
FEK C | Blandade metoder  2012-01-05 

	   1	  

UPPSALA UNIVERSITET                   Robin Havervall & Filip Langemar                           
Företagsekonomiska institutionen                   Handledare FEK: Peter Thilenius 
FEK C Kandidatuppsats Marknadsföring                    Handledare UM: Jonatan Hedin 

 
 

BLANDADE METODER 
INTEGRERINGEN AV KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA DATA I EN 

MARKNADSUNDERSÖKNING 
 

Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att studera hur ett analysföretag kombinerar kvalitativa och 
kvantitativa data i en marknadsundersökning. Uppsatsen bygger på en fallstudie av 
en marknadsundersökning utförd av analysföretaget United Minds mellan juni och 
december 2011. Data har samlats in genom tre djupgående semistrukturerade 
intervjuer med medlemmarna i projektgruppen på United Minds och innefattar även 
internt material som tilldelats från projektgruppen. I studien framgår det bland annat 
att projektgruppen kombinerat olika dataformer på ett mer dynamiskt och kreativt 
sätt än i traditionell akademisk forskning, att olika datainsamlingsmetoder kan 
prioriteras olika beroende på vad syftet med metoden är i det specifika stadiet samt 
att forskare kan effektivisera undersökningar genom att utföra så många studie-
moment som möjligt sekventiellt. Uppsatsen ger nya perspektiv för både praktiker 
som akademiker inom det relativt okända området blandade metoder.  

 

  Nyckelord: blandade metoder, marknadsundersökning, analysföretag, datainsamling 

 

Innan lanseringen av en ny produkt, är det vanligt att företag utför en marknads-

undersökning. Den kan ha för avsikt att avgöra allt från konsumentens efterfrågan till 

den relation konsumenten har till liknande produkter. Det finns dock alltid en risk att 

resultatet av marknadsundersökningen inte är tillförlitligt. För ett företag är det samtidigt 

nödvändigt att spara tid och hålla ned kostnader (Hague et al., 2004). I marknads-

undersökningar är det vanligast att antingen samla in kvalitativ eller kvantitativ data. 

Kvalitativa data är djupgående och syftar till att exempelvis svara på hur konsumenten 

tänker och kvantitativa data ger en bild av hur en hel population ser ut (Aaker et al., 

2007). Förespråkare för de olika dataformerna har kontinuerligt kritiserat varandras 

giltighet och noggrannhet (Tashakkori & Teddlie, 2003). Det är således inte bara viktigt 

för marknadsundersökningar att hålla nere kostnader. De måste även finna den 

dataform som ger det mest sanningsenliga och trovärdiga resultatet. 

 

Att i stället kombinera de olika dataformerna har blivit betydligt vanligare inom 

forskningsmetodik (Bryman, 2006). Det möjliggör att observationer på en population kan 



FEK C | Blandade metoder  2011-12-13 

	   2	  

generaliseras samtidigt som en djup förståelse finns kvar. Denna kombination kallas 

blandade metoder (Harrison & Reilly, 2011). Blandade metoder använder båda 

metodernas fördelar (Tashakkori & Teddlie, 2003), och ger undersökningar en mer 

utförlig bild av det som studeras samt förtroende för de slutsatser som dras (Johnson et 

al., 2007). Blandade metoder är därmed en intressant strategi för analysföretag, 

statistikbyråer och andra verksamheter som utför marknadsundersökningar.  Data som 

inte är djupgående eller saknar substantiell tyngd kan enligt Morse (2003) i kombination 

med andra data få större värde. Blandade metoder kan med den logiken ge företag 

säkrare resultat för samma kostnad eller samma resultat för mindre kostnad i 

marknadsundersökningar. Tashakkori och Teddlie (2003) hävdar att blandade metoder 

är den forskningsmetodik som kommer vara dominerande i framtiden. 

 

Trots mängden av publikationer på ämnet och enigheten kring fördelarna med blandade 

metoder, har tillämpandet av tekniken varit blygsamt, speciellt inom forskningsområdet 

marknadsföring. Harrison och Reilly (2011) förklarar det begränsade användandet av 

blandade metoder med att blandande metoder inte lärts ut på universitet och högskolor 

samt att få forskare besitter kunskap om båda metoderna (Harrison & Reilly, 2011). 

 

Då blandade metoder är ett relativt nytt koncept och definitionen är ganska bred, finns 

det många olika sätt att utföra dessa studier på (Bryman, 2006). Blandade metoder 

saknar även en allmänt accepterad best practice1 (Harrison & Reilly, 2011). Vad som 

utgör designen i en studie som använder blandade metoder är de fyra dimensionerna; 

(A) vilken av metoderna som prioriteras, (B) i vilken sekvens de olika formerna av data 

hämtas, (C) på vilket sätt metoderna integreras och (D) under vilket stadium av 

undersökningen som blandade metoder förekommer. Genom att använda dessa 

dimensioner på olika sätt kan en forskare utnyttja blandade metoders egenskaper. 

Dessa egenskaper är (1) triangulering, (2) komplettering, (3) utveckling, (4) initiering och 

(5) expandering (Bryman, 2006).  

 

Harrison och Reilly (2011) har nyligen undersökt en rad studier som publicerats i 

marknadsföringstidsskrifter mellan 2003 och 2009. Syftet med undersökningen var att 

identifiera trender inom användandet av blandade metoder. Deras undersökning 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Best practice syftar till en specifik metod eller teknik som är allmänt vedertaget överlägsen alla 
andra (OED Online, 2011). 
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observerade att många forskare undgick att utnyttja egenskaperna och dimensionerna 

med blandade metoder fullt ut.  

