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Sammanfattning 

I ett samhälle där konsumenter översköljs av information, har marknadsförare tvingats hitta 

nya vägar att nå ut med sitt budskap. Marknadsförare måste förutom att tränga igenom ett 

massivt brus av reklam, söka djup förståelse kring konsumenters beteenden. Ett sätt att göra 

detta på, är genom ämnet neuromarketing som är en kombination av neurovetenskap och 

marknadsföring. Neuromarketing äntrade världen så sent som 2002.  

Neuromarketing består av tre stora forskningsområden: neurovetenskap, beteendeekonomi 

och socialpsykologi. Genom att kombinera dessa forskningsämnen, är det idag möjligt att 

studera konsumenters hjärnor och kroppar, för att skaffa kunskap och förståelse kring 

konsumenters beteende och beslutsfattande.  

När det kommer till Sverige så är neuromarketing fortfarande okänt. Människor lyfter 

frågande på ögonbrynen när ämnet kommer på tal. Detta trots att teknologiutvecklingen 

tvingar marknadsförare att hitta nya sätt att kommunicera med sin omvärld på och trots att 

Sverige placeras på tredje plats i rankningen av mest digitaliserade länder. Vad beror detta på? 

Varför finns det inga studier gjorda i Sverige om neuromarketing? 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om ämnet neuromarketing, genom att 

lyfta fram svenska experters förhållningssätt till detta forskningsämne. Studiens insamling av 

empiri bestod av intervjuer med experter inom marknadsföring. Resultatet av denna studie 

står i kontrast till tidigare studier, där neuromarketing benämns som något nytt och 

revolutionerande. Svenska experter hävdar motsatsen, marknadsförare har alltid studerat och 

fascinerats över beteende, emotioner och reaktioner hos konsumenter. Svenska experter anser 

också att teknologin som används inom neuromarketing är bristande och kommer med stora 

begränsningar. De påstår också att annan teknologi är mer betydelsefull än den som läser av 

hjärnaktivitet, ögonrörelser och ansiktsuttryck. 

Ämnet för även med sig en rad etiska frågeställningar och svenska experter tror inte att 

konsumenter vill övervakas i ett kommersiellt syfte.  

 

 

 



 
 

Summary 

In a society where information inundates consumers, marketers have been forced to find new 

ways to spread their message. One way to do this, is by the new subject neuromarketing 

which is a combination of neuroscience and marketing. Neuromarketing boarded the world at 

2002.  

Neuromarketing consist of three big frontiers: neuroscience, behavioral economics and social 

psychology. By uniting these three areas it is now possible to study the brains and bodies of 

consumers to find out why they act and react like they do.  

The developments in technology force marketers to find new ways to communicate with the 

world and though Sweden is placed as number three among countries who is digitalized, 

neuromarketing is unknown in Sweden. How can it be? Why are there not any Swedish 

studies about neuromarketing?  

The purpose with this study is to contribute with knowledge about the subject 

neuromarketing, by emphasize the views of Swedish experts towards neuromarketing. The 

empirics was gathered by interviews with Swedish marketing experts. The result of this study 

shows that Swedish experts disagree with the studies that claims neuromarketing to be 

something new and revolutionary. Instead, Swedish experts claim that marketers always been 

studying consumers behaviors, feelings and reactions. Swedish experts also says that the 

technology behind neuromarketing is inadequate and comes with a lot of restrictions. There is 

technology more important than the one who measure brain activity and eye movements.  

The subject neuromarketing also comes with ethical aspects and Swedish experts does not 

think that consumers want to be supervised in a commercial intention. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

I detta kapitel beskrivs begrepp som förekommer i studien. Syftet med denna definitionslista 

är att förtydliga vad som menas med vissa begrepp och därmed underlätta läsningen av 

studien.  

Beteendeekonomi 

Inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på 

människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod 

(Nationalencyklopedin, 2017a). 

Expert 

Menas någon som är extremt sakkunnig inom något område (Ordlista, 2017). 

Forskning 

En process som genom ett systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat 

vetande (Nationalencyklopedin, 2017b)  

Kunskap 

Fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet 

(Nationalencyklopedin, 2017c) 

Marknadsförare 

Har som uppgift att skapa publicitet och intresse för exempelvis en produkt, tjänst, företag 

eller en organisation. I marknadsförarens arbete ingår att skapa marknadsförings och 

reklamkampanjer (Mittyrke, u.å).  

Marknadsföring 

Alla de aktiviteter ett företag vidtar för att sälja sina varor eller tjänster (Ekolex, 2017).  

Neuromarketing 

Är en kombination av neurovetenskap och marknadsföring. Begreppet började att användas år 

2002 (Fisher et al., 2010, s. 230).  

Neurovetenskap 

En samlingsbenämning för all vetenskap som sysslar med nervsystemets byggnad och 



 
 

funktioner, från dess minsta delar (joner, molekyler och enstaka celler) till grupper av 

nervceller och nervbanor i perifera (Nationalencyklopedin, 2017d).  

Paradigmskifte 

Beteckning på ett byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder (Vetenskapsteori, 2017)  

Socialpsykologi 

Gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer 

fungerar och påverkar de inblandade (Nationalencyklopedin, 2017e).  
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1.0 INLEDNING 

I detta kapitel presenteras studiens problemområde. Efter en beskrivning av problemområdet 

presenteras syftet som utgör grunden för undersökningen. Vi kommer under detta kapitel även 

att presentera vilket kunskapsbidrag studien ämnar att lämna.  

1.2 PROBLEMOMRÅDE 

Marknadsföring är ett ämne som sedan dess start på tidigt 1900-tal förändrats och utvecklats i 

takt med samhället (Wilkie & Moore, 2012). Denna förändring har skett naturligt, fram tills 

på 2000 talet när teknologiutvecklingen tvingat marknadsförare till nya kommunikationssätt 

(Expowera, 2017). Marknadsföringsverktyg som marknadsmixen anses vara för snäva och 

Grönroos (1997) talar om förändringar så stora att det kan liknas vid ett paradigmskifte.  

I det informationssamhälle vi lever i idag, exponeras en människa i genomsnitt för 10 000 

reklambudskap om dagen. För att marknadsförare ska lyckas tränga igenom detta massiva 

brus av reklam och nå ut med sitt budskap till konsumenter måste marknadsförare söka en 

djup förståelse och kunskap kring konsumenters och deras beteenden (Morin, 2011).  

Enligt Morin (2011), Fugate (2007) och Genco et al. (2013) kan marknadsförare finna 

kunskap om konsumenters beteenden genom ämnet neuromarketing. Neuromarketing är ett 

ämne som uppkom så sent som 2002 och utgörs av neurovetenskap, beteendeekonomi och 

socialpsykologi. Neuromarketing påstås enligt Morin (2011), Fugate (2007) och Genco et al. 

(2013) vara ”svaret på gåtan”, och det paradigmskifte som äntligen kommer bidra till en 

lokalisering av konsumenters köpknapp.  

Trots att neuromarketing benämns som ett paradigmskifte och som marknadsföringens 

framtid, lyfter många människor i Sverige, frågande på ögonbrynen när neuromarketing 

kommer på tal. Detta trots att den Europeiska kommissionen (2017) placerar Sverige på tredje 

plats i rankningen av de mest digitaliserade länderna. De studier som finns publicerade inom 

ämnet neuromarketing är alla skrivna och utförda av utländska forskare. Hur kan ett ämne 

som förutspås revolutionera marknadsföringen vara okänt i ett så utvecklat land som Sverige? 

Hur förhåller sig svenska experter i marknadsföring till ämnet neuromarketing?   

Ämnet neuromarketing är både skrämmande och fascinerande och det väcker en rad 

funderingar och frågor. Med denna studie ämnar vi bidra med kunskap kring ämnet 
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neuromarketing som forskningsområde. Genom att intervjua människor med expertkunskap 

inom marknadsföring, erhålls en kunskap kring hur svenska experter inom neuromarketing 

förhåller sig till neuromarketing.  

1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att bidra med en ökad kunskap om ämnet neuromarketing och hur 

svenska experter förhåller sig till detta forskningsämne.   

1.4 KUNSKAPSBIDRAG 

Studien har ett praktiskt bidrag, då företag kan skapa en ökad kunskap för hur neuromarketing 

kan användas i praktiken. Även konsumenter kan använda denna studie för att öka sin 

medvetenhet kring neuromarketing och hur ämnet praktiseras i kommersiella miljöer.   

Under arbetets gång, har vi inte lyckats hitta studier om neuromarketing utförda i Sverige. 

Detta får vi även bekräftat av Söderlund (personlig kommunikation, 25/4 – 2017) som säger 

att det inte finns svenska studier att hitta om neuromarketing. De utländska studier vi har 

kommit i kontakt med, tenderar även att vara kvantitativa.  

Det saknas således både studier från Sverige och studier med ett kvalitativt angreppssätt och 

därmed anser vi att denna studie bidrar med ett värdefullt teoretiskt bidrag. Vår förhoppning 

med detta examensarbete, är att det tillför ny kunskap om neuromarketing.  
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2.0 FORSKNINGSLÄGET 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning genom att presentera en litteraturgenomgång.  

2.1 DET UNDERMEDVETNA 

Låt oss börja med att presentera ett citat från Kahneman (2013) nobelpristagare i psykologisk 

ekonomi:  

”Du kan inte spåra hur du kom fram till övertygelsen att det står en lampa på skrivbordet 

framför dig, hur du kände igen ett irriterat tonfall hos din fru på telefonen eller hur du 

lyckades undvika en fara på motorvägen innan du ens blivit medveten om den. Det mentala 

arbete som producerar intryck, intuition och allehanda beslut pågår i tysthet i hjärnan” 

(Kahneman, 2013, s. 2).  

Huruvida människor har ett undermedvetet eller inte, är en fråga som flitigt diskuteras bland 

filosofer, konstnärer och vetenskapsmän. Frågan har fascinerat människor genom alla tider 

och kommer med största sannolikhet även att diskuteras i framtiden. En av orsakerna till detta 

ihärdiga diskuterande är komplexiteten i att finna bevis. Hur bevisas något som sker i det 

undermedvetna och därmed omedvetet? (Sjöberg, 2014).  

Kahneman (2013) har forskat inom många områden och i boken: Tänka, snabbt och långsamt 

sammanfattas forskning som han under tiotals år bedrivit. Kahnemans (2013) studier bygger 

på människors beslutsfattande och genom hans forskning har han kommit fram till att 

människor, många gånger, agerar omedvetet. Kahneman (2013) kan också ge svar på varför 

det undermedvetna, så flitigt diskuteras. Anledningen är att människor har svårt att acceptera 

den begränsade tillgången till intellektets maskineri. Att acceptera ett undermedvetet är 

detsamma som att acceptera att människor inte känner sig själva så bra som de tror och tycker 

att de gör. Sjöberg (2014) håller med Kahneman (2013) om detta men lägger till ännu en 

parameter, stolthet. Människor har svårt att släppa stoltheten och medge att de kontrolleras av 

faktorer som är opåverkbara.  

