 7 



 

21 

5.3 Utsträckning respondenter tror neuromarketing används av 
organisationer i Sverige idag 

Respondenterna med tidigare kännedom 
om neuromarketing tror neuromarketing 
används i relativt låg omfattning i Sverige 
idag. 
 

5.4 Huruvida respondenterna anser neuromarketing är en 
vetenskaplig metod 

 

Lite drygt hälften av de som har tidigare kännedom om 
neuromarketing anser att det är en vetenskaplig metod. 

 

 
 

5.5 Kunskap/erfarenhet från undersökningar där neuromarketing 
använts som metod 

Ingen respondent har tidigare kunskap/erfarenhet från 
undersökningar där neuromarketing använts som metod. 
Respondenterna som i enkäten angav att de inte har 
kännedom om neuromarketing sedan tidigare har inte 
svarat på denna fråga då den var irrelevant för dem.  
 

 

5.6 Den utsträckning neuromarketing anses användas på ett 
manipulativt sätt av organisationer för att sälja till exempel 
onödiga varor och tjänster 

Uppfattningen är att neuromarketing 
används av organisationer på ett 
manipulativt sätt. 

 

Figur 11 
 

Figur 8 

Figur 9 

Figur 10 
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5.7 De viktigaste faktorer respondenterna ser som påverkar deras 
inställning till neuromarketing positivt 

Ingen respondent valde att lägga till övriga kommentarer till denna fråga. 75,9 % av 
respondenterna anser att det finns faktorer som påverkar dem positivt och de valde i 
genomsnitt 2,86 faktorer var. 

5.8 De viktigaste faktorer respondenterna upplever som påverkar 
deras inställning till neuromarketing negativt 

Figur 12 

Figur 13 
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Fem respondenter valde att addera faktorer: ”Onödigt kostsamt”, ”Att organisationer 
som Coca-Cola och Volkswagen använder metoden gör den än mer motbjudande”, 
”Det kan potentiellt sätt användas manipulativt”, ”Att metoden inte använder 
evidensbaserade metoder för utvärdering av resultatet” och ”Handlar mer om att de 
som säljer undersökningarna bör vara seriösa o som i alla fall hur man designar sin 
undersökning. Hur många respondenter, hur ser miljön ut (eller kan man utesluta 
sånt?).” 

Alla respondenter anser att det finns faktorer som påverkar dem negativt och i 
genomsnitt valde de 2,86 faktorer var (denna siffra inkluderar de adderade faktorerna). 

5.9 Vad respondenterna tror krävs för att neuromarketing ska 
erhålla ökad acceptans i Sverige 

Två respondenter valde att addera kommentarerna ”Varför lägga energi och pengar på 
detta överhuvudtaget?” samt ”Att metoden bygger på evidens”. 

5.10 Respondenternas reflektioner och vad de anser saknas i 
enkäten 

En respondent skrev att det var spännande att få veta mer om neuromarketing medan en 
annan tyckte det var svårt att svara eftersom hen aldrig hört talas om ämnet tidigare och 
därmed inte var tillräckligt insatt.  

En viktig kommentar som inkom var att en respondent inte tyckte att enkäten täckte in 
området om hur viktigt det är på vilket sätt undersökningarna genomförs och hur 
resultat utvärderas. ”Dessa måste följa en evidensbaserad modell för att säkerställa att 
resultaten inte tolkas fel på samma sätt som enkätundersökningar visar fel pga av att 
man inte använder vetenskapliga metoder för utvärdering av resultatet”.  

Ytterligare en kommentar var att en respondent tyckte vissa rubriker i enkäten krockade 
med svarsalternativen. ”För att underlätta tolkningen av mina svar - jag är positiv till 
all neuroforskning men med insyn och koll”. 

En respondent skrev att det som gör hen till motståndare är när metoden utnyttjas för 
egen vinning när det gäller vinster och att påverka åsikter och menar att gränsen kan 

Figur 14 
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vara hårfin. ”Men det gäller all kommunikation... Vi använder oss av hur människor 
fungerar.” 

En respondent tyckte det vore intressant att ta del av hur man med neuromarketing kan 
”undersöka hur personer reagerar på och har inställning till stora globala 
samhällsfrågor och kommunikation kring dessa (t ex hälsa, antibiotika, klimat etc)”. 

6 Analys och tolkning 
I detta avsnitt kommer jag koppla resultatet av enkäten till de sex faktorerna (nytta, 
förenlighet, komplexitet, testning, synlighet och återuppfinning) som Greenhalgh et al. 
(2008) skriver är grundläggande för att en innovation ska kunna implementeras i en 
organisation. Dessa återfinns i avsnitt 3 Teoretisk referensram. Varje faktor får ett eget 
stycke där resultatet av enkäten analyseras och därefter följer en tolkning. Även 
litteraturgenomgången kommer att ligga till grund för analysen och tolkningen. 

Avsnittet inleds med att insamlad demografisk empiri gås igenom och analyseras utifrån 
resultat och litteraturgenomgången.  

6.1 Demografisk data (Figur 2-5) 
I litteraturgenomgången framkom det att neuromarketing i många fall är starkt 
förknippat med privata vinstdrivande företag. Sett till de organisationer som denna 
studies respondenter representerar, arbetar majoriteten (55,2 %) inom den offentliga 
sektorn. Det kan jämföras med statistik från SCB (2018) som visar att offentlig 
förvaltning består av 29,9 % av Sveriges totala antal anställda. Den privata sektorn 
(totalt 31 % respondenter) jämförs med 67,8 % av det totala antalet anställda i Sverige 
som utgörs av näringslivet.  

Enkäten visar att respondenterna har lång erfarenhet av att arbeta inom 
kommunikationsyrket och att de anser sig ha stort inflytande på organisationens 
strategiska kommunikation. Majoriteten av respondenterna arbetar inom en organisation 
som har 250 eller fler anställda. Den demografiska informationen visar att de svarande 
respondenterna finns inom olika typer av organisationer och storlekar, verkar på olika 
marknader och har stor erfarenhet inom kommunikation.  

