
TEIM07:	Sammanfattning	
Information	För	Marknadsföringsbeslut	
Kapitel 2: Analys av beslutssituationer 

Beslutsprocessen 
Det finns fyra typer av beslutssituationer: 

1. Konstaterat problem 
2. Förutser problem 
3. Konstaterad möjlighet 
4. Förutser en möjlighet 

Beslutsanalys 
Den process där en beslutsfråga identifieras, analyseras och värderas. Består av fem steg: 

- Avgränsa och precisera beslutsfrågan; tolkningsfri: enkel fråga som går att besvara. 
- Fastställ målen med beslutet; vad vill vi uppnå? 
- Gör diagnos av beslutsfrågan: skapa analysmodell. 
- Identifiera och beskriv handlingsalternativen: om ja/nej; utveckla vad de innebär! Vanligaste; 

koka ned antalet alternativ till hanterbar mängd. 
- Utvärdera handlingsalternativen: bedöm konsekvenserna av beslutet som fattats; syntetisera 

analysmodellen! 

Sedan fattas beslut baserat på den information man har, vilken kan bestå av: 

I. Kunskap, erfarenhet, intuition och kreativitet 
II. Analysmodeller och teoretiska resonemang 

III. Faktaunderlag 

               BESLUTSREKOMMENDATION 

• Beslut 
• Genomförande 
• Uppföljning och utvärdering 

Adoptionsprocessen 
Den process kunder går igenom vid lansering av nya produkter: 

1. Ingen kännedom 
ð Introduktionskampanjens omfattning, uppnådd butikstäckning 

2. Kännedom 
ð Produktens ”koncept”, reklamens förmåga att kommunicera ”konceptet” 

3. Intresse 
ð Introduktionserbjudandet attraktivitet, produktens tillgänglighet 

4. Prövning 
ð Produktens upplevda egenskaper (”håller den vad den lovar?”), pris, tillgänglighet etc. 

5. Adoption 

 

  



Kapitel 6: Regler och Normer för Marknadsundersökningar 

Förhållningsreglerna vid marknadsundersökningar 
Avsnitt A: Allmänt 

- Kvalitetskrav och förhållande till gällande lag: ska genomföras objektivt och i 
överensstämmelse med vedertagna vetenskapliga prinicper. 

Avsnitt B: Intervjupersoners Rättigheter 
- Frivillighet: fritt att delta, önskan om att inte delta ska respekteras. Inte missleda respondenten.  
- Anonymitet: respondenten/respondenterna ska få vara anonyma, ej använda insamlade data till 

något annat än det som kommit överens om.  
- Skydd Mot Skada och Obehag: man får inte utnyttja material från intervjun för att försöka sälja 

något, eller intervjua konkurrenter till uppdragsgivaren utan att säga vem denne är, eftersom det 
kan leda till att de avslöjar hemligheter. 

- Intervjuer med barn och ungdomar: särskild hänsyn ska tas. Tillstånd från förälder krävs.  
- Användning av observations- och inspelningsteknik: måste få veta om det används. Ska få 

begära ut materia alternativt att det förstörs. 
- Undersökarens identitet: respondenten måste alltid utan svårighet kunna kontrollera 

intervjuarens identitet. 

Avsnitt C: Marknadsundersökarens yrkesetiska skyldigheter 
- Uppträdande på marknaden: marknadsundersökare får inte lämna vilseledande uppgifter om 

sin kompetens och erfarenhet och inte oberättigat kritisera eller förtala konkurrenter.  
- Kvalitetskrav: ska utforma kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt fullgoda undersökningar och 

genomföra dem enligt överenskommen undersökningsplan. Se till att inte material sprids, och 
alltid kunna lämna teknisk information om det behövs för att bedöma uppgifters riktighet.  

- Avgränsning mot Direktmarknadsföring: materialet får ej användas till något annat än det som 
undersökningen avser. 

Avsnitt D: Marknadsundersökares och uppdragsgivares ömsesidiga Rättigheter och 
Skyldigheter 

- Avtal om samarbetets form och innehåll: parternas inbördes rättigheter och skyldigheter 
regleras ofta av ett skriftligt avtal. 