Ännu en anledning till rådande diskussion är att det undermedvetna är ”ett outforskat hav” 

(Sjöberg, 2014, s. 90) inom psykologin. Även om det redan på 60-talet identifierades ett gap 

mellan kunskap och handling, skulle det dröja ytterligare 20 år innan Nisbett och Ross 

identifierade samma gap och mörker (Sjöberg, 2014).  
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Vissa människor ställer sig alltså tveksamma till det undermedvetnas existens och huruvida 

detta beror på bristen av bevis eller stolthet låter vi vara osagt men vill avsluta denna 

diskussion med ett citat från J. LeDoux professor i neurologi och psykologi som vill varna för 

att glömma det undermedvetnas kraft:  

”The concious brain may get all the attention, but conciousness is a small part of what the 

brain does, and it´s slave to everything that works beneath it” (Sjöberg, 2014, s. 97). 

2.1.2 HUR FUNGERAR DET UNDERMEDVETNA? 

Då den litteratur vi läst benämner det undermedvetna vid olika namn, kommer vi i 

nedanstående text genomgående att använda oss av begreppen undermedvetet (alt. det 

undermedvetna). Bortsett från det undermedvetna så kommer även de medvetna 

hjärnfunktionerna att behandlas, då det undermedvetna och medvetna ibland samarbetar i en 

förutbestämd synergi (Sjöberg, 2014). Det går alltså inte att diskutera det undermedvetna 

utan att nämna medvetandet.   

Människan består till stora delar av undermedvetna processer som koordineras av ett eget 

minnessystem. Dessa processer styr blodomloppet, hjärtrytmen och andningen men det 

påverkar även synsinnet, smaksinnet, luktsinnet, tankar, känslor och beteende. Människor är 

enbart medvetna om 10 % av sin hjärnaktivitet och vårt agerande styrs till 80 % av det 

undermedvetna. Även de gånger vi medvetet agerar, t.ex. vid informationsbearbetning så 

påverkas detta av undermedveten hjärnaktivitet (Morin, 2011: Kahneman 2013: Sjöberg, 

2014). 

Det undermedvetna och det medvetna har enligt Kahneman (2013) sina egna unika 

uppsättningar av förmågor och begränsningar. Låt oss börja med att presentera hur det 

medvetna fungerar. Det medvetna är det som kallas för jaget och som benämns vid identitet. 

Det som sker i denna del av hjärnan, sker långsamt. De tankar som produceras här är 

medvetna, organiserade och ansträngande. De aktiviteter som sker i det medvetna kräver 

uppmärksamhet och människor har en begränsad budget av uppmärksamhet som inte kan 

överskridas, åtminstone inte utan att misslyckas. Sjöberg (2014) påstår att medveten 

hjärnaktivitet kräver tre gånger så mycket energi som undermedveten. Enligt Kahneman 

(2013) är detta en av förklaringarna till varför det kan vara svårt att göra två krävande saker 

samtidigt. T.ex. räkna ut ett svårt matematiskt tal samtidigt som vi gör en vänstersväng i tät 

trafik. Det medvetna är det enda som kan göra medvetna val och följa regler och medvetandet 
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har som uppgift att tygla det undermedvetnas impulser. Det är alltså det medvetna som står 

för vår självbehärskning. Självkontroll och tankemöda är mentalt påfrestande arbete som 

kräver medvetandets uppmärksamhet.   

Det undermedvetna och det tänkande som sker i denna del av hjärnan sker snabbt och 

automatiskt, utan ansträngning och utan känsla av medveten styrning. De funktioner som sker 

i det undermedvetna spar energi och underlättar för det medvetna. Kahneman (2013) påstår 

även att lättja är något som är djupt inbäddat i människors natur och om det finns flera sätt att 

nå ett mål – kommer vi förr eller senare att välja det minst ansträngande sättet. Sjöberg (2014) 

väljer att likna det vid maskiner som automatiseras för att uppnå en smidigare process, på 

samma sätt arbetar våra hjärnor ständigt för att göra livet så enkelt som möjligt. ”Varför ta en 

omväg när man kan ta en genväg?” (Sjöberg, 2014, s. 89). De förmågor som är knutna till det 

undermedvetna är medfödda och är av samma slag som hos andra djur. Fram till människans 

medvetande hade utvecklats, var det denna del av hjärnan som styrde och människor agerade 

helt enligt sina undermedvetna instinkter (Sjöberg, 2014).  

Det undermedvetna kan till skillnad från det medvetna, agera på egen hand och styra och 

kontrollera utan att människan kan påverka detta (Sjöberg, 2014). Arbetsfördelningen mellan 

de två hjärnaktiviteterna är mycket effektivt då den minimerar ansträngningen och optimerar 

prestationen (Kahneman, 2011). Enligt Bargh och Chartrand skulle livet vara omöjligt att leva 

om den medvetna delen av hjärnan ständigt belastades med alla intryck av livet, den psykiska 

och sociala miljön (Sjöberg, 2014).  

2.2 ÄR MÄNNISKAN RATIONELL? 

Neurovetenskap har bidragit med en kunskap som sedan länge varit ifrågasatt: är människan 

verkligen en rationell, medveten nyttomaximerare? Borden, N.H. (1964) och Alderson (1958) 

ifrågasatte nationalekonomernas syn och teori på människan som rationell redan på 60-talet. 

Det är dock, först nu som neurovetenskap kan bevisa att den typiska människan inte är 

rationell vid köppreferenser och köpbeslut. Hjärnan föredrar det logiska framför det komplexa 

och den spar energi där det är möjligt. Dessa benägenheter är inbyggda i hjärnan och påverkar 

oss, många gånger, omedvetet (Genco et al., 2013). 

En av de viktigaste kunskaperna kring hjärnan är den att människor har väldigt lite insikt och 

medvetenhet kring de saker som de gör (Genco et al., 2013: Kahneman, 2011: Sjöberg, 2014). 
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Genco et al. (2013) påpekar att detta är en av anledningarna till att människor inte kan svara 

trovärdigt i enkäter och undersökningar. 

Enligt Genco et al. (2013) och Kahneman (2011) så kan mål uppnås både medvetet och 

omedvetet. Människor strävar aktivt efter att uppnå mål, de inte vet att de har. Dessa fynd 

inom vetenskapen har stor påverkan för marknadsförare. Kunskapen kring mänskligt 

beslutsfattande har förändrats radikalt under de senaste 40 åren. Förr antogs människor göra 

medvetna, rationella beslut och därför kunde marknadsförare få kunskap kring detta 

beslutsfattande – genom att fråga konsumenten. Idag säger forskningen att människor 

använder olika system i hjärnan vid olika beslut och många gånger sker detta automatiskt i det 

undermedvetna, dvs. omedvetet (Genco et al., 2013).  

2.3 VAD ÄR NEUROMARKETING?  

”Neuromarketing is a new field that is rapidly emerging in the world of consumer research. 

For some observers, It´s the “Holy Grail” of research technologies that will finally unlock 

the mysteries of consumer choice and behavior in the human brain. For others, It´s the root of 

all evil that will finally give marketers and advertisers ultimate control over our minds and 

pocketbooks” (Genco et al., 2013, s. 23). 

Precis som citatet ovan säger, råder det olika uppfattningar kring vad ämnet Neuromarketing 

är och utgörs av. Det finns många definitioner på neuromarketing och Sjöberg (2014) listar i 

sin forskning hela sex stycken definitioner som alla, i vår mening, är passande. Vi har dock 

valt den definition som återfinns i boken Neuromarketing for Dummies skriven av Genco et 

al. (2013) då vi finner denna definition bred och lättförståelig: 

 “We define neuromarketing as any marketing or market research activity that uses the 

methods and techniques of brain science or is informed by the findings or insights of brain 

science” (s. 24).  

Neuromarketing är ett ämne, där klinisk information om hjärnans funktioner och mekanismer 

studeras, för att ge svar på vad som händer inuti hjärnan (Morin, 2011). Att förstå ämnet 

neuromarketing innebär att acceptera nya, radikala idéer som är väldigt annorlunda mot det 

traditionella sättet att se på konsumenter, marknad och reklam. Ämnet utgörs av tre stora 

forskningsområden: neurovetenskap, beteendeekonomi och socialpsykologi (Genco et al., 

2013). Låt oss här under ge en kort beskrivning av dessa tre områden:  
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• Neurovetenskap: Studerandet av människors nervsystem, inkluderat hjärnan och dess 

funktioner. Neurovetenskap bidrar till förståelse kring hjärnans tillstånd och de 

psykologiska reaktioner som åtföljer vid exponering av varumärken, produkter och 

marknadsmaterial.   

 

• Beteendeekonomi: Studerandet av hur människor tar ekonomiska beslut i den riktiga 

världen. Beteendeekonomi blir som mest relevant när det kommer till att förstå hur 

situationer påverkar kundens val och beteende.  

 

• Socialpsykologi: Studerandet av hur människor tänker och agerar i antingen den 

riktiga världen, eller experimentella världen i närvaro av andra människor. De senaste 

åren har socialpsykologin fokuserat på de undermedvetna processerna som påverkar 

mänskligt agerande. Socialpsykologin bidrar till förståelse kring hur det medvetna och 

undermedvetna arbetar tillsammans vid kunders beslutsfattande och beteende (Genco 

et al., 2013). 

James Vicary påstår att han 1957 lyckats öka försäljningen av Coca cola och popcorn på en 

biograf, genom att använda undermedveten reklam. Vicary ska ha visat besökarna orden 

”drink Coca cola” och ”eat popcorn” under en tusendelssekund, dvs. så snabbt att besökarna 

inte medvetet uppfattade det. Detta påstående gav undermedveten reklam ett ökänt rykte 

(Sjöberg, 2014). 

Även om det Vicary påstod var sant, så skulle det dröja närmare femtio år innan 

neuromarketing äntrade den amerikanska scenen. Ämnets entré in i marknadsföringsvärlden 

på 2002 talet väckte uppståndelse och motstånd (Morin, 2011). Anledningen till den sena 

uppkomsten är att upptäckter inom neurovetenskap, psykologi och beteendeekonomi först på 

2000 talet förändrat sättet att se på och förstå den mänskliga hjärnan och hur denna tänker, 

agerar, beslutar, tolkar och upplever. Då neuromarketing var och fortfarande är nytt, råder det 

mycket oro och missförstånd kring ämnet.  

Den första studien i ämnet neuromarketing utfördes 2003 av R. Montague, professor i 

neurovetenskap. Montague satte ihop en testgrupp av människor, som uppmanades att dricka 

antingen Coca cola eller Pepsi. Studien visade att människor föredrog Coca cola om de var 

medvetna om att det de drack var Coca cola. Var människorna i studien omedvetna om vad 

det var de drack, föredrog de flesta Pepsi. Denna studie blev väldigt omtalad och många 
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frågor kring marknadsförares etik och moral väcktes. Studien som i början på 2000 talet var 

den första i sitt slag, lyckades inte övertyga marknadsförare om att neuromarketing kan ge 

förklaringar på konsumenters köpbeslut. Men den lyckades förbrylla en hel del människor 

kring vilken potentiell makt neuromarketing kan ha. Studien lyckades också belysa 

varumärkens inflytande på människor (Morin, 2011) 

Efter Montagues studie var kritiken kring neuromarketing massiv, men detta avskräckte inte 

neuromarketer H. Collins som 2005 skrev till ordet i ordlistan. Trots den starka kritiken, 

började intresset för ämnet att växa. En av anledningarna till det växande intresset är de 

miljontals dollar som marknadsförare spenderar på reklamkampanjer och produktutveckling 

av produkter som aldrig ser dagens ljus. Detta i kombination med en svag ekonomi sätter 

press på marknadsförare och annonsörer, som måste skapa effektiva reklamkampanjer 

(Morin, 2011).  