6.1.1 Slutsats 
Den långa erfarenheten av kommunikationsyrket och att respondenterna anser sig ha 
stort inflytande på organisationens kommunikation tyder på att de är väl medvetna om 
vikten av strategiskt arbete. Det strategiska arbetet var något som lyftes fram under 
litteraturgenomgången som viktigt i kommunikatörens yrkesroll. Respondenternas svar 
tyder på att de känner sig trygga i att sätta upp, planera för och hitta nya vägar för att 
stötta organisationen att nå framtida, ofta högt, uppsatta övergripande mål. 
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Enkäten visar att majoriteten av respondenterna arbetar inom större organisationer. 
Större organisationer har ofta större ekonomiska förutsättningar i jämförelse med 
mindre organisationer. I litteraturgenomgången har organisationens resurser lyfts fram 
som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna använda metoden.  

Sammantaget tyder den demografiska empirin på att respondenterna har 
grundförutsättningar för att kunna svara på frågorna i enkäten om neuromarketing. Att 
fler kvinnor procentuellt, i jämförelse med statistik inom yrkesgruppen, har svarat kan 
inverka på resultatet. En mer representativ könsfördelning hade varit att föredra. Men 
eftersom studien har få respondenter finns det inte utrymme att slumpmässigt ta bort 
kvinnliga respondenter ur resultatet för att balansera upp könsfördelningen. En annan 
faktor som kan inverka på studiens resultat är att kommunikatörer inom den privata 
sektorn, som i teorin bör ha störst kännedom och kunskap om neuromarketing, är 
underrepresenterade. Lägre total kännedomen och kunskapen om metoden bör ha 
inverkan på hur respondenterna svarar på frågorna. Detta kan därmed ge en missvisande 
bild av hur de förhåller sig till neuromarketing.  

6.2 #1: Nytta  
Här presenteras och analyseras de delar av resultatet som har koppling till om 
respondenterna ser tydliga fördelar med neuromarketing för att kunna anamma och 
implementera marknadsundersökningsmetoden lättare. Som tidigare påpekats i 
teoridelen är det ingen garanti att en innovation kommer att anammas brett bara för att 
det finns tydliga fördelar. Men det är den viktigaste förutsättningen för att det ska kunna 
ske (Greenhalgh, et al., 2008) och därför en viktig aspekt i denna analys. Även 
respondenternas uppfattade nackdelar tas med i denna analys då både fördelar och 
nackdelar summeras till det samlade värdet. 

6.2.1 Viktigaste faktorer respondenterna upplever som påverkar deras 
inställning till neuromarketing positivt (Figur 11) 

Nästan en fjärdedel av alla respondenter 24,1 % såg inga positiva faktorer med 
neuromarketing. De 75,9 % som ser positiva faktorer valde i genomsnitt 2,86 faktorer 
var. De fyra viktigaste ansågs vara: Neuromarketing kan ge information som 
traditionella marknadsundersökningsmetoder inte kan ge (15 respondenter), 
Neuromarketing hjälper organisationer att förfina utformningen av sina erbjudanden 
vilket gynnar organisationen (10 respondenter), Neuromarketing hjälper organisationer 
att förfina utformningen av sina erbjudanden vilket gynnar slutkonsumenten (10 
respondenter) och Större möjligheter att öka marknadskommunikationens effekt i 
förhållande till kostnad, i jämförelse med traditionella marknadsundersökningsmetoder 
(9 respondenter).5.7 
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6.2.2 De viktigaste faktorer respondenterna upplever som påverkar deras 
inställning till neuromarketing negativt (Figur 12) 

Alla respondenter såg faktorer som påverkar deras inställning till neuromarketing 
negativt och de valde i genomsnitt 2,86 faktorer var. De fyra faktorer som flest valde 
var: Tveksam till att inkludera vissa grupper som deltagare, till exempel unga (13 
respondenter), Att slutkonsumenten känner sig manipulerad av organisationen vilket 
kan resultera i en motreaktion (13 respondenter), Undersökningarna innebär stora 
kostnader vilket gör att neuromarketing begränsas till organisationer med stora 
resurser (12 respondenter) och Att slutkonsumenten påverkas till att ta beslut som inte 
är välgrundade (12 respondenter). 

6.2.3 Slutsats 
75,9 % av respondenter ser faktorer som påverkar dem positivt och i genomsnitt valde 
de 2,86 faktorer var. Detta kan jämföras med att 100 % av respondenterna ser negativa 
faktorer där genomsnittet av antalet valda faktorer anmärkningsvärt var 2,86 stycken. 
Respondenterna har valt både positiva och negativa faktorer i lika stor utsträckning per 
svarande respondent. Men 24,1 % av respondenter anser inte att det finns några faktorer 
som påverkar deras inställning till neuromarketing positivt, trots möjlighet att själva 
addera faktorer. Möjligheten för respondenterna att addera faktorer visar även på ett 
större engagemang att lyfta fram negativa (5 respondenter) i jämförelse med positiva (0 
respondenter) faktorer. 

De positiva och negativa faktorer som lyfts fram är även sådana som framhävts i 
litteraturen som fördelar och hinder för utvecklingen av neuromarketing. Här stämmer 
studiens resultat överens med det som lyfts fram i litteraturen.  

Sammantaget finns det fler negativa faktorer än positiva som respondenterna tar hänsyn 
till och engagerar sig i, vilket talar för att det första kriteriet i analysinstrumentet inte 
uppfylls.  

6.3 #2: Förenlighet  
Här presenteras och analyseras de delar av resultatet som kan kopplas till om 
innovationen överensstämmer med respondenternas, organisationens eller professionens 
värderingar, normer och uppfattade behov. Vid en hög samstämmighet är teorin att 
innovationen kommer att anammas lättare (Greenhalgh, et al., 2008). 