- Frågor om kvalitetssäkring m.m: uppdragsgivaren har rätt att, på egen bekostnad och utan att 
strida mot anomymitetskravet, göra kontroller av fältarbetets kvalitet. Undersökaren ska i sina 
rapporter tydligt skilja på resultaten, tolkningarna av dessa samt rekommendationerna som bygger på 
resultaten. 

- Information om tillämpning av de internationella reglerna: en marknadsundersökare skall 
försäkra sig om att undersökningen följer internationella regler.  

Avsnitt E: Tillämpningsföreskrifter 
Kiss kisselikisskiss. 

Personuppgiftslagen (PuL) 
Syftar till att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter.  

Personuppgift: all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i 
livet. Då data begärs ut från ett register omfattande av PuL övergår ansvaret för att dessa regler åtföljs på 
den/de som begär ut materialet.  

  



Kapitel 7: Helhet och Delar i en Marknadsundersökning 
 

  
Beslutsproblem Beslutsrekommendationer 

 
Analys av beslutssituationen 

 

 
Utarbetande av beslutsrekommendationer 

Informationsbehov och 
undersökningssyfte 

Slutsatser 

 
Precisering av undersökningsuppgiften 

 

 
Fortsatt analys 

Tolkning 
 

Preciserad 
undersökningsuppgift 

Datanära resultat 

 
Val av ansats, metod och teknik. 

Planering av fältarbete och analys. 
 

 
Analys av grunddata. 

Undersökningsplan Grunddatabas 
  

                                                 Fältarbete 

                                                      Sammanställning av data 

 

Survey-undersökning: en djupgående marknadsundersökning med ett begränsat antal respondenter, där 
de svar som ges används för att dra slutsatser om större grupper med människor.  

Den bakomliggande beslutssituationen 
Analys av beslutssituationen diskuteras i kapitel 2 (analysmodell etc.). Hur beslutssituationen har 
uppkommit, hur orsakssambanden ser ut och vilka handlingsalternativ som står till buds ska besvaras.  

Viktigt: att marknadsundersökare och beställare är överens om var undersökaren kommer in i processen; 
bör finnas en tydlig uppdragsbeskrivning där det tydligt framgår vad som förväntas av undersökaren. 

Beslutsfattarens behov av marknadsinformation – Marknadsundersökningens syfte 
Kan finnas givna förutsättningar uttryckta som avgränsningar, restriktioner eller andra direktiv som 
begränsar undersökningen. Ex: geografiska avgränsningar, vissa kontakter får inte tas på grund av 
affärsförhandlingar, budgetmässiga restriktioner, tidskrav etc. 

Skriftlig beskrivning av syfte m.m./tidig projektplan 
Lämpligt att undersökaren skriver ner en beskrivning av beslutssituationen, hur den analyserats, vilken 
information som finns och inte finns samt tydligt formulera syftet.  

Precisering av undersökningens uppgift  
Syftet med en undersökning är ofta kort och kärnfullt, varför det ofta krävs ytterligare precisering för att 
undersökningen ska kunna planeras och genomföras med god träffsäkerhet. Kan i vissa fall, t.ex. då en 
undersökning upprepas, vara gjort in i minsta detalj när undersökarna kommer in i bilden. Viktig del vid 
att precisera undersökningens uppgift är att fastslå om det ska vara en explorativ, beskrivande, förklarande 
eller prognostiserande undersökning. 



Ansats, metod och teknik samt planering av fältarbete och analys 
Ansats; undersökningens grundläggande tekniska utformning. Tar upp i vilken utsträckning man i analysen 
vill gå på djupet i enskilda fall, beskriva och analysera flera fall på ett likartat sätt eller om analysen främst 
ska knytas till en utveckling över tiden. När ansatsen valts väljs metod för datainsamling.  

Undersökningsplan/planeringsrapport/slutlig projektplan 
Skriver en planeringsrapport, där det redogörs för vad som gjorts hittills. Kan även vara framåtsyftande 
och ta upp hur datainsamlingen ska göras, hur analys och tolkning ska gå till. 