Ungefär 10 år efter att den första studien i neuromarketing genomfördes har marknadsförare 

och annonsörer börjat inse vilka möjligheter neuromarketing kan bidra med i kunskapen kring 

varför och hur konsumenter söker, väljer och köper en produkt. Ämnet är fortfarande 

omtvistat och kontroversiellt men trovärdigheten för ämnet ökar och ämnet blir mer och mer 

godkänt bland marknadsföringsexperter (Morin, 2011).  

2.3.1 HUR FUNGERAR NEUROMARKETING 

Neuromarketing mäter reaktioner på två olika sätt, antingen genom att studera responsen av 

kroppen eller genom responsen av hjärnan (neurologiska). Dessa sätt fångar olika signaler och 

har olika för- och nackdelar. De vanligaste sätten att mäta responsen av kroppen är:  

• Ansiktsuttryck: Ansiktet vittnar om många känslomässiga stadier. 

Ansiktsuttryck kan mätas på två olika sätt, antingen genom observerbara   

förändringar i uttrycket, t.ex. leenden och ”surmun”. Det andra sättet är  

genom o-observerbara förändringar som mäter hur små muskler förändras 

och arbetar. Ansiktsuttryck har visat sig vara robusta indikatorer på  

känslomässig positiv och negativ respons. (Bildkälla: Clipartlogo, 2017) 

 

• Eye tracking: Studerandet av ögat och pupillernas rörelser medans dessa  

kollar på på ett objekt. Eye tracking har stor betydelse inom neuromarketing 

både som individuellt mätinstrument och tillsammans med andra mät 
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instrument. Ögonrörelser och vidgningar i pupillerna vittnar om värdefull  

kunskap kring uppmärksamhet, intresse och attraktion. (Bildkälla: Pixabay, 2017) 

 

• Elektronisk aktivitet: Detta mäts ofta i fingertopparna där signalen 

ökar vid känslomässig upphetsning. En begränsning med denna metod är 

att den inte kan urskilja positiv och negativ upphetsning. (Bildkälla: Spreadshirt, u.å). 

 

• Hjärtslag och andning: Dessa mätningar fokuserar på hjärtats slag och hur djupt,  

ytligt eller snabbt en person andas. Hjärtslag har visat sig sakta ner kraftigt vid 

ökad uppmärksamhet. Snabb och djup andning associeras med spänning och ytlig 

andning kan visa på koncentration, panik eller rädsla. (Bildkälla: Nouw (2011) 

 

• Response time: Den undermedvetna hjärnans funktioner visar sig ofta genom 

tiden det tar att ge respons. Denna metod är bra för att testa responsen till  

olika koncept och är mycket framgångsrik vid varumärkestest, produkt och  

förpackningstester (Genco et al., 2013). (Bildkälla: Keyword-suffestions, u.å). 

Neurologiska tester är mer komplexa, svåra och kostsamma att genomföra än de tester där 

kroppssignaler mäts, men de avger också ett mer exakt och trovärdigt resultat. Enligt Genco et 

al. (2013) är det forskningsfrågan eller studiens syfte som avgör om det är värt att använda 

neurologiska tester. I många fall räcker det att mäta kroppssignaler. De neurologiska tester 

som genomförs och kan komma att användas vid neuromarketing är följande:  

• fMRI: är en förkortning för functional magnetic resonance  

imaging. Denna teknik är favoriten bland forskare och akademiker 

då den, genom att mäta blodflödet ger en precis bild över aktiviteten 

i hjärnan. När delar i hjärnan aktiveras, flödar blodet till dessa 

delar. Blod innehåller järn vilket möjliggör magnetstudier av detta 

slag. fMRI är överlägsen alla andra metoder när det kommer  

till studier om hjärnans funktioner, men då tekniken är väldigt komplex och 

kostsam är det många neuromarknadsförare som avstår denna metod.  

 

• EEG: är en förkortning för electroencephalography. Denna metod är den 

som används mest inom neuromarketing, då den är enkel och relativt  
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billig. EEG mäter elektriska fält vid skalpen av huvudet, dessa elektriska 

fält aktiveras vid hjärnaktivitet. Teknikens fördelar är att den grundar  

i stora mängder forskning och litteratur. Dess begränsningar är att den 

inte kan mäta hjärnaktivitet på ett djupt plan i hjärnan.  

 

• MEG: är en förkortning av magnetoencephalography. Denna teknik 

mäter förändringarna som sker minut för minut i hjärnan, genom  

magnetfält som produceras av hjärnaktivitet. Denna teknik har många  

fördelar men kostar miljontals dollar och fungerar bara vid 0 gradig  

temperatur. Tekniken används därför enbart vid akademiska studier  

(Genco et al., 2013).    

2.3.2 HUR ANVÄNDS NEUROMARKETING IDAG? 

Neuromarketing används i stora delar av världen idag.  I Polen, México, Colombia och 

Turkiet utrustas digitala reklamskyltar med kameror som fångar åskådarnas ögon och 

ansiktsrörelser. Den inhämtade data analyseras sedan med komplexa algoritmer för att förstå 

vilken effekt reklamen haft. Även hjärnvågor och hjärtats puls analyseras vid politiska tal, för 

att se om dessa är tillräckligt engagerade. (Neto, 2016). I Sverige används hjärnscanning än så 

länge, endast i medicinskt syfte (Dunér, 2007, 11 mars).  

Genco et al. (2013) är noga med att poängtera att neuromarketing kan missbrukas, precis som 

vanlig marknadsföring kan göra – där denna riktas mot barn eller sårbara grupper. Genco et 

al. (2013) belyser därför inte den typ av neuromarketing som sker i dessa länder eller inom 

politiken. Inom följande områden har neuromarketing redan börjat bidra med en djupare 

förståelse kring vad som driver konsumenter och ett effektivare sätt att arbeta kring dessa 

områden:   

• Varumärke: Neuromarketing och varumärken är enligt Genco et al. (2013) en 

”natural fit” (sid. 29). Varumärken är idéer och tankar hos människor och de erhåller 

styrka genom att koppla dessa idéer till andra idéer i huvudet. Ett starkt varumärke är 

ett som lyckas trigga igång associationer till andra idéer i huvudet hos konsumenten.  

• Produkt: Produktinnovation och förpackningsdesign är två områden som 

neuromarketing gör stort intrång på. Människor har svårt att veta vad de gillar eller 

vad de kommer att vilja ha i framtiden, med hjälp av neuromarketing kan produkter 
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och förpackningar designas efter hur konsumenter reagerar på produkter och 

förpackningar.  

• Reklam: Reklamundersökningar är ett aktivt och stort område för neuromarketing. 

Hur reklamer fungerar och varför en reklam blir framgångsrik framför en annan, har 

alltid vart ett mysterium för marknadsförare. Neuromarketing erbjuder metoder och 

verktyg till att lösa detta mysterium. T.ex. visar hjärnvetenskap att reklamer fungerar 

bäst, när de inte får uppmärksamhet och att upprepning av positiva känslomässiga 

reaktioner fungerar bättre än övertygande meddelanden.  

• Shopping: Shopping och butiksexponering är områden där neuromarketing har 

mycket att erbjuda. De som shoppar är väldigt omedvetna under shoppingupplevelsen 

och de exponeras ständigt för visuella och sensoriska intryck som de är omedvetna 

om. Neuromarketing kan användas för att testa kundernas reaktioner. 

• Online: Nära butiksexponeringen ligger onlineshopping. I online shopping är allting 

mer direkt och dynamiskt och reklam och köp ligger ofta bredvid varandra. 

Neuromarketing kan bidra till köp vänligare och mer tilldragande webbsidor.   

• Underhållning: Även om människor har lättare att märka när de blir underhållna, är 

det många som saknar vetskap om varför deras favoritprogram är så bra? Vad är det 

som gör att de gillar en serie mer än en annan? Neuromarketing kan ge svar på vad 

som gör en historia mer intressant än en annan och hur detta intresse uttrycker sig i 

hjärnan (Genco et al., 2013).  

2.4 NEUROMARKETING VS. TRADITIONELL MARKNADSFÖRING 

Neuromarketing handlar om att lösa exakt samma problem som traditionell marknadsföring – 

Hur marknadsförare och företag på bästa sätt ska kommunicera deras värde till kunder och 

samtidigt gå med vinst. Neuromarketing gör bara denna problemlösning lite smidigare och 

träffsäkrare än traditionell marknadsföring (Genco et al., 2013). 

Innan hjärnvetenskap hittade sin väg in i marknadsföringens värld hade många bilden, att 

konsumenter var rationella, logiska och nyttomaximerare.  

Den traditionella marknadsföringen och dess verktyg som t.ex. segmentering, tar fortfarande 

avstamp i denna syn på konsumenter. Det är också denna syn på konsumenten som står till 

grund för de marknadsundersökningar som används idag. Om konsumenter är rationella, 

medvetna och logiska så går det ju att fråga dem om deras agerande och beslutsfattande. De 
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marknadsundersökningar som används i traditionell marknadsföring är b.la. fokusgrupper, 

intervjuer och enkäter. Dessa tre metoder har en sak gemensamt och det är att de litar på vad 

konsumenten säger när det kommer till deras preferenser, attityder och beteende. Samtliga 

metoder litar också till att konsumenten har ett sådant bra minne att den kan återge exakt vad 

de gjort eller tänkt i det förgångna (Genco et al., 2013).  

Idag vet de flesta marknadsförare att det konsumenten säger, inte alltid stämmer. De svaren 

som uppkommer i enkäter, intervjuer och fokusgrupper är ofta missvisande och leder 

marknadsförare i fel riktning (Morin, 2011). Genco et al. (2013) hävdar att dessa traditionella 

metoder kan vara av betydelse och bidra med positiva resultat men att neuromarketing och 

neurovetenskap bidrar med tekniker, forskning och metoder som grundar sig i mer realistiska 

antaganden.  

I kontrast till tidigare metoder och modeller kan modern neurovetenskap, socialpsykologi och 

beteendeekonomi ge en mer realistisk, men också mer komplex bild och förståelse av hur 

konsumenter tänker, beslutar och agerar (Sjöberg, 2014).  

”When we look at print ads in magazine or billboard along the highway, what do we actually 

see? What draws our attention, and what are we likely to remember? New neuromarketing 

technologies and tools can answer these questions in new ways, without asking people 

directly” (Genco et al., s. 43) 

Styrkan hos neuromarketing gentemot traditionell marknadsföring är att neuromarketing rör 

det omedvetna, något som traditionella marknadsföringsmetoder misslyckas med. Genom att 

använda neuromarketing skulle marknadsförare kunna lokalisera konsumenter och förstå 

dessas beteende bättre (Morin, 2011). Fugate (2007) menar också att möjligheterna kring 

neuromarketing är stora, då de ger kunskap kring konsumenters sinnen. Neuromarketing 

skulle även reducera stora misslyckanden och bidra till en lyckad marknadsföring. Morin 

(2011) tror att neuromarketing är nyckeln till att förstå konsumentbeteende och ge 

förklaringar på varför människor köper det de köper. Genco et al. (2013) säger att innan 

upptäckten av det undermedvetna, trodde människor att de hade full och fri tillgång till sina 

tankar och känslor. Åtminstone tillräcklig tillgång för att kunna uttrycka vad de tänker och 

känner om någonting. Marknadsförare tror att processen är den nyss beskrivna och att de 

därför kan förutspå framtida konsumentbehov. Modern neurovetenskap slår omkull dessa 

antaganden och menar att människor, i många fall, är omedvetna om vad de gör och enligt 
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Genco et al. (2013) är det därför, människor frågar sig saker som: ”Tog jag ut soporna innan 

jag gick?” ”Låste jag dörren?” Stängde jag av strykjärnet?”.  