6.3.1 Huruvida respondenterna anser neuromarketing är en vetenskaplig 
metod (Figur 8) 

Denna fråga ställdes enbart till de respondenter som angett att de hade tidigare 
kännedom om neuromarketing för att få ett så sakligt svar som möjligt. Lite drygt 
hälften (57,1 %) av respondenterna anser att det är en vetenskaplig metod.  
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6.3.2 Viktigaste faktorer respondenterna upplever som påverkar deras 
inställning till neuromarketing negativt (Figur 12) 

Bland dessa svarsalternativ var det möjligt för respondenterna att lägga till egna 
kommentarer. En respondent lyfte fram att evidensbaserade metoder inte används för 
utvärdering av resultatet. Ett urval av övriga kommentarer respondenterna adderade var: 
”Onödigt kostsamt”, ”Att organisationer som Coca-Cola och Volkswagen använder 
metoden gör den motbjudande” och ”Det kan potentiellt sätt användas manipulativt”. 

6.3.3 Vad respondenterna tror krävs för att neuromarketing ska erhålla ökad 
acceptans i Sverige (Figur 13) 

Respondenterna fick välja de svarsalternativ de värderade högst (flera svarsalternativ 
kunde väljas). Alla alternativen valdes i hög utsträckning och tas därför med i analysen. 
Att organisationer redovisar resultatet öppet (17 respondenter), Att riktlinjer och 
rekommendationer tas fram för praktiserande av neuromarketing - självreglering sker 
genom olika nämnder (till exempel Etiska rådet för marknadsundersökningar) (17 
respondenter), Mer forskning och fler studier utförda med neuromarketing i Sverige (12 
respondenter) och Att användande av neuromarketing regleras i lagar (till exempel 
marknadsföringslagen) (11 respondenter). Utöver det var det en respondent som 
adderade ”Att metoden bygger på evidens”. 

6.3.4 Den utsträckning neuromarketing anses användas på ett manipulativt sätt 
av organisationer för att sälja till exempel onödiga varor och tjänster 
(Figur 10) 

Uppfattningen bland respondenterna är att neuromarketing används av organisationer på 
ett manipulativt sätt (medelvärde 3,59).  

6.3.5 Slutsats 
Ett område, som tyvärr inte togs upp i speciellt stor utsträckning genom frågor i 
enkäten, men som ändå respondenter lyfte fram var frågan om validitet vid 
neuromarketingundersökningar. I litteraturgenomgången beskrivs företag som inte 
redovisar resultat från undersökningar öppet, att det inte finns standardiserade protokoll 
för hur undersökningarna ska gå till, hur miljön där undersökningarna utförs kan ha 
påverkan på resultatet, att byråers metoder inte granskas av oberoende experter och att 
olika mättekniker och mätmetoder används vilket gör det svårt att jämföra studier. Vid 
flera tillfällen har respondenterna tagit upp liknande hinder, till exempel att 
neuromarketing inte bygger på evidens för utvärdering av resultat. 

Att endast lite drygt hälften av de svarande respondenterna, med tidigare kännedom om 
neuromarketing, anser att det är en vetenskaplig metod visar på att det finns en misstro 
mot marknadsundersökningsmetoden. Att resultat redovisas öppet och att det finns 
riktlinjer och rekommendationer för praktiserande av neuromarketing lyftes fram som 
extra viktiga för att neuromarketing ska få acceptans i Sverige. Men alla 
svarsalternativen värderades högt av respondenterna vilket tyder på att många områden 
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behöver utvecklas för att bland annat svara upp mot yrkesgruppens värderingar och 
normer. 

Det finns även en uppfattning bland respondenterna att neuromarketing används på ett 
manipulativt sätt för att sälja till exempel onödiga varor och tjänster. Denna syn 
överensstämmer med den uppfattning som genomgående lyfts fram i litteraturen, att 
neuromarketing utförs enbart i syfte att sälja produkter. Ett exempel på det är en 
respondent som skriver: ”Det som gör mig till motståndare är om metoden utnyttjas för 
egen vinning, när det gäller vinster och att påverka åsikter. Går att missutnyttja så 
gränsen kan vara hårfin. Men det gäller all kommunikation... Vi använder oss av hur 
människor fungerar.” 

Sammantaget visar både enkäten och litteraturgenomgången att det finns många delar 
som behöver utvecklas och förbättras. Bland annat behövs transparens, regelverk och 
standardisering av hur studierna utförs och analyseras för att metoden ska få acceptans. 
Resultatet tyder på att respondenterna ser många faktorer som inte stämmer överens 
med deras värderingar och normer vilket gör att det andra kriteriet i analysinstrumentet 
inte uppfylls. 

6.4 # 3: Komplexitet 
I denna del presenteras och analyseras de delar som gäller innovationens komplexitet. 
Teorin är att en innovation som uppfattas som enkel att använda kommer att accepteras 
och anammas lättare och att en komplex innovation kan uppfattas som enklare om den 
bryts ned i flera steg eller delar (Greenhalgh, et al., 2008). 

6.4.1 Viktigaste faktorer respondenterna upplever som påverkar deras 
inställning till neuromarketing negativt (Figur 12) 

När respondenterna ombads välja ut de viktigaste faktorer de upplever som påverkar 
deras inställning till neuromarketing negativt var det möjligt att lägga till egna 
kommentarer. En respondent tog upp frågan om problematiken med att de som säljer 
undersökningarna måste vara seriösa och veta hur undersökningen ska designas på bästa 
sätt (till exempel hur många respondenter som krävs och påverkande faktorer av 
miljön). 

6.4.2 Slutsats 
Litteraturgenomgången visar att neuromarketing kan uppfattas som komplext på flera 
områden. Det krävs inte bara avancerad teknik som till exempel fMRI, EEG eller MEG 
för att utföra hjärnavbildningar utan även kunskap om vad en viss hjärnaktivitet betyder 
i förhållande till en viss stimuli. Vidare behöver neuromarketing ofta kompletteras med 
traditionella undersökningsmetoder och mätningar av fysiologisk aktivitet. 

I litteraturgenomgången belystes det att försäljare av neuromarketingundersökningar i 
vissa fall utvecklar egna mätningar och att de dessutom har starka påstående om vad 
deras metoder kan resultera i. Annan kritik som framkom i litteraturgenomgången var 



 

29 

att byråer som säljer undersökningar i vissa fall inte är öppna med sitt tillvägagångssätt 
och att metoderna inte granskats av oberoende experter eller har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter. 