Fältarbete och sammanställning av grunddatabas 
Ordnar det insamlade materialet i en grunddatabas. Viktigt att värdera de metoder och tekniker man 
använt, genom att mäta validitet, reliabilitet och andra mätfel.  

Analys av grunddata 
För stor mängd data; sammanställning med s.k. råtabeller. För djupgående analyser kan det istället vara en 
samlad beskrivning av varje fall för vidare analys.  

Slutsatser 
Slutsatser kopplade till undersökningens syfte dras, och en bedömning av hur generella och tillförlitliga de 
kan anses vara görs.  

Eventuella beslutsrekommendationer 
Om undersökaren deltagit i analysen av beslutssituationen ingår ofta rekommendationer i dennes uppgift 
(annars är hen kar då undersökningen är klar).  

  



Kapitel 8: Precisering av undersökningens uppgift 
Att precisera uppgiften går främst ut på tre saker: 

1. Att bestämma undersökningens inriktning med avseende på vilken typ av resultat som skall 
uppnås. 

2. Att specificera undersökningens innehåll; vilka konkreta frågeställningar ska den besvara? 
3. Att göra de (ytterligare) avgränsningar av undersökningens omfattning och inriktning som vi av 

undersökningsekonomiska och andra skäl vill göra.  

 

Undersökningens Inriktning 
En undersökning kan klassificeras i följande inriktningar: 

1. Explorativ inriktning: syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse av ett 
problemområde. Används ofta för att ta fram underlag för att kunna precisera uppgiften eller ge 
idéer och uppslag till handlingsalternativ. 

2. Beskrivande inriktning: kartlägga fakta och sakförhållanden inom vissa områden. 
3. Förklarande inriktning: klara ut orsakssamband inom ett område – hur olika faktorer är 

kopplade till och påverkar varandra för att tillsammans ge upphov till ett visst observerat 
förhållande. 

4. Förutsägande inriktning: ge prognoser för vad som sannolikt skulle inträffa om vissa givna 
förutsättningar föreligger. 

Viktigt: ibland kallas undersökningens ”inriktning” för undersökningens ”syfte”; FÖRVÄXLA EJ MED DET 
SYFTE SOM ÄR KOPPLAT TILL UNDERSÖKNINGENS BIDRAG I EN BESLUTSSITUATION! 

 



Undersökningens Innehåll 
För att kunna precisera undersökningens innehåll måste man sätta sig in i och förstå den bakomliggande 
beslutssituationen. När detta är avklarat sätts en referensram som syftar till att bena upp det angivna 
informationsbehovet i dess beståndsdelar och se hur dessa är kopplade till varandra och till olika 
utomstående faktorer. En referensram byggs oftast upp med hjälp av: 

• Egen kunskap och erfarenhet (om kunder, konkurrenter, distributionssystem etc. på den 
marknad man arbetar) 

• Beskrivningar och analyser som andra gjort 
• Teorier och modeller (som beskriver t.ex. kunders inköpsbeteende, konkurrensens karaktär och 

distributionssystems egenskaper) 

Kapitel 9: Val av undersökningsansats 
En undersökningsansats har att göra med grundläggande tekniska utformning. Det är viktigt att skilja detta 
från undersökningens inriktning! Inriktningen bestäms av vilken typ av slutsatser vi vill kunna dra från 
undersökningen (explorativa, beskrivande, förklarande eller förutsägande), medan valet av 
undersökningsansats handlar om hur vi ska gå tillväga rent tekniskt för att kunna dra sådana slutsatser. 

En undersökningsansats bestäms utifrån två dimensioner: 

1. Om vi vill analysera ett enskilt/ett fåtal fall på djupet eller mer översiktligt studera och 
kunna jämföra ett större antal fall på bredden. 

2. Om vi vill använda oss av kvantitativa eller kvalitativa data och analysmetoder i arbetet. 

 

o Fallstudieansats = studera ett fåtal fall på djupet. 
o Tvärsnittsansats = studera ett flertal fall för att kunna dra en slutsats om stora grupper eller hela 

marknadssegment. Finns två typer av tvärsnittsansats: 
1. Surveyansats: observerar och registrerar passivt verkligenheten. 
2. Experimentell ansats: styr aktivt den studerade verkligheten för att belysa det man är 

intresserad av. 
o Kvalitativ ansats: den data som samlas in kan inte meningsfullt kvantifieras och analyseras med 

icke-matematiska metoder. 
o Kvantitativ ansats: det insamlade materialet uttrycks i sifferform och analyseras med hjälp av 

matematisk-statistiska beräkningsmetoder. 