Så, vad gör neuromarketing bättre än traditionell marknadsföring?  

1. Neuromarketing kan förklara vad som händer i konsumenter och kunders hjärnor när de 

upplever stimulans i någon form av reklamer, kampanjer, produkter mm.  

2. Neuromarketing kan förklara hur hjärnan reagerar på marknadsstimuli i olika situations 

kontexter, t.ex. ensamma, bredvid konkurrerande produkter, vid olika prisnivåer, i en fysisk 

butik vs online butik mm.   

3. Neuromarketing kan förklara hur hjärnan översätter dessa reaktioner till 

konsumentbeteende och beslutsfattande, t.ex. köpa en produkt eller flytta sin lojalitet till ett 

nytt varumärke (Genco et al., 2013). 

2.5 FÖR OCH EMOT NEUROMARKETING 

När det kommer till etiska aspekter kring neuromarketing är det svårt att ta ställning, för vem 

bestämmer vad som är rätt och fel skriver Genco et al., (2013).  

Wilson, Gaines & Hill (2008) menar att användandet av neurovetenskapliga metoder inom 

marknadsföring väcker frågor som: har konsumenter någon fri vilja överhuvudtaget? Även 

Sjöberg (2014) ifrågasätter konsumenters medvetenhet och undrar om konsumenter gör några 

val som faktiskt är medvetna? Wilson et al. (2008) menar att neuromarketing ger upphov till 

en rad etiska dilemman och konsumenters medvetenhet och förståelse diskuteras. 

Marknadsföring som talar till våra sinnen, används redan och marknadsförare ”gömmer” 

reklam i videospel, filmer och serier för att konsumenter omedvetet ska ta emot dessas 

budskap. Marknadsförare använder sig även av sponsorer och kända personer som får betalt 

för att hylla vissa produkter och/eller tjänster (Wilson et al., 2008). Många hävdar att 

marknadsförare redan har så stor inverkan och påverkan på människors liv och samhälle, att 

det inte behövs mer i form av neurovetenskap (Fugate, 2007).  

En del kritiker liknar neuromarketing med tankeläsning och påstår att människor vars hjärna 

undersöks, agerar annorlunda än i ”vanliga fall”. Kritiker menar också att det inte finns några 

direkta regler mellan hjärnaktivitet och beteende och att livsstil påverkar beteendet mer än 

hjärnan. Dessa anser det högst osannolikt att neuromarketing kommer lösa några problem 
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inom marknadsföring. Neuromarketing anses också begränsad, då den inte testar andra 

faktorer än hjärnans processer (Fugate, 2007). Kahneman (2013) har kartlagt hjärnans lättja 

och menar att neuromarketing kan ha allvarliga effekter. Kahneman (2013) menar att hjärnan 

ständigt strävar efter att spara energi och därför väljer den minst krävande lösningen på de 

problem den ställs inför. Om människor utsätts för intryck som styr dem mot köp, så har de 

oftast inte kraft att mobilisera intellektet och avstå. Det är därför konsumenter kommer hem 

från Ikea med fler saker än tänkt. De plockar på sig onödiga saker längs uppfarten mot 

kassorna (Bjärvall, 2015).  

Genco et al. (2013) håller med om en del av denna kritik och menar att neuromarketing kan 

missbrukas och användas på ohälsosamma och/eller farliga produkter. Neuromarketing kan 

också, om den missbrukas, riktas mot sårbara grupper i samhället som inkluderar barn och 

människor med dålig ekonomi. Genco et al. (2013) vill dock slå fast att dessa typer av 

aktioner inte uppmärksammas eller skapas av neuromarketing. De som har som ambition att 

genomföra dessa typer av aktioner kan dock bli hjälpta av neuromarketing, precis som de 

även kan bli av vanlig marknadsföring och dess undersökningar. Den kritik och oro som finns 

kring ämnet neuromarketing är baserad i okunskap och Lee et al. (2007) säger samma sak, 

men påstår även att missförstånden kring marknadsföring är stora då människor tror att ämnet 

enbart syftar till försäljning. Men det räcker med något så enkelt som att kolla på 

undervisningen i skolorna för att se att elever som studerar ämnet, redan i ett tidigt stadie får 

lära sig vikten av att förstå, förklara och förutspå enskilda och människor i grupps beteende. 

Att studera mänskligt beteende visar att marknadsföring täcker ett större och bredare område 

än det som bara handlar om försäljning. Mycket av den kritiken som riktas mot 

neuromarketing grundas alltså i missförstånd kring marknadsföring som ämne.  

”Neuromarketing is not a technique for turning people into zombie consumers” (Genco et al., 

2013) 

Morin (2011) menar att trots etiska dilemman och legitim oro, så går det inte att bortse från 

det faktum att neuromarketing kan ge förklaring och förståelse kring hur konsumenters 

hjärnor fungerar. Genco et al. (2013) vill även påstå att mycket av kritiken kring 

neuromarketing beror på ämnets sena uppkomst.  

En del kritiker hävdar att neuromarketing kan läsa tankar och invadera människors privatliv. 

Denna kritik överskattar både teknologi och den forskning som ligger bakom neuromarketing. 

Att mäta hjärnvågor, kroppssignaler och ögonrörelser är inte detsamma som att läsa tankar. 
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Den aktivitet som uppstår i hjärnan vid stimuli och som mäts av neuromarketers uppstår av 

tillströmmande blod innehållande järn, inte tankar (Genco et al., 2013).  

 

Kritik som riktas mot neuromarketing, hävdar att neuromarketing kan påverka människor att 

köpa saker de inte vill ha eller behöver (Genco et al., 2013). Genco et al. (2013) menar att; 

marknadsföring är ett fält som hängivet påverkar människor att gilla saker och att köpa 

dessa, även de saker de kanske inte behöver. Neuromarketing är ett nytt sätt att mäta om och 

hur marknadsföring fungerar. Neuromarketing är ett bättre sätt att mäta marknadsföring på, 

för att det baseras på en realistisk förståelse av hur konsumenters hjärnor fungerar (Morin, 

2011). 

Så de som kritiserar ämnet på grund av dess påverkan på hjärnor, kan inte kritisera 

neuromarketing utan att kritisera traditionell marknadsföring (Genco et al., 2013) 

Genco et al. (2013) slår också fast att det inte finns någon ”black box” eller ”köpknapp” i 

konsumenters hjärnor. Vad en kund väljer att köpa och inte köpa beror på en rad olika 

faktorer, medvetna, omedvetna, situationsbundna och externa. Den som tror att den kommer 

att hitta en köpknapp med hjälp av neuromarketing, tror fel. (Genco e al., 2013).  
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3.0 METOD 

I detta kapitel redogörs för studiens praktiska metod vid utförandet av undersökningen. 

Kapitlet är ett hjälpmedel för läsaren att förstå studiens genomförande och val av metod.   

3.1 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Inför en studie är det viktigt ha vara införstådd i ämnet för att kunna fastställa vad problemet 

är (Eriksson & Hultman, 2014). Då vårt ämnesområde – neuromarketing – är ett ämne som 

uppkom så sent som 2002, är forskningen inom ämnet mycket begränsad. Uppsatsarbetet 

började därför med att söka efter relevant litteratur, som på ett övergripande sätt förklarade 

innebörden av ämnet, neuromarketing. Litteraturen vi använt oss av är vetenskapliga artiklar 

och litteratur skrivna av forskare. Det flesta vetenskapliga artiklarna refererar till varandra, 

vilket har underlättat vid insamling av materialet. Utifrån litteraturen har sedan ett kapitel med 

forskningsläget byggts upp, som presenterar de olika forskarnas teorier och modeller.  

Efter uppbyggandet av forskningsläget, ansåg vi oss ha en god teoretisk referensram för att 

kunna genomföra våra planerade intervjuer (en mer detaljerad beskrivning av hur 

intervjuerna genomfördes samt med vem och vart hittar ni under: dokumentation av 

intervjuer). Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa. Rennstam och 

Wästerfors (2015) analyseringsmodell: sortera, reducera och argumentera användes för att 

bearbeta de insamlade materialet. Efter sortering och reducering av det insamlade materialet, 

sammanställdes ett empiriavsnitt som sedan kopplats samman i analysen där det framgår 

likheter och skillnader gentemot forskningsläget och experters svar. Avslutningsvis 

presenteras en slutsats där en bredare analys över studien framförs. 

3.2 METODVAL 

En uppsats kan antingen ha en kvalitativ forskningsmetod eller en kvantitativ 

forskningsmetod. Den kvantitativa metoden passar studier där stora mängder data samlas in 

och där syftet är att mäta mängd, storlek och antal genom t.ex. enkäter. En kvantitativ metod 

berör studieobjektet/n på ytan och med en distans till studieobjektet (Trost, 2010). 

En kvalitativ metod möjliggör ett studerande på djupet med en närhet till studieobjektet. 

Kvalitativa metoder används i studier där forskaren vill nå en djup förståelse och kunskap. 

Det mest typiska fallet för kvalitativa metoder är att förstå mänskligt beteende och att tolka 

innehållet i olika texter. En kvalitativ metod kräver inte lika stora mängder insamlad data som 
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den kvantitativa metoden, utan kan studera små mängder på djupet. Vanliga metodval i den 

kvalitativa studien är intervjuer, observationer och fokusgrupper (Trost, 2010). 

Syftet är en avgörande faktor för vilket metodval som ska väljas och eftersom studien syftade 

till att bidra med en ökad kunskap, gällande svenska experters förhållningssätt till 

neuromarketing ansågs en kvalitativ metod som lämplig.  

3.2.1 DOKUMENTATION AV INTERVJUER 

I denna undersökning är det experters kunskap kring neuromarketing som behandlats. För 

insamling av empiri har personliga intervjuer med experter inom marknadsföring utförts. 

Fördelen med att utföra personliga intervjuer är att forskaren har möjlighet att reagera på 

ansiktsuttryck och om intervjupersonen ser osäker ut på en fråga, kan detta förtydligas under 

intervjun (Bryman & Bell, 2011). Till intervjuerna används en mall med ämnen och rubriker 

som önskas behandlas under intervjun (se bilaga 1). Vi hade således inga färdiga frågor. 

Informanterna får i början av intervjun presentera sig själv, sin kompetens och sitt 

yrkesområde. Presentationen som ger information kring informanterna, möjliggör vidare 

frågor kring t.ex. valt forskningsområde eller yrkesområde. De frågor som ställs under 

intervjuns gång, ställs även utefter Trost (2010) rekommendationer och endast en fråga ställs 

åt gången, då Trost (2010, s. 96) skriver att ”en fråga skall vara en fråga och inte två”. t.ex: 

”hur tror du att utvecklingen inom neuromarketing kommer att se ut?” etc. Trost (2010) anser 

att frågor som: ”varför gjorde du så?” ska undvikas, då de anses utgöra ett utropstecken 

snarare än ett frågetecken. Under intervjun så ställs istället frågor som: ”hur tänkte du där, 

”berätta vidare”, ”vad betyder det att..?” etc.   