Att det ofta är privata företag som initierar neuromarketingundersökningar och att 
resultatet behandlas som företagshemligheter var en annan problematik som lyftes fram 
i litteraturen. Detta resulterar i att transparensen får stå tillbaka vilket missgynnar 
neuromarketing som vetenskap och utvecklingen av den.  

Marknadsundersökningsmetoden är komplex inom många delar. Att neuromarketing 
fortfarande är i sin linda är väldigt tydligt. Det finns många områden som måste 
utvecklas och en öppenhet kring metoderna som används behöver intas.  

Sammantaget tyder det som framkommit i undersökningen, men framförallt i 
litteraturgenomgången, att neuromarketing är en komplex innovation och att det därför 
kommer vara svårt för kommunikatörer att i nuläget acceptera och ta tills sig den på ett 
enkelt sätt. Därmed uppfylls inte det tredje kriteriet i analysinstrumentet. 

6.5 # 4: Testning 
Här presenteras och analyseras de delar av resultatet och litteraturgenomgången som har 
koppling till om respondenterna kan testa neuromarketing på ett begränsat sätt. Enligt 
Greenhalgh, et al. (2008) underlättar det för tänkta användare att acceptera och 
implementera innovationen om denna möjlighet finns.  

6.5.1 De viktigaste faktorer respondenterna upplever som påverkar deras 
inställning till neuromarketing negativt (Figur 12) 

Flera respondenter (12 stycken) svarade att undersökningarna innebär stora kostnader 
vilket göra att neuromarketing begränsas till organisationer med stora resurser.  

6.5.2 Slutsats 
I litteraturgenomgången beskrivs det att hjärnavbildningstekniker är relativt 
otillgängliga för kommunikatörer. Dyr teknik pekas ut som en av de största faktorerna 
vilket medför att metoden begränsas till organisation med stora resurser. En annan 
faktor som framkom i litteraturgenomgången är att resultatet i många fall anses vara 
företagshemligheter, vilket gör att kommunikatörer inte kan ta del av dessa och använda 
denna kunskap i sitt arbete. Undersökningen visar att respondenterna delar åsikten att 
metoden är dyr och därför begränsande. Det medför därför att det är svårt att testa 
undersökningsmetoden. I litteraturgenomgången lyftes det att neuromarketing 
fortfarande är i ett mycket tidigt stadie av utvecklingen, vilket i sig gör att metoden är 
relativt okänd och inte tillräckligt etablerad och därmed svår att testa. 

Däremot visar litteraturgenomgången att tekniker för att mäta fysiologisk aktivitet, det 
vill säga att mäta en kroppslig reaktion som beror på en viss hjärnaktivitet som i sin tur 
har utlösts av en viss stimuli, har använts länge. Dessa är både mer accepterade och 
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tillgängligare i större utsträckning. Eye tracking lyftes i litteraturgenomgången som en 
sådan metod som är tillgängligt för kommunikatörer idag. Trots fördelar med eye 
tracking används inte metoden i speciellt stor utsträckning bland kommunikatörer. Ett 
naturligt steg på vägen mot acceptans av neuromarketing vore därför att metoder som 
till exempel eyetracking hinner etableras i större utsträckning först.  

Det fjärde kriteriet i analysinstrumentet har potential att delvis uppfyllas om de 
fysiologiska mätningarna börjar användas i större utsträckning. I nuläget uppfylls inte 
det fjärde kriteriet. 

6.6 # 5: Synlighet  
Enligt teorin ökar chansen att de tänkta användarna kommer att acceptera och sedan 
införliva innovationen om nyttan görs synlig (Greenhalgh, et al., 2008).  

6.6.1 Tidigare kännedom om neuromarketing (Figur 5 och Figur 6) 
Endast 24,1 % av respondenterna hade kännedom om neuromarketing sedan tidigare 
och bland dessa var kännedomen låg (ett medelvärde på 2,14 på den 6-skaliga 
Likertskalan). För de resterande 75,9 % respondenter var enkäten deras första kontakt 
med neuromarketing. 

6.6.2 Utsträckning respondenter tror neuromarketing används av 
organisationer i Sverige idag (Figur 7) 

De respondenter som hade kännedom om neuromarketing sedan tidigare tror att 
neuromarketing används i liten skala i Sverige idag (medelvärde 2,86).  

6.6.3 Slutsats 
Det går att utläsa i slutsatsen för kriterium #1 Nytta att respondenterna ser fler negativa 
än positiva faktorer med neuromarketing. 24,1 % av respondenterna som känner till 
metoden sedan tidigare har dessutom en låg kännedom och deras uppfattning är att 
neuromarketing används i liten skala i Sverige. Sammantaget tyder den låga 
kännedomen bland svenska kommunikatörer och deras syn på att neuromarketing 
används i liten skala tillsammans med att de inte ser nyttan, att neuromarketing inte har 
synliggjorts i Sverige. Det femte kriteriet i analysinstrumentet uppfylls inte. 

6.7 # 6: Återuppfinning 
Greenhalgh, et al. (2008) skriver att innovationer som den tänkta användaren kan 
modifiera för att passa sina behov, i större utsträckning kommer att accepteras. Här 
presenteras de delar av litteraturgenomgången som är relevanta då inget resultat från 
enkäten är applicerbart.  
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6.7.1 Slutsats 
Litteraturgenomgången visar på att neuromarketing kan användas till 
marknadsundersökningar inom många områden, bland annat för att undersöka 
preferenser för varumärken, politiska kampanjer och form och design. Då 
neuromarketing fortfarande är i sin linda finns få genomförda studier i Sverige som ger 
exempel på hur metoden kan användas och anpassas. Sammantaget finns det stora 
möjligheter att modifiera och anpassa metoden efter behov i teorin, men i praktiken är 
neuromarketing ännu i ett allt för tidigt stadie där många områden fortfarande behöver 
utvecklas. Kriterierna för nytta, förenlighet, komplexitet, testning och synlighet bör 
rimligtvis utgöra en grund för att återuppfinning ska vara möjligt, men inget av dessa 
kriterier uppfylls. Det sjätte kriteriet i analysinstrumentet uppfylls därmed inte heller.  