Lite buzz-words kopplade till undersökningsansatser 
o Tidsserieanalys: att studera mönster i tidsutvecklingen för någon eller några kvantitativa 

variabler (t.ex. försäljningsstatistik)   
o Sekundärdata: data som redan finns insamlade och sammanställda 
o Primärdata: data som undersökaren själv samlar in 
o Skrivbordsundersökning/Fältundersökning/laboratorieundersökning: hur data samlas in 

Kvalitativa och Kvantitativa Undersökningar 
Distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningsansats handlar främst om två saker: 

1. Hur insamlade data uttrycks inför den analys som ska göras (om data kodas i sifferform 
eller uttrycks i form av ord, bilder, etc.) 

2. Hur den inledande analysen görs (används metoder som beräknar och gör statistiska 
sammanställningar eller görs analysen i form av verbala resonemang och tankefigurer?) 

  



Goodyears karaktärsdrag för en Kvalitativ Undersökning 
• Små urval (ofta 20 eller färre) 
• Icke-sannolikhetsurval (kan ej beräkna felrisker vid interferens till bakomliggande 

målpopulationer mha statistisk metodik) 
• Relativt lågstrukturerade intervjuer (fokus på interaktion mellan intervjuare och respondent, 

inte på i förväg bestämda frågor) 
• Större påverkan av undersökarens subjektiva utgångspunkter och värderingar i 

undersökningsprocessen (från problemdefinition via intervjuer till analys och tolkning av data) 
• Mer lättillgängliga undersökningsdata (ofta uttryckta i vanligt vardagsspråk) 

En Kvalitativ undersökning har inte samma reliabilitet som en kvantitativ (eftersom man inte kan förvänta sig att intervjuer 
med samma uppläggning genererar samma svar), medan validiteten troligtvis är väsentligt mycket bättre (ty frågorna är mer 
djupgående och komplexa). 

Fallstudieansats 
Detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Lämpar sig för explorativa 
undersökningar, då man på förhand inte vet vad som är intressant att undersöka. Det ringa antalet 
undersökningar gör att det möjligheterna att generalisera sina iakttagelser till en bakomliggande 
målpopulation begränsade. Är oftast kvalitativa, och används även ofta till beskrivande eller förklarande 
studier. 

Survey-ansats 
En form av tvärsnittsansats, mäter upp förhållanden som man på förhand bestämt sig för att undersöka. 
Fordrar ofta att samma frågor ställs till alla respondenter. Sammanställs ofta med tabeller och diagram.  

Det som avgör om man kan dra slutsatser från en surveyansats är: 

• Urvalets storlek 
• Vilket urvalsförfarande som använts 
• Vilket bortfall som erhållits i undersökningen 

Survey-ansatser används ofta till undersökningar med beskrivande informationsnivå. Används också ofta 
för att jämföra förhållanden som undersöks (t.ex. jämföra företag i olika branscher). Kan även användas i 
undersökningar med explorativt syfte (t.ex. att göra djupintervjuer med 20 konsumenter för att få fram 
vilka köpmotiv som föreligger). 

Valet mellan fall- och tvärsnittsansats 
Vid val mellan fall- och tvärsnittsansats bör bl.a. följande betraktas: 

• Fallansats lämpar sig för studier med ett fåtal påverkande faktorer, och där denna 
påverkan sker på ett komplicerat sätt. Gäller även när faktorerna ändrar sig över tiden. 

• Tvärsnittsansats lämpar sig för studier där många faktorer är av intresse och sambanden 
dem emellan är relativt enkla samt tidskonstanta. 