Det finns två sätt att registrera de svar som intervjun genererar (Patel & Davidson, 2003), 

antingen genom att göra anteckningar eller genom att spela in intervjun. Vi fick tillstånd från 

Modig, Söderlund, Philipson och Kjellberg att spela in intervjuerna. Intervjun med Ernestam 

spelades inte in utan istället antecknades och efter intervjun sammanställdes det omgående. 

Att spela in intervjun, ger intervjuaren stora fördelar då denne kan gå tillbaka och kontrollera 

svaren. En nackdel med ljudinspelning kan dock vara att informanterna känner sig stressad 

och det kan därför påverka dennes svar (Trost, 2010).  
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3.3 FORSKNINGSSYNSÄTT 

En studie kan grunda sig i tre olika ansatser inom vetenskap att förhålla sig till. Dessa är 

induktiv, deduktiv samt abduktiv (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2010) som beskriver hur 

empirin och teorin ska behandlas till varandra. Bryman & Bell (2011) beskriver skillnaden 

mellan induktiv och deduktiv ansats som motsatser till varandra samt vars synsätt är svåra att 

helt hålla isär. Det som kännetecknar ett abduktivt synsätt är att forskningen pendlar mellan 

referensramen och empirin, vilket denna undersökning har gjort. En fördel med att arbeta 

aduktivt är att vi inte är lika låsta som om enbart induktion eller deduktion skulle användas.  

Studien inleddes med att information gällande neuromarketing söktes i redan existerande 

forskning. Med litteratur som grund utformades en intervjuguide som användes vid det 

empiriska insamlandet. Empirin som erhölls har sedan analyserats tillsammans med 

forskningsläget som vi i inledandet av undersökningen sammanställde. Eftersom intervjuerna 

genererande mycket ny information ansågs det nödvändigt att pendlade mellan att återgå till 

referensramen för att utveckla och finna ytterligare forskningsstöd och få en ökad förståelse 

för vår frågeställning. Genom detta fria sätt att arbeta har vi lärt oss mycket hela tiden, då vi 

kunde gå tillbaka till forskningsläget och lägga till det som saknades.  

3.4 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Det finns två typer av urval, det slumpmässiga urvalet och det icke-slumpmässiga urvalet att 

använda sig av. I den kvalitativa forskningen görs sällan ett slumpmässigt urval, då det läggs 

stor vikt vid att hitta rätt informanterna till att delta i undersökningen. Då undersökningen 

eftersträvar kvalitet och inte kvantitet så är inte syftet att kunna generalisera resultat och 

därför sker sällan ett slumpmässigt urval. 

För att uppnå kvalitet valdes personer med professionell kunskap inom marknadsföring. 

Eftersom studien ämnar till att skaffa ökad kunskap är det relevant att intervjua de med hög 

expertis inom området marknadsföring. Hade vi istället gjort ett slumpmässigt urval skulle 

risken vara stor att vi skulle ha talat med många som inte har den tillräckliga kunskapen vi 

söker för att bidra till svaren på vår frågeställning.  

Vi kontaktade Magnus Ernestam som är grundaren av Straylight i Stockholm. Straylight är 

det första företaget i norden som är specialiserat på neuromarketing. Vi ansåg att Ernestam 

kunde bidra med värdefull information kring det praktiska arbetet inom neuromarketing. Vi 

kontaktade också 27 stycken forskare inom marknadsföring i hela Sverige via mail (se bilaga 
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2) där vi gav en kort presentation om vilka vi är och vad vi vill undersöka. De forskare vi 

intervjuade var Erik Modig, Magnus Söderlund, Sarah Philipson och Hans Kjellberg. Dessa 

informanter valdes ut på grund av att de hade möjlighet att ställa upp vid en intervju inom den 

tidsram vi förfogade över. 

3.4.1 PRESENTATION AV INFORMANTERNA 

Vi intervjuade fem personer och varje intervju var mellan 40-60 minuter. Här nedan 

presenteras samtliga informanter och deras yrkes/forskningsområde.  

• Erik Modig 

Erik Modig är professor vid institutionen för marknadsföring och strategi vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Modigs forskning fokuserar på 

konsumentpsykologi. Målet med forskningen är att erbjuda bättre förståelse 

för hur människan behandlar information (hhs, 2017a). 

 

• Magnus Söderlund  

Magnus Söderlund är professor i företagsekonomi med inriktning på 

marknadsföring och chef för Center for Consumer Marketing vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Söderlund är intresserad av kunders reaktioner 

i termer av emotioner och kundnöjdhet (hhs, 2017b). 

 

• Magnus Ernestam 

Magnus Ernestam är grundaren och ägaren av Straylight som i ”grund och 

botten” är en reklambyrå. Straylight är först i Norden med att specialisera sig 

på neuromarketing och föredrar metoder som bygger på neurovetenskap. 

Ernestam har tidigare arbetat som strateg och varumärkesutvecklare på Telia 

innan han för 10 år sedan, startade eget.  (M, Ernestam, personlig 

kommunikation, 25 april 2017) (Bildkälla: Straylight, 2017).  

 

• Sarah Philipson 

Sarah Philipson är docent i företagsekonomi med inriktning på 

marknadsföring, vid Högskolan i Gävle. Philipson forskar inom innovation 

och tacit knowledge, som handlar om hur hjärnan fungerar, från ett 

psykologiskt synsätt (hig, 2016).  
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• Hans Kjellberg 

Hans Kjellberg är professor i företagsekonomi, med inriktning på 

marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans 

forskning behandlar förändringar på marknader och hur olika aktörers 

strategiska initiativ kan påverka marknaders utveckling (hhs, 2017c). 

3.5 BEARBETNING AV EMPIRI 

För att analysera materialet har vi använt de tre steg som Rennstam & Wästerfors (2015) 

föreslår 1) sortera 2) reducera och 3) argumentera.  

Rennstam & Wästerfors (2015) menar att kvalitativt material aldrig anländer färdigsorterat, 

det anländer ”huller om buller” (Rennstam & Wäster, 2015 s. 37) och därför kallas det första 

steget; sortering för kaosproblemet. Skulle materialet anlända färdigsorterat och med total 

ordning skulle forskaren inte överraskas eller upptäcka något nytt, det osorterade materialet 

som kommer lite ”huller om buller” är därför den kvalitativa undersökningens livsluft.  

Intervjuerna transkriberades för att få en värdefull närkontakt med materialet. Materialet 

lästes noggrant, långsamt och olika sorters innehåll markerades. Återkommande innehåll 

uppmärksammades då detta enligt Rennstam & Wästerfors (2015) kan utgöra ett embryo i 

framtida text.  

Om sortering handlar om att ”umgås med materialet” så handlar reducering om att ha en 

dialog med materialet, där materialet kan styra och disciplinera forskaren men där forskaren 

även kan kommentera och besvara det. Vi reducerade innehållet utefter kategorier och 

reducerade materialet till en mer behändig mängd. Vi sorterade in materialet under rubrikerna: 

Vad är neuromarketing och varför är neuromarketing okänt i Sverige? Dessa rubriker valdes 

utefter studiens problemformulering och syfte. Den första rubriken och frågan ger värdefulla 

svar, kring svenska experters förhållningssätt till neuromarketing. Stämmer dessa experters 

bild av neuromarketing överens med det befintliga forskningsläget, eller råder det skilda 

meningar kring vad neuromarketing är och utgörs av. Denna fråga behandlar även möjligheter 

och begränsningar med neuromarketing vilket presenteras i en underrubrik; möjligheter och 

begränsningar. Den första rubriken och frågan gjorde fråga och rubrik nummer två möjlig, då 

vi först efter denna fråga fick det bekräftat att neuromarketing är relativt okänt i Sverige. Ett 

problem som uppstod under intervjuerna var att informanter ibland svarade på ”fel” fråga. Vid 

sammanställning av intervjuerna har vi därför fått sortera svaren ”rätt”.  
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4.0 EXPERTER 

I detta kapitel redogörs en övergripande presentation av det material som samlats in via 

intervjuer med experter i marknadsföring.  

4.1 VAD ÄR NEUROMARKETING 

Mycket av den kunskap som redan finns i marknadsföring kommer från neurovetenskap och 

det är ingenting nytt att studera kundbeteenden. Att studera kundbeteenden har gjorts i hundra 

år, även av psykologer och hjärnforskare, säger Modig. Han påpekar också att själva namnet 

neuromarketing inte används speciellt mycket i forskningsvärlden, det talas istället om andra 

begrepp och termer som beteendeekonomi och socialpsykologi. Ernestam, grundare av 

Straylight, håller med Modig om detta och säger att ”vi pratar inte om neuromarketing så, som 

begrepp. Det är inget ord vi använder. Istället pratar vi om hjärnans funktioner, logik, känslor 

och sådant”.  

Söderlund berättar att det finns olika områden att forska inom när det kommer till kunders 

reaktioner, vilka är rent beteende, psykologiska faktorer och fysiologiska faktorer. Det är inte 

många forskare som täcker alla dessa områden, oftast specialiserar de sig inom ett av dessa. 

De psykologiska faktorerna har haft en enorm slagsida de senaste 15 åren och det finns ingen 

gräns för vad och hur mycket av dessa variabler som går att mäta med enkäter. Detta har 

skapat en motreaktion och forskare har börjat intresserat sig för vad det egentligen är som 

studeras. Detta har bidragit med en mängd komplement till enkäter och till mätningen av 

psykologiska variabler. Det är där neuromarketing kommer in, som Söderlund väljer att 

placera under fysiologiska faktorer. ”Det är nog så man ska se det just nu i alla fall”.  

Ernestam är inne på samma spår som Söderlund och säger att de metoder som används inom 

traditionell marknadsföring är både svåra och olönsamma att mäta. Företag börjar ställa krav 

på resultat, de vill se att det de gör fungerar och neuromarketing bidrar till att företag kan få 

mer svart på vitt. Neuromarketing fungerar bättre än traditionell marknadsföring för att 

människor är ”ologiskt förutsägbara” (Ernestam). Oftast vet de inte vad som påverkat dem att 

agera på ett visst sätt. Du kan t.ex. vara osams med någon under en längre tid och när du till 

slut träffar den personen vet du bara att ni är osams, men du vet inte varför. Det är för att det 

emotionella sitter djupare i våra hjärnor. ”Eller, såhär” Ernestam väljer att ta ett exempel från 

fotbollsvärlden ”vilket lag du hejar på i fotboll handlar inte om vilket lag som marknadsfört 
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sig bäst. Det handlar om vilket lag du har en känslomässig relation till, vilket lag du som 

sexåring fick följa med och kolla på”.   

Ernestam, Modig och Söderlund är dock överens om att neuromarketing varken är ett nytt 

ämne eller ett paradigmskifte, istället ser de neuromarketing som ett komplement till redan 

existerande marknadsföring. Ett sätt att mäta effekter på. All kunskap som kommer med 

neuromarketing är sådan som funnits länge. ”De antika grekerna, Aristoteles och dem, dem 

visste också väldigt mycket om hur kommunikation funkar och det som har hänt nu är att vi 

vill bli ännu bättre på att förstå det vi redan vet” (Modig). Modig säger också att det länge 

funnits en vetskap kring hur butiksexponering, som är en del av neuromarketing, påverkar 

kunder. Butiker vet att godis säljer bättre om det är placerat alldeles vid kassorna, där 

människor tvingas att stå still och där de är som tröttast. Men det är först nu vi börjar förstå 

varför det är så och kan förklara detta fenomen.  