7 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt redovisas det övergripande resultatet samt egna tankar och reflektioner. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning svenska kommunikatörer 
är beredda att ta till sig och införliva neuromarketing som metod för 
marknadsundersökningar. För att bryta ner syftet ställdes två forskningsfrågor. Den ena 
forskningsfrågan behandlar kommunikatörers inställning till neuromarketing och den 
andra huruvida de rätta förutsättningarna finns för att kommunikatörer ska kunna 
använda metoden.  

Undersökningen gjordes i liten skala med ett mindre antal respondenter (29 stycken). 
Resultatet är en grov generalisering av den inställning kommunikatörer har och de 
förutsättningar som finns i Sverige när det gäller neuromarketing. Endast Greenhalgh, et 
al.:s (2008) grundläggande kriterier användes för att analysera insamlad empiri och 
därmed är analysen inte helt uttömmande. Resultatet ger enbart en fingervisning om i 
vilket utsträckning svenska kommunikatörer är beredda att ta till sig och införliva 
neuromarketing som marknadsundersökningsmetod.  

Som verktyg för att samla in empiri användes en webbenkät vilket gav ett 
tillfredställande resultat för att kunna utreda kännedomen om neuromarketing hos 
kommunikatörerna. Att undersöka kommunikatörernas kännedom var en viktig 
komponent vid analysen för att utreda om kommunikatörer är beredda att ta till sig 
metoden. En hög kännedom borde rimligtvis resultera i större förutsättningar för att 
flertalet av Greenhalgh, et al.:s (2008) grundläggande kriterier ska kunna uppfyllas. 
Känner inte kommunikatörerna till nyttan och har information om neuromarketing så 
kan de inte göra en bedömning om metoden är förenlig med deras värderingar, normer 
och uppfattade behov. Låg kännedom försvårar att neuromarketing, som är en komplex 
innovation, kan brytas ner i flera steg och delar och på så sätt uppfattas som enklare. 
Synlighet hänger tätt samman med kännedom. Är kännedomen om neuromarketing låg, 
så har troligen inte nyttan med metoden synliggjorts. Om inte svenska kommunikatörer 
har kännedom om neuromarketing så kan de inte heller återuppfinna, modifiera och 
anpassa metoden efter sina behov.  
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Resultatet visade att kännedomen om neuromarketing är mycket låg. Kompletterande 
intervjuer med ett urval, inom marknadsundersökningsmetoden, väl insatta respondenter 
skulle bidra med djupare insikter i kommunikatörens inställning till neuromarketing. Å 
andra sidan fick alla respondenter en neutral inledning till ämnet och ansågs därför 
kunna svara på enkäten på ett tillfredställande sätt, men det gav dem inte god kännedom 
om ämnet. Genom att använda enkät som verktyg gavs ett bra grundresultat för den 
deskriptiva studien, men det hade kunna förbättrats och förtydligats genom intervjuer. 
Dessutom hade resultatet blivit bättre om analysinstrumentet hade identifierats innan 
enkäten skickades ut, så att frågorna utformats för att svara upp mot Greenhalgh, et al.:s 
(2008) grundläggande kriterier i större utsträckning.  

7.1 Kommunikatörernas inställning till neuromarketing 
Resultatet från enkäten visar att respondenterna har stor samlad erfarenhet inom yrket 
och att de anser sig ha stort strategiskt inflytande. Detta går i linje med den forskning 
som visar på den allt större strategiska roll kommunikatören tar, som aktivt driver 
organisationen vilket är viktigt för utvecklingen och förvaltningen av organisationens 
varumärke. Detta har enligt tidigare forskning visat sig vara extra viktigt i dagens klimat 
för att organisationer ska kunna differentiera sig. Trots det har respondenterna låg 
kännedom om neuromarketing och anser att metoden används på ett manipulativt sätt. 
Litteraturgenomgången lyfte fram att neuromarketing kan bidra till både starka och 
långsiktiga varumärken, något kommunikatörerna inte verkar medvetna om att de kan 
nyttja i sitt strategiska arbete.  

Vidare ser respondenterna övervägande negativa faktorer som påverkar deras inställning 
till neuromarketing och de anser att det finns många områden som behöver förbättras 
för att neuromarketing ska få ökad acceptans i Sverige. Resultatet från undersökningen 
stämmer väl överens med det som framkommit i tidigare forskning gällande hinder för 
neuromarketing. Däremot har fördelarna som lyfts fram i tidigare forskning inte lyfts 
fram i lika stor utsträckning av respondenterna. Det finns troligen många faktorer som 
spelar in i detta. Att neuromarketing är så pass okänt i Sverige bör rimligen vara en av 
dem. En annan orsak kan vara, både enligt den kritik som framkommit mot 
neuromarketing i litteraturen men som även kan utläsas ur enkäten, att 
forskningsmetoden och analyser måste utformas enligt evidensbaserade modeller och 
etiska och moraliska ställningstagande är viktiga. Eftersom neuromarketing fortfarande 
är i ett så tidigt skede av sin utveckling finns inte alla delar på plats och 
forskningsvärlden har inte heller en klar bild av hur de ska hanteras. Men många etiska 
och moraliska frågor är varken nya eller enbart kopplade till neuromarketing, utan gäller 
undersökningsmetoder generellt. Däremot blir de extra påtagliga när de lyfts och är 
sammankopplade med hjärnan, som undersöks direkt vid neuromarketing. Detta kan 
ytterligare bidra till att avskräcka svenska kommunikatörer till att använda metoden. 