• Möjligheten att kombinera både fall- och tvärsnittsansats, ex: 
o i arbetet med att precisera undersökningsuppgiften ingår ett mindre antal fallstudier med 

syfte att bestämma vilka faktorer och samband som skall studeras i en 
huvudundersökning med tvärsnittansats. 

o Ett stort antal faktorer, för vilka det finns statistik tillgänglig, analyseras mot varandra i en 
tvärsnittsanalys i syfte att bestämma vad som närmre skall studeras i en 
huvudundersökning med fallansats. 

• Går även att analysera en och samma mängd data på både tvärsnitts- och fallanalysmanér.  



Experimentell ansats 
Manipulering av experimentvariabeln 
Innebär att man som undersökare styr värdet på (manipulerar) undersökningsvariabeln. Detta gör man för 
att säkerställa att man får effekter på experimentets effektvariabel. Ex: då försäljningen i 20 butiker ska 
undersökas och kopplas till hur mycket varan exponerats. Man delar därefter in butikerna i två grupper; 
den ena med liten och den andra med stor exponering (manipuleringen), för att säkerställa att man får 
tydliga effekter på försäljningen (effektvariabeln).  

Kontroll av störningsfaktorer 
För att undvika att andra faktorer än experimentvariabeln påverkar undersökningen kan man bl.a. matcha 
undersökningsgrupperna (t.ex. gruppera lika många små och stora butiker eller förorts- respektive 
centrumbutiker i samma grupp). De variabler genom vilka grupperna matchas kallas kontrollvariabler. Dessa 
kan oftast inte manipuleras på samma sätt som experimentvariabeln.  

Matchning och direkt kontroll förutsätter att man känner till och kan mäta störningsfaktorerna. Detta är 
inte alltid möjligt, och i sådana fall kan låta slumpen avgöra för att minimera påverkan från 
störningsvariablerna. Detta kallas att randomisera experimentet. Randomisering bör alltid följa efter en 
eventuell matchning.  

Kontrollgrupp kallas den grupp som i ett experiment inte får någon speciell behandling alls utan endast 
används som referensgrupp. Ex: placebo-piller vid läkemedelsundersökning. 

För att ytterligare isolera effekten av experimentvariabeln kan det ibland vara lämpligt att mäta 
effektvariabeln både före och efter manipulering av experimentvariabeln (s.k. för- och eftermätning). 

Laboratorie- och fältexperiment 
Laboratorieexperiment: en artificiell miljö skapas i vilken experimentet kan genomföra under noggrann 
kontroll av både experimentvariabler och störningsfaktorer. Fördelar är att störningar ofta kan elimineras, 
experimentet brukar sägas ha god intern validitet. Nackdelen är att det kan vara svårt att dra slutsatser om 
verkligenheten från experimentet, och den externa validiteten är således tveksam.  

Fältexperiment: experiment utfört ute i verkligheten. Har därför ofta låg intern validitet men hög extern 
validitet, p.g.a. störningsfaktorerna är svårare att kontrollera.  

Naturliga experiment: fältexperiment då man inte behöver manipulera experimentvariabeln.  

Simulering 
En modellering av verkligheten genom vilken man kan få svar på undersökningar. Ex: virtuell marknad 
där försäljningen av en viss produkt, givet ett antal värden på ett antal variabler, kan räknas ut baseras på 
variablernas förhållanden. Är i allmänhet en datorkörd matematisk-statistisk beräkningsmodell.  

Conjoint Analysis 
En experimentell metod för jämförande värdering av egenskaper hos en produkt. Genom statistisk analys 
av en undersökning med ett fåtal värderingsfrågor fås en nyttofunktion fram, och genom denna kan 
samband mellan egenskaper tas fram.  

Tidsserieansats 
En ansats där intresset är mycket hårt knuten till tidsutvecklingen av de studerade fenomenen. Tiden 
används alltså som förklaringsvariabel. Kan användas till i princip alla olika undersökningsformer: i 
explorativa eller deskriptiv undersökning för att följa vad som hänt, medan man i en förklarande 
undersökning kan vilja ställa flera tidsutvecklingar mot varandra för att finna samband mellan olika 
skeenden. I prognosarbete kan analys av den historiska utvecklingen vara en viktig grund för framtida 
förutsägelser.  