Neuromarketing handlar om att förstå hur beslut tas och Ernestam tror att Kahneman (2013) 

som vann nobelpriset för sitt arbete i psykologisk ekonomi är framtidens Kotler. Men det är 

inte bara hjärnan som avgör hur en konsument agerar, det handlar även om situationen och 

externa faktorer berättar Ernestam. För att få ett beteende, måste det finnas en trigger. Det 

handlar även om externa saker, beslut och beteende påverkas externt, vad triggern består av 

och hur situationen ser ut.  

På frågan om det går att hitta en köpknapp hos konsumenter svarar Söderlund ”jag tror inte 

det, för det som har kommit ut hittills har varit mer en form av komplement” Även Ernestam 

säger att det inte finns någon köpknapp. Ernestam säger att de som tror eller säger något 

sådant, har inte förstått vad neuromarketing handlar om.   

Ernestam säger: ”de fyra P:na kommer att fortsätta finnas. Du behöver fortfarande en produkt, 

plats, påverkan och ett pris. ”Om du behöver mjölk, så måste det ju finnas en mjölk att köpa. 

Det neuromarketing kan bidra med, är en förändring av färgen på mjölkkartongen, 

textplaceringen och kanske bilden” (Ernestam). 

Marknadsförare har alltid försökt att förstå konsumenter och väldigt mycket som gjorts 

tidigare fungerar fortfarande. Det som händer är att man använder sig av nya tekniker. 

Databaser och det digitala kommer att växa säger Ernestam och tillägger:  

”Men det handlar inte om något paradigmskifte. Neuromarketing är inget paradigmskifte” 

(Ernestam).  
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4.1.1 MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR MED NEUROMARKETING  

Många nytillverkade produkter som hamnar på hyllor i butiker, blir aldrig sålda. Detta skulle 

enligt Söderlund inte hända om marknadsförare visste vad som lockar konsumenter och vad 

som får dem att köpa produkter. Denna kunskap kan erhållas genom neuromarketing. Även 

Ernestam väljer att lyfta fram alla de produktlanseringar och reklamkampanjer som 

misslyckas. 9 av 10 lanseringar misslyckas, trots massvis av tester. Det används fokusgrupper, 

intervjuer, enkäter mm. Men ändå misslyckas produkten eller kampanjen. Många företag och 

marknadsförare börjar inse det. ”Människor är ologiskt förutsägbara och förstår man den 

ologiska förutsägbarheten så kan man skapa bättre produkter och varumärken” (Ernestam). 

Modig säger dock, att de studier som gjorts hittills i neuromarketing, inte bidragit med så 

mycket ny kunskap inom marknadsföring, men däremot så har teknologin som används i 

neuromarketing blivit billigare att använda. Tekniker som EEG, ögonrörelser och avläsning 

av ansiktsuttryck, som tidigare varit otillgänglig för forskare börjar nu bli billigare och 

smidigare att använda. Teknologin har gjorts mer flexibel, vilket öppnar upp för en rad olika 

möjligheter (Modig). T.ex. så finns det idag läskautomater som kan utläsa om konsumenten är 

kvinna eller man och om den är ung eller gammal. Dessa automater läser sedan av vad 

konsumenten köper och vilken tidpunkt det är på dygnet. Nästa gång en liknande konsument 

besöker automaten så kommer den rekommendera den drickan som föredras (Söderlund).  

Utvecklingen inom tekniken kan även möjliggöra studerandet av konsumenter i butiksmiljö. 

Detta studerande skulle ske genom kameror som redan idag finns utplacerade i butikerna. En 

sådan möjlighet skulle göra både företag och marknadsförare intresserade. Politiska aktörer 

som vill ha många röster hade nog säkerligen också hittat ett användningsområde. Det kan 

skapas prognoser och modeller över människors värderingar, vilket kan ge en detaljerad 

kunskap om människor och vägleda politikern vid dennes tal och vallöften. Detta är något 

människor kan uppfatta som skrämmande, men det är ett ganska stort steg från att få denna 

kunskap till att veta vad som ska säga till människor. ”Det är verkligen inte självklart, det kan 

inte algoritmer skruva till” (Söderlund).  

Det är inte helt omöjligt att det även kommer att komma en app baserad tillämpning av 

neuromarketing. Då kan konsumenter själva scanna sina hjärnor och därmed få hjälp med 

svåra beslut, t.ex. ”ska jag verkligen gifta mig med den här personen? Ska jag köpa det här 

huset?” (Söderlund). Människor skulle vara nyfikna på sin egen hjärnaktivitet och hur denna 

reagerar i olika situationer.  
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Eftersom att tekniken hela tiden utvecklas och blir billigare, kommer användandet av 

neuromarketing att öka. Men det kommer att bli en metod, ett sätt att mäta på och inget annat, 

säger Modig. Modig väljer att ta eyetracking som exempel, denna teknik var ganska ny för tio 

år sedan och fick stor uppmärksamhet. ”Eyetracking är billigt nu och det är liksom bara såhär 

ett par glasögon som man slänger på så kan man liksom styra det med programvara” (Modig).  

Neuromarketing gör så att företag och marknadsförare kan ”finlira” med annonser och 

medier. Neuromarketing bidrar till en mer specifik kunskap och företag kan vara hårdare i 

argumentationerna till de kreatörer som skapar deras annonser och reklam. Miljöerna blir 

också bättre, då reklamklipp som idag är mellan 25-50 sekunder, minskas till fem och på så 

sätt slutar de irritera kunder. Annonser kan anpassas och bli kortare (Modig). 

Neuromarketing bidrar även till en ökning av systematiska förstudier och tester. 

Marknadsförare vill kunna se och testa annonser och dylikt i förväg innan en stor kampanj 

genomförs. Neuromarketing gör detta möjligt och systematiska studier kommer att ersätta 

magkänslan som vart en stor grej i Sverige under några år (Söderlund). Trots detta, så tror inte 

Söderlund att neuromarketing kommer komma med så stora möjligheter i tester av 

konsumenter. Glädje är den känsla som dominerar när marknadsförare är ute efter att läsa 

konsumenters reaktioner och när det gäller den känslan tror han inte att fysiologiska tester kan 

ge så mycket mer kunskap än enkäter. ”Det är klart att man kan ljuga bäst man vill men det 

finns liksom inga jätte incitament för folk att hemlighålla reaktioner när det gäller typiska 

inslag i en vanlig studie så som den genomförs idag” (Söderlund).  

Däremot, säger Söderlund, så kan dessa tester vara bra för att ge kunskap om varför 

människor upplever rädsla, ilska eller sorg. Det är dock inte vanligt att marknadsförare, aktivt 

försöker väcka den typen av emotioner så det skulle ändå få ett begränsat värde. I normalfallet 

är det oskyldiga saker som exponeras för människor och oskyldiga frågor som ställs. Så 

människor borde inte ha anledning eller motiv till att ljuga eller undanhålla information. 

Däremot, så kan slutsatsen att sex inte säljer bero på att människor som svarat på enkäter i en 

studie kring detta inte vågat svara som de verkligen upplever det.  

Kjellberg har en annan syn på neuromarketing och säger att han har full respekt för 

psykologiska aspekter, men att mycket förloras genom att fokusera på människors hjärnor. 

Det fokus som tidigare varit på tekniken bakom neuromarketing försvann när annan teknik 

tog över. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att neuromarketing på något sätt misslyckats, 

men andra saker har hamnat överst på agendan. För fem år sedan kom t.ex. big data och fick 
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en stor genomslagskraft, detta har haft en enorm betydelse och om det är någon teknik som 

kommer att utvecklas vidare i framtiden är det detta, tror Philipson. 

De resonemang som bygger på psykologi kan ligga som grund för kommunikationsstrategier 

och liknande, men marknadsförare kommer inte att nöja sig med att kunders kognitiva 

processer fattar beslut om saker. Beslutsprocesserna underlättas av utrustning som 

kundvagnar och självscanning. Det som pågår i huvudena hos konsumenterna är en väldigt 

liten del av det totala som styr beteendet (Kjellberg).  

Alla informanter är eniga om att fMRI är en metod som inte kommer att få ett genombrott, då 

den tekniken är dyr och o-flexibel. Philipson hävdar också att det saknas medvetenhet, kring 

de problem som kan uppstå när denna teknik används på människor, vilket leder till att en del 

forskare ifrågasätter neuromarketing. Med tekniken går det enbart att se vissa delar i hjärnan 

och därför ger detta en begränsad information (Philipson). Ernestam hävdar även att fMRI 

inte ger lika mycket information om konsumenters hjärnor som EEG. 

Scanning av hjärnan är inte helt ofarligt och att mäta i andra syften än att bota sjukdomar, blir 

etiskt tveksamt (Philipson). Vad händer om en människa som utför ett test med fMRI i 

neuromarketing ser en allvarlig sjukdom hos testpersonen? frågar Söderlund. I förlängningen 

kan det hävdas att neuromarketing är en möjlighet att manipulera människor. ”Ingen vill 

liksom bli scannad mot sin vilja eller utan att veta om det och när dem här teknologierna blir 

mer flexibla så kanske dem kan läsa av vad folk egentligen tänker” (Söderlund). Söderlund 

menar dock att det inte är detta det handlar om, men det kanske inte ligger så långt borta med 

bildskärmar som kan avläsa någon form av avancerad hjärnaktivitet. Men om det används för 

att utöva påverkan mot människor, mot deras vilja, så är det ingenting människor är 

intresserade av. Då ser de neuromarketing som något negativt. De etiska aspekterna blir de 

stora problemen. ”Man kan inte göra experiment på folk när det redan finns medicinska risker 

med det” (Philipson) 

Även lagstiftning begränsar neuromarketing, då lagen säger att det ska finnas möjlighet att 

fatta upplysta, informerade beslut när man är konsument. Konsumenter vill inte bli påverkade 

av ”någon dold mekanism” (Söderlund). Om konsumenter ska ha möjlighet till att fatta 

upplysta köpbeslut, känns det såklart inte bra om de omedvetet påverkas (Söderlund). 

Det kommer även att komma mer och mer krav på produkter och kommunikation kommer att 

granskas. Marknader kommer att få regleringar, t.ex. beteenderegleringar. Människor lämnar 
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digitala spår överallt. Denna data kommer sedan att användas för att komma fram till 

effektivare metoder. Det kommer inte att behövas så mycket marknadsföringsteori utan det 

enda som kommer att behövas är korrelationer mellan beteende och utfall (Kjellberg).  

4.2 VARFÖR ÄR NEUROMARKETING OKÄNT I SVERIGE? 

”Ni kommer inte att hitta svenska studier om neuromarketing, även om ni letar” säger 

Söderlund när vi berättar att vi inte hittat svenska studier i vår jakt på vetenskapliga artiklar 

om neuromarketing. Modig säger att anledningen till att neuromarketing inte fått lika stort 

genomslag i Sverige, som i andra delar av världen beror på att studier måste finansieras och 

utomlands finns större företag med större budgetar som är beredda att investera i studier kring 

neuromarketing. Avsaknaden av neuromarketing i Sverige, beror alltså inte på att Sverige är 

efter övriga länder där neuromarketing praktiseras. Modig berättar också att ”det tar många år 

att förstå neuromarketing och jag fick läsa i tre års tid innan jag började förstå ämnet”.  