Trots den överhängande negativa inställningen bland respondenterna var det ändå några 
som ser möjligheter. Ett exempel är en respondent som tycker att neuromarketing är 
spännande och att det vore intressant att undersöka globala samhällsfrågor med hjälp av 
metoden, något som även har lyfts i litteraturen. I litteraturen fanns två syner gällande 
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denna fråga. Dels en rädsla för att neuromarketing kommer att användas i olika syften 
som skapar en negativ inverkan på samhällsfrågor. Dels en optimism för att 
neuromarketing istället kan användas i syfte att förebygga dessa samhällsproblem.  

Trots den låga kännedomen och den relativt negativa inställning respondenterna i 
undersökningen har till neuromarketing avslutas detta stycke med ett citat från en 
respondent som ger en glimt av hopp till neuromarketing: ”För att underlätta 
tolkningen av mina svar - jag är positiv till all neuroforskning men med insyn och koll”. 

7.2 Uppfyllda kriterier för acceptans och införlivande av 
innovationen 

Litteraturgenomgången visade på både fördelar och nackdelar med neuromarketing, 
något som även stöddes av respondenterna i undersökningen bland svenska 
kommunikatörer. Inget av de sex grundkriterierna i analysinstrumentet uppfylldes. Detta 
tyder på att Sveriges kommunikatörer har lång väg till att acceptera och ta till sig 
neuromarketing och förutsättningarna för att införliva metoden saknas i yrkesutövandet 
idag.  

7.3 Avslutande ord 
Mycket forskning behövs ännu för att få alla bitar kring neuromarketing på plats. 
Resultatet från denna undersökning tyder på att kriterierna för att neuromarketing ska 
kunna anammas och implementeras av de svenska kommunikatörerna inte uppfylls. 
Endast tiden kan utvisa om de framöver kommer att bidra till denna forskning, om 
metoden fortfarande är aktuell.  

Det märks tydligt att neuromarketing är en ny marknadsundersökningsmetod med 
många frågor och få svar. Greenhalgh, et al.:s (2008) grundläggande kriterier visar att 
det är många faktorer som måste stämma innan en innovation kan accepteras och 
införlivas. Den allt snabbare teknikutvecklingen öppnar upp för otroliga möjligheter.  
I en föränderlig värld blir det allt viktigare för organisationer att utvecklas, anpassa sig 
och ta till sig nya innovationer snabbt. Eller helt enkelt ta beslut om att överge de 
innovationer som inte är tillräckligt bra. I kontrast till den snabba tekniska utvecklingen 
måste människan ges tid till att bearbeta innovationen och utarbeta ett eget 
förhållningssätt. De som lyckas hitta den rätta balansen har störst möjlighet att skapa ett 
starkt varumärke, vilket i sin tur är viktigt för organisationens framgång. 

Det tuffa klimat som organisationer upplever idag, kommer antagligen bli allt hårdare i 
takt med teknikutvecklingen. Jag är därför tudelad till om neuromarketing har en 
framtid eller inte. Å ena sidan är det en komplex innovation som kan vara för krävande 
och därför kommer att överges. Å andra sidan utvecklas tekniken vilket gör att 
förutsättningarna för neuromarketing troligen kommer att utvecklas och förädlas och att 
metoden kan bli både enklare och mer tillgänglig. Svaret om neuromarketings vara eller 
icke vara, ligger troligen i en inte allt för avlägsen framtid.  
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8 Förslag till fortsatt forskning 
I litteraturen lyfts byråer som utför neuromarketingundersökningar på ett oprofessionellt 
sätt som en orsak till att metoden har fått dåligt rykte. Bland annat lovar de mer än de 
kan hålla, att deras tillvägagångssätt inte är utformade efter befintlig forskning, att 
analyser inte alltid bygger på evidens och att de tar fram egna mätpunkter vilket gör det 
svårt att jämföra olika resultat. Förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur 
svenska marknadsundersökningsbyråer som erbjuder neuromarketing framställer 
metoden, vilka verktyg och analysinstrument de använder samt vilka löften de ger sina 
kunder. 

En annan orsak som framställs i litteraturen som bidragande till neuromarketings dåliga 
rykte är media. Det vore det intressant att undersöka i vilken utsträckning 
neuromarketing lyfts i svenska medier eller av influencers. Har de bidragit till en positiv 
eller negativ bild av neuromarketing i Sverige och är det som skrivs sakligt. 

9 Sammanfattning 
I en tid när den tekniska utvecklingen går snabbt framåt blir det allt svårare skapa unika 
erbjudande. Därför behöver organisationer differentiera sig på andra sätt. Ett sätt att inta 
en unik position på marknaden är att skapa ett varumärke som inte går att kopiera. För 
att kunna skapa de rätta förutsättningarna görs därför marknadsundersökningar. Det 
innebär att information samlas in om organisationens publiker som mäter vad de 
behöver, vill ha och vilken attityd de har. Men de traditionella 
marknadsundersökningarna är begränsande i att undersöka de verkliga preferenserna. 
Ibland har respondenterna svårt att svara för att de till exempel anser att det är för 
privat, vill vara intervjuaren till lags eller för att de helt enkelt inte känner till sina 
preferenser eller varför de beter sig på ett visst sätt. Det finns ett antagande att de 
verkliga preferenserna finns dolda i hjärnan och att det är möjligt att avslöja dessa med 
neuromarketing. Genom att göra hjärnavbildningar går det att avläsa hur individers 
hjärnor reagerar på en viss kommunikation. Kommunikatören har med andra ord 
potential att med denna marknadsundersökningsmetod inhämta värdefull information 
om sina publiker, som annars vore omöjligt. Men få neuromarketingundersökningar har 
gjorts i Sverige och metoden är ännu i sin linda. 

Denna studie undersöker vilken inställning kommunikatörer har till neuromarketing och 
om de rätta förutsättningarna finns för att de ska kunna använda 
marknadsundersökningsmetoden. För att svara på syftet ställdes följande 
forskningsfrågor: Vilken inställning har kommunikatörer till neuromarketing och finns 
det förutsättningar för att kommunikatörer ska kunna använda neuromarketing? 