  



Kapitel 10: Inferens vid Survey-undersökningar 
Inferens: att dra slutsatser om en målpopulation på grundval av resultaten från de enheter ur 
populationen som faktiskt undersökt. 

Ramfel 
Bruttopopulation/urvalsram: målpopulationen efter att de enheter som ej ska ingå i den har strukits. 

Övertäckning: den del av målpopulationen som det framgår, t.ex. genom en fråga i det utskickade 
materialet, inte borde ingå i målpopulationen. 

Nettopopulation: målpopulation – bruttopopulation – övertäckning.  

Undertäckning: de som borde ingå i undersökningens målpopulation (registret den baseras på) men som 
av olik anledningar inte gör det. 

Ramfel: de fel som uppstår till följd av att urvalsramen för en undersökning inte stämmer överens med 
den målpopulation man vill kunna dra slutsatser om.  

Bortfallsproblemet 
Bortfall: att man inte lyckas få in de data man behöver för att genomföra undersökningen från alla 
enheter man vill undersöka. 

Orsaker till bortfall: 
1. Undersökningsenheter man inte får tag på (ej anträffbar, fel adress etc.) 
2. Undersökningsenheter man inte kan få något svar från (t.ex. p.g.a. sjukdom, språksvårigheter, 

vägran etc.) 
3. Genomförda men ej bearbetningsbara utfrågningar (ofullständiga/slarvigt ifyllda intervjuformulär) 

Inomformulärsborfall: då vissa frågor i en undersökning är tillfredsställande besvarade och kan användas 
i analysen, medan andra ej är det. Kan leda till att svarsprocenten varierar från fråga till fråga i en 
undersökning.  

Urvalsmetoder 
Sannolikhetsurval  
De urval där man kvantitativt kan beräkna risken (sannolikheten) för inferens av olika storlek. Vid Icke 
sannolikhetsurval får man istället använda sig av intuitiva och kvalitativa bedömningar av felrisker.  

Obundet Slumpmässigt urval (OSU): Grundformen av sannolikhetsurval; alla enheter i urvalsramen 
har samma sannolikhet att komma med i urvalet. 

Systematiskt Slumpmässigt urval: kräver att man har undersökningsenheterna ordnade ”i rad” och 
sedan väljer ut enheter med ett visst intervall (t.ex. var 10:e) med ett slumpmässigt valt startnummer.  

Flerstegsurval: urvalet dras i flera steg, där varje steg bör vara ett OSU (istället för att göra en OSU av 
alla sveriges skolbarn väljs istället först vissa skolor ut, sen klasser, sen barn, alla med OSU). 

Klusterurval: istället för stickprov grupperas enheterna och dessa grupper, s.k. kluster, väljs ut för att ingå 
i undersökningen. Exemplet med skolan: hela klasser väljs ut. 

Stratifierat urval: då man utnyttjar någon känd egenskap hos enheterna i urvalsramen för att gruppindela 
materialet och sedan drar separata och olika stora stickprov i de olika grupperna.  

 
  



Icke-sannolikhetsurval 
Kvasi-statistiska	urval  

Syftar till att efterlikna OSU, men där man av olika skäl inte får ett sådant. 

Bortfallssubstitution: substitution av bortfall för att komma upp i önskad svarsfrekvens. Ex: ringer 100 
personer, 80 svarar. Ringer fler tills man kommer upp i 100 svar => missvisande bild 

Kvoturval: då man i förväg ställt upp vissa krav på sammansättningen av urvalet (t.ex. hur många kvinnor 
resp. män som ska ingå etc.) Bättre för att studera förändringar eller skillnader mellan undersökningar än 
som fristående undersökning. 

Uppsökande urval: då det inte finns register att tillgå och man istället manuellt söker upp respondenter. 
För att kunna efterlikna ett OSU ställs det upp noggranna regler för hur undersökningen ska gå till. 

Anvisningsurval: i de fall då det inte går att lokalisera målgruppen för en undersökning kan man leta reda 
på en som matchar urvalet, och använda sig av den personen för att lokalisera nästa person (ex: bönder 
med en viss skördetröska). 