Kjellberg tror inte heller att Sverige ligger efter övriga världen utan snarare före. Kjellberg 

upplever det som att neuromarketing kommit och försvunnit, det har pushats undan och 

ersatts av annan teknik som big data och där ligger Sverige i framkant. Philipson tror även 

hon att Sverige ligger före många andra länder och anledningen till att neuromarketing inte 

fått fotfäste i Sverige är för att Sverige är mer utvecklat än andra länder och inte tvärtom. 

Philipson tror även att en anledning till den obefintliga forskningen i Sverige är pga. att 

forskare inte anser neuromarketing som rätt väg att gå. Kjellberg är inne på samma spår som 

Philipson och hävdar att även om människor fattar beslut på basis av en kognitiv process så är 

det andra saker som styr vad de ska köpa när de väl kommer till butiken. Kjellberg tror att 

processen för att åstadkomma en smidigare köpupplevelse för kunden är av stor vikt vid 

beslutsfattande att det krävs förståelse för hur systemet fungerar och det är något annat än 

neuromarketing. Det är en sociologisk syn på innovationer, förändringsprocessen och hur 

olika aktörer samverkar för att skapa processen. Kjellberg säger också att ”Neuromarketing 

tittar på slutresultatet, vart man vill nå, inte hur man kommer dit. Men det kanske är en 

nidbild”.  

Fokus de senaste 5-10 åren har vart den digitala transformationen och alla dessa ”Unicorn” 

företag som Spotify. Dessa vill ha andra typer av data och tekniker. ”Ögonrörelser och sådant, 

that’s not the thing” säger Kjellberg. För dessa företag blir det mer intressant med 

strömningsdata. Kjellberg tror också att människor i Sverige kan ha en annan syn på huruvida 
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neuromarketing är politiskt korrekt eller inte, men det är något Kjellberg understryker att han 

endast spekulerar kring.  

Möjligheten att visa på effekter är ju viktig förstås, säger Kjellberg. Hela grunden för 

marketing research, med olika enkäter och sådant, den approachen får det nog svårt i 

framtiden. Den blir attackerad från två håll, både av big data och neuromarketing där saker 

kan mätas med högre kvalité. Informationen som är baserad på enkäter och intervjuer är 

behäftad med mycket fel, det vet marknadsförare. Men då blir det mer en metodförändring, 

där annan typ av data införskaffas (Kjellberg).  

Philipson ställer sig tveksam till ämnet neuromarketing och tror inte att det kan tillföra 

marknadsförare något. Det kommer säkert inte att försvinna, men inte heller att accepteras. 

Philipson tror inte att neuromarketing kommer att få genomslagskraft i framtiden, åtminstone 

inte om hon blickar 20 år framåt. Den medicinska tekniken som används vid neuromarketing 

kommer med stora tveksamheter. Philipson tror inte heller att marknadsförare kommer dra 

några fördelar av neuromarketing de närmaste 10-20 åren, då det saknas kunskap inom de 

medicinska områdena. ”Där har de inte kommit så långt”. 

Modig är av en annan åsikt och påstår att neuromarketing som ämne börjar erhålla en större 

acceptans i Sverige, då människor börjar inse att neuromarketing är ett komplement till 

kvalitativa metoder och enkätstudier. Att se neuromarketing som en studie eller som ett sätt 

att mäta effekter på, gör det mindre hotfullt (Modig). Söderlund håller med om detta och säger 

att många människor betraktar neuromarketing som ett väldigt intressant och positivt 

komplement för att lära sig ännu mer om hur människor reagerar. 

När det kommer till reklamskyltar med inbyggda kameror tror Ernestam att människor i 

Sverige skulle ha svårt att acceptera sådana metoder, då människor inte vill övervakas i 

kommersiellt syfte. Men det är en fråga om gränser och enligt Ernestam så flyttas gränser hela 

tiden. Online t.ex. företag vet hur de ska placera sin logga på hemsidan och de vet vart de ska 

placera informationen och på det viset kan människor ledas dit företaget vill.  

4.2.1 ETIK 

En annan anledning som uppkom under intervjun var att det finns ganska mycket osäkerhet 

kring ämnet neuromarketing och vad det ska ge, är det etiskt rätt att scanna folks hjärnor? 

frågar Modig. Att få kunskap som vi inte är medvetna om, t.ex. att din hjärna och dess 

metabolism säga åt dig att du behöver en viss sak, fast du inte gör det. Din hjärna lurar dig till 
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att tro att du behöver produkten för att den är tillsatt med en viss doft som lurar hjärnan. Eller 

är det okej att skicka spelinbjudningar en viss tid på dygnet till en viss åldersgrupp, för att det 

framkommit genom tester att dessa är som mest känsliga då. Är det etiskt korrekt att använda 

denna kunskap, att spela på tidpunkterna eller dofterna som människor är svaga för. Men detta 

är något som pågår och pågått länge. Neuromarketing påverkar både det medvetna och 

omedvetna och det bidrar till frågor om vad som är rätt och fel, vad får marknadsförare göra 

och inte göra. ”Det är väldigt, väldigt svår balansgång och det är en väldigt, väldigt svår 

bedömning att göra.” säger Modig. Psykologi har sedan länge varit en del av marknadsföring 

och det går att påverka mycket med psykologi också. Om en firma t.ex. säger att de är bäst i 

Stockholm, då slipper konsumenter tänka själva. De väljer de som säger att de är bäst och som 

andra kunder går till. ”Är det rätt eller fel?”.  Modig tror inte att det finns något rätt eller fel. 

Ernestam instämmer med Modig och säger: ”Titta t.ex. på Ikea reklamen med den lilla 

”skilsmässokillen” som fått lika rum hos sin pappa som hos sin mamma. De marknadsför en 

liten killes liv, inte deras produkter. De använder sig av värde och emotioner. Är det fel av 

dem?” (Ernestam). 

Tonåringar är en känslig grupp, då de försöker hitta sig själva. Deras hjärnor är otroligt 

påverkbara av influenser och media. Människor i en ekonomisk kris är också en sårbar grupp 

och lätta att sälja på diverse lån och avbetalningsplaner till. Människor som är stressade och 

har ett lågt blodsocker är också lättpåverkade. Det är svårt att veta vart en eventuell gräns 

skulle dras säger Modig. Modig säger att samhället måste ta ett större ansvar för grupper som 

är svaga och då speciellt ungdomar. Samhället måste göra någonting för att skydda de som 

inte kan tillhandahålla sig information och kunskap för att göra upplysta konsumentbehov. 

”Men det är ett stort dilemma det där, om man nu tror på ett slags demokratiskt samhälle där 

folk ska kunna fatta beslut själva om saker och ting” (Söderlund). Det råder dock mycket 

olika åsikter om samhällets ansvar kring svaga grupper då många resonerar att vuxna får och 

kan hantera sig själva.  

I ett samhälle där människor får fatta egna beslut så måste dem även få bestämma hur de ska 

agera mot andra människor. I detta ingår utövande av påverkan på andra och då måste 

människor också få använda de knep som finns inom rimliga gränser. En förälder uppfostrar 

t.ex. sina barn efter hur denne vill att de ska bete sig. Ska den äta med kniv och gaffel. Får den 

äta socker. Det är också påverkan på försvarslösa människor, är det okej? Är det okej med 

obligatorisk skola i nio år som tvingar människor att sitta och bli påverkade till att tro att 

matematik är viktigt? De flesta människor skulle tycka att det är okej, både i fallet med 
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föräldern och skolan. Tanken är också att det som är dåligt och skadligt kommer att 

utkonkurreras (Söderlund).   

När det kommer till marknadskommunikation är marknadsförare innovativa när det kommer 

till att hitta alternativa sätt att nå fram med sina budskap, utan att det betraktas som 

marknadsföring. Men det är också ett problem, för då säger regleringen ifrån. Kändisar och 

bloggar tillexempel, måste bloggaren säga ”nu har jag fått betalt för det här”? I Finland finns 

redan en sådan reglering. Marknadsföring försöker ständigt att hitta nya gränser, nya former 

och så kommer regleringen efter och säger att konsumenten har rätt att veta att det är ett 

kommersiellt budskap (Kjellberg).  

Så om neuromarketing skulle påverka människor omedvetet och jobba i det fördolda kommer 

ämnet att drabbas av krav: ”nä så får ni inte göra, ni måste tala om för människor när ni 

påverkar dem” (Kjellberg). Visst kan marknadsförare komma undan en kort tid och det 

kommer alltid att göras försök, men regleringen kommer alltid efter (Kjellberg). Vid frågan 

om inte viss typ av butiksexponering också är att omedvetet påverka konsumenter, säger 

Kjellberg att det är skillnad. En butik är en kommersiell miljö och där får människor acceptera 

att det görs försök till påverkan. Men dessa gränser flyttas också ständigt, för vad är den 

kommersiella sfären? Det förändras också hela tiden. Det är rörliga mål, det är inte 

okontroversiellt att expandera den kommersiella sfären. Men om människan däremot befinner 

sig i en neutral miljö där det inte borde förekomma några typer av kommersiella budskap så 

ska det inte finnas sådan påverkan (Kjellberg). Men vad är en kommersiell miljö? När vi 

frågar Modig om det finns någon miljö som inte är kommersiell svarar han: ”exakt” (Modig).  

Det ligger i det demokratiska samhällets innersta kärna att människor ska ha förmågan att 

uppfatta upplysta beslut. Om neuromarketing kan bidra till att konsumenter får större kunskap 

kring sitt eget beslutsfattande, är det svårt att kritisera säger Söderlund.  

Vi frågar Ernestam om studier och forskning kring neuromarketing kommer att öka i Sverige? 

Ernestam svarar: ”Det kommer att finnas, det är inte ens en fråga. Neuromarketing är mer 

levande än någonsin”.  
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5.0 ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet av undersökningen i förhållande till forskningsläget.  

5.1 VAD ÄR NEUROMARKETING?  

När det kommer till vad neuromarketing är och vad det utgörs av så råder det skillnader 

mellan informanterna och den befintliga forskningen. De vetenskapliga artiklar som finns 

publicerade om neuromarketing utmålar ämnet som något helt nytt och revolutionerande 

(Morin, 2011: Fugate, 2007). Informanterna, dvs. experterna, väljer istället att se på 

neuromarketing som ett komplement och en metod, ett sätt att mäta effekter på (Modig, 

Söderlund). Modig påpekar också att neuromarketing inte är något nytt, utan att 

marknadsförare alltid studerat och intresserat sig för kunders beteende och reaktioner.  

Ingen av de experter vi intervjuat tror att neuromarketing kommer att ersätta den befintliga, 

traditionella marknadsföringen, utan fungera som ett komplement. Detta står i kontrast till det 

befintliga forskningsläget, där neuromarketing kallas för ett paradigmskifte som kommer att 

ta över den traditionella marknadsföringen (Morin, 2011: Fugate, 2007: Genco et al., 2013). 