Utgångspunkten i denna uppsats är synen på strategisk kommunikation, med 
organisationens varumärke i fokus. Neuromarketing ses i denna uppsats som en 
innovation. Som teoretisk referensram och analysinstrument används Greenhalgh et al:s 
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(2008) sex grundläggande kriterier som behöver uppfyllas för att en innovation ska 
kunna implementeras. Då uppsatsen är begränsad i omfång används enbart dessa 
kriterier i analysen för att ge en fingervisning om i vilken utsträckning svenska 
kommunikatörer kan och är beredda at ta till sig och införliva neuromarketing som 
undersökningsmetod. 

Som forskningsmetod användes en deskriptiv studie. Kvantitativ data samlades in 
genom en digital enkät. Resultatet från enkäten analyserades och tolkades i kombination 
med tidigare forskningsresultat. Sveriges Kommunikatörers Facebookgrupp, som är 
Sveriges största professionella nätverk för kommunikatörer, valdes ut för att nå 
kommunikatörer över hela landet med enkäten.  

Undersökningen hade få respondenter och därför är resultatet en grov generalisering. 
Resultatet visade att kommunikatörerna har stor samlad erfarenhet och anser sig ha stort 
strategisk inflytande, något som är viktigt för att utveckla och förvalta organisationens 
varumärke. Däremot har respondenterna låg kännedom om neuromarketing, negativ 
inställning till marknadsundersökningsmetoden och inget av Greenhalgh et al:s (2008) 
sex grundläggande kriterier uppfylldes. Detta antyder att Sveriges kommunikatörer inte 
är villiga att acceptera och ta till sig neuromarketing och att förutsättningarna för att 
införliva metoden i yrkesutövandet saknas idag. 
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Bilaga 1  Enkätens utformning 
Nedan presenteras enkäten med informationstexter och frågor. Den grafiska 
utformningen följde Google formulärs standardutformning i den riktiga enkäten. 
Enkäten byggdes upp med fem avsnitt, där vissa avsnitt endast var tillgängliga beroende 
på vad respondenten valt för svarsalternativ tidigare.  

Avsnitt 1 - Kommunikatörers förhållningssätt till neuromarketing 
Neuromarketing kan beskrivas i korta ordalag som ett sätt att förstå konsumenters 
beteenden, känslor och mentala processer genom att mäta förändringar, framförallt i 
hjärnan, genom olika tekniker. Traditionella metoder (som intervjuer, fokusgrupper och 
enkäter) bygger på att målgruppen vill, eller kan, berättar vad de anser om en produkt, 
tjänst, annons, grafisk identitet, budskap eller liknande. Neuromarketing fokuserar 
istället på hur målgruppen reagerar (till exempel genom att se vilka delar av hjärnan 
som aktiveras) och anses kunna få fram information om underliggande preferenser. 
Utifrån resultatet kan sedan riktade strategier användas för att vidareutveckla 
organisationens erbjudande.  

Jag skriver en magisteruppsats som behandlar användandet av neuromarketing i 
kommunikatörens yrke. Genom denna enkät vill jag undersöka hur du som 
kommunikatör förhåller dig till neuromarketing och enkäten beräknas ta ca 10 minuter 
att genomföra. Undersökningen görs inom ramen för mina studier på 
Magisterprogrammet för strategisk information och kommunikation vid Högskolan i 
Borås. Ditt deltagande är frivilligt och behandlas konfidentiellt. Inga individuella svar 
kommer att identifieras, utan alla svar grupperas och analyseras även som grupp. För 
denna enkät används Google Formulär. Som du kanske redan vet kan Google koppla 
dina svar till din identitet. Högskolan i Borås samlar emellertid inte in sådan 
information från Google och alla mottagna svar kommer att vara oidentifierade för 
högskolan. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig. Stort tack för ditt deltagande! 
Terese Lundmark Broander, terese.broander@gmail.com 

Kontakt handledare, Högskolan i Borås: Jasmina Maric, jasmina.maric@hb.se  

 
 
Om du önskar mer information om neuromarketing så 
kan du se denna film som är 3 minuter lång och på 
engelska, producerad av California Management 
Review (hämtad från YouTube). 

 



 

 
 

Svara på frågorna i denna enkät utifrån den roll du har inom 
kommunikatörsyrket, inte i egenskap av till exempel konsument.  

Arbetar du inom: 

o Privat sektor 
o Offentlig sektor 
o Idéburen organisation (såsom ideella föreningar, stiftelser med flera) 

 

Organisationen verkar: 

o Lokalt 
o Nationellt 
o Globalt 

 

Antal anställda i organisationen 

o Färre än 10 
o 10-49 
o 50-249 
o 250 eller fler 

 

Känner du till neuromarketing sedan tidigare? 

o Ja     
o Nej    

(Svarar respondenten ja leder det till nästa avsnitt. Vid nej öppnas avsnitt 4) 
 

Avsnitt 2 - Neuromarketing utifrån tidigare kännedom 
Du har angett att du känner till neuromarketing sedan tidigare. I detta avsnitt ställs några 
följdfrågor. 

I vilken utsträckning känner du till neuromarketing sedan tidigare? 

 
 

 

 

 



 

 
 

I hur stor utsträckning tror du neuromarketing används av organisationer i Sverige idag? 

 

 

 

Anser du att marknadsundersökningar utförda med neuromarketing som metod är 
vetenskapliga? 

o Ja 
o Nej 

  

Har du kunskap/erfarenhet från undersökningar där neuromarketing använts som 
metod? 

o Ja    
o Nej   

(Svarar respondenten ja leder det till nästa avsnitt. Vid nej öppnas avsnitt 4) 

Avsnitt 3 - Kunskap/erfarenhet från undersökningar där 
neuromarketing använts som metod. 
Ingen respondent hade tidigare kunskap/erfarenhet från undersökningar där 
neuromarketing använts som metod och därför fanns inga svar på dessa frågor. Denna 
del tas inte med då den är irrelevant för studien.  

Avsnitt 4 - Neuromarketing i organisationen 
Som det stod i inledningen så kan neuromarketing beskrivas i korta ordalag som ett sätt 
att förstå målgruppens beteenden, känslor och mentala processer genom att mäta 
förändringar, framförallt i hjärnan, genom olika tekniker. Fokus ligger på att avläsa hur 
individer reagerar på viss stimuli, till exempel genom att använda hjärnskanning, och 
utifrån denna information kan organisationen utveckla och förfina sitt erbjudande. 