Bedömningsurval: då man i undersökningar där man vill belysa vissa frågeställningar och helt enkelt 
efter vissa kriterier väljer ut undersökningsenheter som lämpar sig för just dessa frågeställningar.  

Bekvämlighetsurval: då man t.ex. ställer sig på en shoppinggata och gör en undersökning med 
förbipasserande som respondenter.  

Självurval: då undersökningsenheterna själva, eller åtminstone påverka, om de ska ingå i undersökningen 
(t.ex. svarskuponger i hotellrum etc.) 

Kapitel 11: Metoder för Datainsamling 

Observationsmetoder 
• Direkt observation 
• Strukturerad/ostrukturerad observation  
• Öppna/dolda observationer 
• Deltagande observation 
• Självobservation 

Frågemetoder 
Fokuserade gruppdiskussioner: en grupp respondenter talar fritt men strukturerat om ett ämne under 
ledning av en intervjuare, s.k. moderator. Lämpar sig bäst för kvalitativa, explorativa undersökningar. 

Delfi-tekniken: via brevenkäter samlas individuella svar från en grupp av människor in. Svaren 
sammanställs sen, och gruppen får en ny fråga samtidigt som de får reda på vad gruppen svarat. Vanligt 
t.ex. vid tekniska utvecklingssteg där respondenterna är experter inom olika områden.  

Kapitel 12: Mätteknik 

Mätning av teoretiska begrepp 
• Spontan erinran: man kommer ihåg märket av sig själv. 
• Hjälpt erinran: man hör märkesnamnet och säger om man känner igen det eller ej 

Komponenter i attityd: Kognitiva, Affektiva, Beteendeinriktade. Hänger ihop med steg i effekthierarkin 
enligt tabellen nedan. 



Attitydkomponent Steg i effekthierarkin 

Kognitiv Medvetande  
Kunskap 

Affektiv Intresse 
Preferens 

Beteendeinriktad Avsikt att köpa 
Köp 

 

Mätskalor för variabler 
Variabler: något som har ett värde – men endast ett – för en undersökningsenhet och som kan variera 
mellan olika enheter.  

Finns fyra typer av mätskalor för variabler: 
1. Nominalskala 

En mätskala där de olika skalvärdena endast utgörs av klasser i vilka mätobjekten kan inplaceras. 
Skalans värden har ingen ordning sinsemellan, och respondenten kan endast välja ett av 
alternativen (t.ex. typ av hushåll; ensam, flerfamilj etc.).Viktigt att klasserna är uttömmande och 
varandra ömsesidigt uteslutande (ska endast kunna välja ett alternativ, och man ska alltid kunna välja 
ett alternativ!). 

2. Ordinalskala 
En skala där skalvärdena bildar en ordning, men avstånden mellan skalvärdena inte är lika. Då 
man inte med säkerhet kan veta om avstånden dem emellan är lika stora får man inte beräkna och 
tolka medelvärden på en variabel mätt i en ordinalskala (även om det ofta görs för att få en 
överblick). Har ofta verbala skalor (bra, mindre bra, mycket bra etc.) 

3. Intervallskala 
En skala där avstånden mellan skalvärdena är numeriskt väl definierade och lika stora. Skalan har 
dock inge nollpunkt (då är det en kvotskala, se nedan). Ex: celciusskalan för temperaturmätning.  
Då nollpunkt saknas kan endast subtraktion och addition användas för att jämföra skalor. (10 
grader är inte 10 gånger så varmt som -2 grader). Har ofta grafiska skalor (där man får välja på 5 
alternativ som sträcker sig från t.ex. ”mycket nöjd” till ”inte nöjd alls”). 

4. Kvotskala 
Intervallskala med en naturlog nollpunkt. Ex: inkomst, ålder, omsättning för ett företag etc. Att 
den har nollpunkt innebär att kvoter mellan skalor kan användas (oms. på 100 miljoner är dubbelt 
så stor som en oms. på 50 miljoner).  

Frågeteknik 
Strukturering: man styr hur respondenten ska uppfatta en fråga (ex: fasta svarsalternativ). 

Generell fråga: ”hur brukar ni ta er till arbetet?” 