Ernestam menar att det inte bara är psykologiska faktorer som avgör hur vi tar beslut, det 

måste även finnas en trigger och där kommer den traditionella marknadsföringen in med b.la. 

sina fyra P: n. Det måste finnas en plats, produkt, ett pris och en påverkan. Även Kjellberg 

påstår detta och vill mena att sociala faktorer som utrustning, större varukorgar och 

självscanners har större betydelse än de psykologiska faktorerna som består av känslor, 

minnen och intuition.  

När det kommer till traditionella marknadsförings metoder som enkäter påstår den befintliga 

forskningen att dessa ger orealistiska resultat och att människor inte svarar uppriktigt och 

ärligt i dessa (Morin, 2011; Genco et al., 2013). Söderlund anser i motsats till den befintliga 

forskningen att människor inte har någon anledning att undanhålla information och ljuga. 

Söderlunds påstående om att människor som medverkar i enkätstudier inte har någon 

anledning till att ljuga eller undanhålla information tyder på att dessa kan göra ett medvetet 

val, vilket motsäger befintlig forskning, då Kahneman (2013) och Morin (2011) påstår att 

människor inte kan svara i enkäter för att deras agerande, många gånger sker omedvetet. 

Söderlund menar att det ligger i demokratins natur att förstå sitt eget beslutsfattande, vilket 

står i stark kontrast till befintlig forskning som påstår att människor varken är rationella eller 
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medvetna om sitt agerande. Morin (2011), Sjöberg (2014) och Kahneman (2013) påstår att 

människor till 80 % styrs av undermedveten hjärnaktivitet. 

Samtliga informanter svarar nekande till att det skulle finnas en köpknapp vilket står i 

kontrast till de vetenskapliga artiklar som är skrivna av Morin (2011) och Fugate (2007). 

Konsumenters köpknapp är något som nämns flertalet gånger i dessa studier. Dock så påstår 

Genco et al (2013) att det inte finns en köpknapp vilket överensstämmer med informanternas 

uppfattningar.  

5.2 MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR MED NEUROMARKETING?  

Den befintliga forskningen säger att metoder där fMRI används är komplexa, dyra och 

svårtillgängliga. Detta överensstämmer med informanternas svar och fMRI är en teknik som 

både den befintliga forskningen och de experter vi intervjuat tar avstånd ifrån. Att teknologin 

blir billigare och flexiblare är befintlig forskning och experter överens om. Philipson hävdar 

dock, att teknikerna bakom neuromarketing har begränsningar då det enbart går att se vissa 

delar i hjärnan, detta stämmer överens med Fugate (2007) som säger att det inte finns några 

direkta regler mellan hjärnaktivitet och beteende och att livsstil påverkar beteendet mer än 

hjärnan.  

Philipson nämner att det redan finns medicinska risker med de metoder som används inom 

neuromarketing och att den medicinska tekniken inte utvecklats så pass att metoderna ska 

användas till annat än vad de är tänkta till. Detta är något som inte nämns i den befintliga 

forskningen. I samtliga vetenskaplig litteratur vi tagit del av inför denna studie, utelämnas de 

medicinska riskerna, vilket kan tolkas som att de forskningsresultat som publicerats i ämnet 

neuromarketing är tendentiösa (Trost, 2010).  

Den befintliga forskningen och Modig, Söderlund och Ernestam är eniga om att tekniken 

kommer att fortsätta utvecklas och bli billigare, vilket skapar möjligheter.  

5.2.1 ETIK 

Både informanter och befintlig forskning, väljer att lyfta fram de etiska aspekter som kommer 

med neuromarketing. Söderlund och Modig menar att konsumenter inte vill bli påverkade av 

någon dold mekanisk och att de inte vill bli övervakade i ett kommersiellt syfte. Detta får stöd 

av Genco et al (2013) som lyfter just detta som ett problem med neuromarketing.  
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Modig talar om konsumenters ansvar och att dessa måste skaffa sig kunskap kring sitt eget 

beslutsfattande. Detta blir motsägelsefullt till den befintliga forskningen, då neuromarketing 

syftar till att påverka konsumenters undermedvetna (Morin, 2011: Genco et al, 2013: 

Kahneman, 2013). Söderlund påstår att konsumenter måste få fatta beslut själva i ett 

demokratiskt samhälle och att det i en demokrati måste få utövas påverkan mot andra 

människor. Detta står i kontrast mot den befintliga forskningen då Morin (2011) och 

Kahneman (2013) påstår att beslut fattas undermedvetet utan att konsumenten är medveten 

om att det sker.  
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6.0 SLUTSATS  

Detta kapitel avser att besvara den frågeställning som presenterats i inledningen av 

uppsatsen. Slutsatserna som fasttälts grundar på litteraturgenomgången samt de intervjuer 

som gjorts med experterna.  

Svenska experter inom marknadsföring ser på neuromarketing på ett annat sätt än de forskare 

som står bakom de vetenskapliga studier, vi tagit del av. Svenska experter tenderar att se på 

neuromarketing som ett komplement och en metod, snarare än ett ämne. Ingen av de svenska 

experter som deltagit i studien tror att neuromarketing är ett paradigmskifte och något som 

kommer att revolutionera marknadsföringen, de ser istället på neuromarketing som en del av 

den traditionella marknadsföringen. Som ett sätt att mäta effekter på. Samtliga experter svarar 

nekande till att det skulle finnas en köpknapp hos konsumenter och att denna kommer kunna 

lokaliseras med hjälp av neuromarketing. Svenska experter i marknadsföring saknar den tilltro 

och fascination till ämnet neuromarketing, som forskare bakom publicerade, vetenskapliga 

artiklar har.  

Svenska experter inom marknadsföring och de forskare som gjort studier i ämnet 

neuromarketing utomlands, har en likadan bild på hur neuromarketing kan användas och 

förbättra den existerande, traditionella marknadsföringen. Även om de vetenskapliga studier 

vi läst, väljer att lyfta neuromarketing som ”den nya marknadsföringen” och även då de påstår 

att neuromarketing kommer att ersätta den traditionella marknadsföringen. Så är dessa och de 

svenska experterna överens om att neuromarketing ger mer tillförlitliga, realistiska resultat av 

tester. De är också överens om att neuromarketing kan hjälpa marknadsförare och företag att 

skapa bättre produkter och kunderbjudanden. Svenska experten Söderlund tror även att 

neuromarketing kan komma att komma konsumenter till hands, genom skapandet av en app. 

Söderlund är den enda experten som väljer att lyfta möjligheterna för konsumenter.  

När det kommer till begränsningar och etiska aspekter väljer de svenska experterna att lyfta 

fram tekniken som bristfällig. Tekniken som används inom neuromarketing är skapad i 

medicinskt syfte och bör inte användas i andra områden (Philipsson). De svenska experterna 

väljer också att se på neuromarketing ur ett konsumentperspektiv, där de tar hänsyn till 

konsumenters vilja och ovilja att studeras i kommersiella syften. Ernestam tror inte att 

konsumenter i Sverige skulle vilja bli övervakade av kameror i butiker som läser av deras 

ögonrörelser och ansiktsuttryck. De svenska experterna talar även om gränsdragningar och 

lagstiftningar, vad är rätt och vad är fel att göra inom marknadsföring? Lagstiftningen 



 
 

34 

kommer alltid efter, säger Modig. Det bidrar till att sårbara grupper i samhället kan utnyttjas 

och företag kan vinna mycket på att erbjuda människor i en svår ekonomisk sits, ofördelaktiga 

lån. Att lagstiftningen kommer efter, är ett problem och idag finns det ingen lagstiftning som 

säger vad som är rätt och vad som är fel.  

Dessa etiska aspekter, tillsammans med bristerna inom tekniken bakom neuromarketing, är 

anledningen till att neuromarketing inte fått samma fotfäste i Sverige som i andra länder. 

Svenska experters bristande tilltro till vad neuromarketing kan bidra med är en annan 

anledning. Sverige är ett utvecklat land som ligger i framkant enligt Europeiska 

kommissionen (2017) och de svenska experterna menar att annan teknik som strömningsdata 

och big data kommer att få större betydelse i framtiden än neuromarketing.  

Slutsatserna av denna studie är att Sverige är mer utvecklat än många andra länder och 

svenska experter har därför en mindre tilltro och fascination för neuromarketing. Svenska 

experter tar även ett större ansvar när det kommer till etiska aspekter. När det kommer till 

användandet av neuromarketing är de svenska experterna överens med forskarna bakom de 

vetenskapliga studier som publicerats. Neuromarketing kan förbättra den traditionella 

marknadsföringen. Svenska experter väljer dock att se neuromarketing som ett komplement 

till den traditionella marknadsföringen och inte en ersättare.  
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BILAGA 1 

I denna del presenterar vi en intervjumall med ämnen och rubriker som kunde behandlas 

under intervjun.  

Till professorer:  

• Presentation? 

• Yrke? 

• Forskningsområde? 

• Osämja – Neuromarketing? 

• Neuromarketing respons? 

• Neuromarketing idag? 

• Neuromarketing utvecklas? 

• Konsekvenser - företag, konsumenter, samhället? 

• Möjligheter – företag, konsumenter, samhället? 

• Rätt eller fel?  

• Fri vilja? 

• I Sverige? 

• Utomlands? 

• Neuromarketing om 10 år? 

Till Magnus Ernestam 

• Presentation? 

• Hur kom ni i kontakt med neuromarketing? 

• Behov på marknaden 

• Skapats ett behov? 

• Kundkrets idag? 

• Respons från kunder? 

• Positivt eller negativt? 

• Attityder från samhället? 
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BILAGA 2  

Hej! 

 

Två av våra studenter, Linda och Juliana (se deras brev nedan), har intresserat sig för 

neuromarketing och håller nu på med ett examensarbete om detta. De önskar göra en 

personlig intervju med dig och vi sätter stort värde på om du har möjlighet att delta. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jörgen Elbe 

Docent i företagsekonomi 

Högskolan Dalarna 

 

 

Hejsan! 

 

Vi är två tjejer som läser sista året vid Högskolan Dalarna. Vi har båda läst företagsekonomi 

och kommit att fatta ett stort intresse för marknadsföring. Anledningen till att vi finner detta 

ämne intressant är pga. dess inverkan och påverkan på samhället och även hur det förändrats 

och fortsätter att förändras i takt med omvärlden. 

 

Då vi idag lever i ett informationssamhälle där människor i genomsnitt tar emot 3000 

reklambudskap om dagen, kan vi inte låta bli att fundera på framtidens marknadsföring. Hur 

kommer marknadsförare lyckas att tränga igenom detta enorma brus av information? 

 

I en fördjupningskurs i marknadsföring C kom vi i kontakt med ämnet neuromarketing som är 

en kombination av neurovetenskap och marknadsföring. Vår tolkning är att detta ämne delat 

många forskare i två läger, där den ena halvan ser  neuromarketing som en naturlig och 

spännande utveckling medan den andra halvan kritiserar det. Vi vill undersöka hur svenska 

forskare i marknadsföring, verksamma vid svenska universitet, ser på denna utveckling. 

 

Vi undrar om du skulle kunna tänka dig att avvara en timme med oss för en intervju där du får 

delge dina synpunkter och uppfattningar kring ämnet neuromarketing? Vi förstår att din tid är 

dyrbar och erbjuder oss därför att ta intervjun över en lunchrast där vi självklart bjuder på 

lunch! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Linda Tegelberg & Juliana Kallo 

Högskolan Dalarna 

 

 

 