I vilken utsträckning anser du att neuromarketing används på ett manipulativt sätt av 
organisationer för att sälja onödiga varor och tjänster?  

 

 

 



 

 
 

Vilka faktorer ser du som påverkar din inställning till neuromarketing positivt? Klicka i 
de du anser är de viktigaste. 

□ Neuromarketing hjälper organisationer att förfina utformningen av sina 
erbjudanden vilket gynnar slutkonsumenten. 

□ Neuromarketing hjälper organisationer att förfina utformningen av sina 
erbjudanden vilket gynnar organisationen. 

□ Neuromarketing är vetenskapligt förankrat vilket inger förtroende för metoden 
och organisationer som använder den. 

□ Större möjligheter att öka marknadskommunikationens effekt i förhållande till 
kostnad, i jämförelse med traditionella marknadsundersökningsmetoder. 

□ Neuromarketing kan ge information som traditionella 
marknadsundersökningsmetoder inte kan. 

□ Neuromarketing kan användas för att få information om konsumenters 
underliggande preferenser till organisationens erbjudande redan i ett tidigt skede 
av utvecklingen, vilket effektiviserar processen. 

□ Kännedom om att stora organisationer (till exempel Coca-Cola, Volkswagen, 
PostNord med flera) använder sig av neuromarketing ger metoden legitimitet. 

□ Kännedom om att stora organisationer (till exempel Coca-Cola, Volkswagen, 
PostNord med flera) använder sig av neuromarketing gör metoden spännande 
och lockande. 

□ Tekniken som används vid undersökningarna utvecklas vilket medför att 
metoden blir billigare att använda. 

□ Jag ser inga positiva faktorer med neuromarketing. 

Annat: _________________ 
 

Vilka faktorer ser du som påverkar din inställning till neuromarketing negativt? Klicka i 
de du anser är de viktigaste. 

□ Tekniker som används är avsedda för medicinska undersökningar. Det är oetiskt 
att använda dessa till marknadsundersökningar. 

□ Undersökningarna innebär stora kostnader vilket gör att neuromarketing 
begränsas till organisationer med stora resurser. 

□ Tveksam till att inkludera vissa grupper som deltagare, till exempel unga. 
□ Neuromarketing har ett ofördelaktigt rykte. 
□ Rädsla för biverkningar på deltagarna, orsakade av medicinsk utrustning. 
□ Rädsla för att andra faktorer än de som studien syftar på ska uppdagas 

(exempelvis sjukdomar). 
□ Att göra intrång i de deltagandes personliga integritet. 
□ Att slutkonsumenten känner sig manipulerad av organisationen vilket kan 

resultera i en motreaktion. 
□ Att slutkonsumenten påverkas till att ta beslut som inte är välgrundade. 
□ Jag ser inga negativa faktorer med neuromarketing. 



 

 
 

Annat: ________________ 

 

Anser du att praktiserande av neuromarketing kan inverka på en organisations rykte? 

o Ja – positiv inverkan oavsett organisationens syfte, exempelvis genom att öka ett 
företags vinst eller öka insamlade medel till en välgörenhetsorganisation. 

o Ja – negativ inverkan oavsett organisationens syfte, exempelvis genom att öka 
ett företags vinst eller öka insamlade medel till en välgörenhetsorganisation. 

o Ja – negativ inverkan om organisationen till exempel har till syfte att öka sin 
vinst, men positiv inverkan om syftet är att öka insamlade medel till en 
välgörenhetsorganisation. 

o Ja – positiv inverkan om organisationen till exempel har till syfte att öka sin 
vinst, men negativ inverkan om syftet är att öka insamlade medel till en 
välgörenhetsorganisation. 

o Nej – ingen inverkan oavsett organisationens syfte. 
 

Vad tror du krävs för att neuromarketing ska få ökad acceptans i Sverige? Klicka i de 
svar du värderar högst. 

o Mer forskning och fler studier utförda med neuromarketing i Sverige. 
o Att organisationer redovisar resultat från undersökningar öppet. 
o Att användande av neuromarketing regleras i lagar (till exempel 

marknadsföringslagen). 
o Att riktlinjer och rekommendationer tas fram för praktiserande av 

neuromarketing. Självreglering sker genom olika nämnder (till exempel Etiska 
rådet för marknadsundersökningar). 

Annat: _________________ 
 

Avsnitt 5 - Kommunikatören och neuromarketing 
Håll ut, nu är enkäten nästan helt besvarad! Bara några frågor om dig som 
kommunikatör så är det klart. 

I vilken utsträckning uppskattar du att du har strategiskt inflytande på organisationens 
kommunikation? 

 

 



 

 
 

Anser du att praktiserande av neuromarketing kan stärka kommunikatörens yrkesroll 
internt i en organisation?  

 

 

 

Tror du att neuromarketing kommer att ersätta de traditionella undersökningsmetoderna 
(som till exempel gruppintervjuer, djupintervjuer och enkäter) framöver? 

o Ja 
o Nej 
o Delvis 

 

Avser du att inkludera neuromarketing som metod i framtida marknadsundersökningar? 

o Ja 
o Nej 
o Kanske 

 

Är du: 

o Kvinna 
o Man 

 

Vilken är din ålder? 

o 21-30 år 
o 31-40 år 
o 41-50 år 
o 51-60 år 
o 61+ år 

 

Antal yrkesverksamma år som kommunikatör? 

o 1-3 år 
o 4-8 år 
o 9-15 år 
o 16+ år 

 



 

 
 

Har du något du skulle vilja addera till denna undersökning? Svarstexten får uppgå till 
max 2000 tecken. 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Du har nu kommit till slutet av enkäten. Tveka inte att kontakta mig om du har några 
frågor. 

Terese Lundmark Broander, terese.broander@gmail.com. 

 

mailto:terese.broander@gmail.com
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