Specifik fråga: ”hur tog ni er till arbetet idag?” 

Validitet, reliabilitet och upplösning 
Mätfel uppstår genom ofullkomligheter i mätmetoden (mätinstrumentet och hur det används), och kan 
vara av två slag: 

1. Låg validitet (giltighet) 
Har att göra med om den mätmetod som använts verkligen mäter den egenskap den syftar till att 
mäta. Då det är omöjligt att med säkerhet kunna bedöma validiteten i en undersökning brukar 
man skilja på 5 olika validitetsbegrepp: 

a. Direkt upplevd validitet: att ett antal insiktsfulla personer ser en fråga i ett 
frågeformulär och är överens om att den förefaller vettig. 



b. Begreppsvaliditet: då mätresultaten visar sig stämma överens med teorin. 
c. Prediktiv validitet: om ett test har en god förmåga att förutse t.ex. en produkts 

framgång har det god prediktiv validitet. 
d. Samtidig validitet: då man redan vid mätningen kan konstatera att mätresultaten ger en 

korrekt indikation på det undersökningen avser att belysa.  
e. Innehållsvaliditet: om flera aspekter som klumpats ihop stämmer väl överens med det 

undersökningen syftar till att ta reda på (ex: ett företag vill undersöka sin ”image”; består 
av flera komponenter som man ställer upp som ett batteri av frågor och analyserar i 
helhet). 

2. Låg reliabilitet (tillförlitlighet) 
Undersökningens förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i intervjusituationen; om samma 
test som upprepas flera gånger genererar samma resultat sägs det ha hög reliabilitet. Test för att 
undersöka ett tests reliabilitet: 

• Test-retest-metoden: upprepade mätningar på samma individer. Förutsätter att inte själva 
mätningen är orsaken till låg reliabilitet. 

• Parallella test: två likvärdiga mätinstrument som används vid två olika tillfällen på samma 
individer.  

• Split-half-metoden: man konstruerar ett mätinstrument så att man i efterhand kan dela upp det i 
två likvärdiga delar, vars resultat jämförs med varandra. 

Upplösningsförmåga 
Anger hur små skillnader en undersökning kan urskilja. (ex: en undersökning med 7 svarsalternativ har 
högre upplösningsförmåga än en med 3).  

Källor till mätfel 
• Respondenten 
• Instrumentet 
• Intervjuaren 

Kapitel 13: Bearbetning, analys och tolkning av data 

Tekniker för sambandsanalys 
• Regressionsanalys: undersöker samband mellan en förklarad eller beroende variabel och en eller 

flera tänkta förklarande och oberoende variabler, s.k orsaksvariabler. 
• Diskriminantanalys: besvarar frågan om vilka variabler man undersökt som, i rent teknisk 

mening, förklarar om en undersökt enhet tillhör den ena eller den andra gruppen som man har 
skilt ut i materialet. 

• Klusteranalys: omvändningen av föregående fråga; vilka undersökta enheter bildar naturliga 
grupper med hänsyn till de värden de har på de variabler man mätt? 

• Faktoranalys: söker svar på hur olika variablers värden ihop i det material datorn matas med. 
• Flerdimensionell skalning: besvarar om det finns dimensioner i vilka (t.ex.) enskilda produkter 

kan läggas in på ett sådant sätt att de förklarar de preferenser/skillnader/likheter för olika 
produkter som konsumenter angivit. Och i så fall, hur många dimensioner behövs för en bra 
beskrivning och vilka värden har de olika produkterna i dessa dimensioner? 

  



Tekniker för analys av tidsutveckling 
Analysen görs antingen för att få en uppfattning om en enskild variabels tidsutveckling eller för att hitta 
ett samband mellan två eller flera variablers tidsutveckling.  

• X11-metoden: rensar säsongsvariationer och slumpfluktuationer och beräknar samband med 
trend och cykel (det som finns kvar alltså). 

• Autoregressiva modeller: ett värde bestäms av tidigare värden 
• Spektralanalys: tidsserien byggs upp av en kombination av enkla sinuskurvor med olika frekvens 
• Korsspektralanalys: flera tidsserier uppbyggda med spektralanalys.  

 