 

Uppsatsens frågeställning är: Hur kan dimensionerna prioritet, sekvens, integrerings-

strategi och integreringsstadium användas då praktiker kombinerar kvalitativa och 

kvantitativa data i marknadsundersökningar? Denna uppsats syftar till att studera en 

marknadsundersökning och dess användande av blandade metoder för att utvärdera 

hur forskningsstrategins egenskaper används och för att erbjuda praktiker teoretiska 

perspektiv på kommersiell forskningsmetodik.  

 

Uppsatsens inleds med en teoridel som behandlar marknadsundersökningar samt 

blandade metoders egenskaper och dimensioner. Dessa mynnar ut i blandade 

metoders olika studiedesigner och uppsatsens analysmodell. Vidare presenteras 

uppsatsens metod och tillvägagångssätt vid datainsamlingen. Därefter kommer 

uppsatsens empiridel som beskriver utförandet av en marknadsundersökning av 

analysföretaget United Minds, samt hur kvalitativa och kvantitativa data kombinerats. 

Uppsatsens analys presenteras sedan där fokus ligger på blandade metoders 

dimensioner och egenskaper. Slutligen presenteras olika perspektiv och förslag till 

praktiker och teoretiker i uppsatsens slutsats. 

 

Teoretisk redogörelse 

Nedan presenteras det teoretiska underlaget för uppsatsen. Först ges grundläggande 

information om marknadsundersökningar och vidare om blandade metoder; deras 

egenskaper, dimensioner, studiedesign som till sist mynnar ut till en analysmodell. 

 

Marknadsundersökningar kan reducera risker vid viktiga beslut 

På den traditionella marknadsplatsen är det självklart att en försäljare direkt kan 

interagera med kunder och konkurrenter. De kan lätt läsa av vad som efterfrågas och 

anpassa sina verksamheter därefter för att behålla sin konkurrenskraft. I många stora 

och internationella organisationer är de som fattar beslut i organisationen i stället ofta 

väldigt långt ifrån den själva marknaden och saknar således viktig information om 

kunder och konkurrenter. Bristen på kunskap kan göra det svårt att fatta strategiska 

beslut och dessa organisationer är således beroende av marknadsundersökningar 

(Hague et al., 2004). 
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Marknadsundersökningar kan användas för att utforska potentialen för en ny produkt 

eller en ny marknad eller bara undersöka kundnöjdheten för en gammal produkt på en 

gammal marknad. Några fenomen som marknadsundersökningar kan utforska är om en 

produkt lever upp till kundens behov eller effekten av ett företags varumärke, 

prissättning, distribution och marknadsföring. Marknadsundersökningar kan fungera 

som en säljprognos för framtiden och kan även reducera de risker som kan vara 

relaterade till ett viktigt beslut. Det som ofta avgör om ett företag väljer att utföra en 

marknadsundersökning eller inte är de finansiella konsekvenserna av beslutet och hur 

snart ett beslut behöver fattas (Hague et al., 2004). 

 

Ett nytt fenomen inom forskningsmetodik är som tidigare nämnt blandande metoder 

(Tashakkori & Teddlie, 2003). Johnson et al. (2007) definierar blandade metoder som 

”den form av forskning i vilken en forskare eller forskargrupp kombinerar element från 

ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt i forskning, för den breda anledningen att 

skapa bredd och djup förståelse och bekräftelse.”  

 

Att integrera kvantitativa data i en kvalitativ undersökning ger en större möjlighet att 

generalisera observationer på en population samtidigt som djupare förståelse för 

problemet kan behållas. Blandade metoder ger även mer trovärdiga resultat (Harrison & 

Reilly, 2011). Chefer inom marknadsföringsföretag kan enligt Harrison och Reilly (2001) 

få en mer holistisk bild av ett problem med blandade metoder än bara ett kvalitativt eller 

kvantitativt stycke data. Blandade metoder kan således ha fördelar för även mer 

kommersiella marknadsundersökningar då efterfrågan för en ny produkt skall studeras 

eller en ny marknad ska utforskas. 

 

En studiedesign som tillämpar blandade metoder består i huvudsak av de fyra olika 

dimensionerna; prioritet, sekvens, integreringsstrategi och integreringsstadium (Bryman, 

2006). Dessa är viktiga för att förstå hur blandade metoder används i 

marknadsundersökningar och de kommer av den anledningen användas vid analysen av 

empirin. Vidare kommer empirin även analyseras utifrån de fem egenskaperna; 

triangulering, komplettering, utveckling, initiering och expandering som Bryman (2006) 

föreslår med blandade metoder. För att förstå dimensionerna och egenskaperna med 

blandade metoder krävs dock kunskap om de koncept som givit upphov till blandade 

metoder samt hur blandade metoder används. Detta kommer diskuteras initialt.  
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En blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder 

Studier inom sociologi och beteendevetenskap har under 1900-talet dominerats av 

kvantitativa metoder. Dessa har kännetecknats av neutrallitet och objektivitet 

(Tashakkori & Teddlie, 2003). Detta grundandes huvudsakligen i en starkt förankrad 

positivistisk syn på sociologi; att tänkande som inom naturvetenskapen skulle baseras 

på fakta och erfarenhet och att forskningens syfte var att avbilda verkligheten. Enligt 

Guba (1990) är den grundläggande teorin som ligger bakom positivismen förankrad i det 

som kallas för realistisk ontologi (läran om verkligheten). Positivismen menar med andra 

ord att det finns en verklighet som drivs av oföränderliga naturlagar och strävar efter att 

ta reda på hur verkligheten fungerar. Detta för att kunna förutsäga och kontrollera olika 

fenomen (Guba, 1990). Forskare som bedriver positivistisk forskning söker kunskap som 

är generaliserbar över tid och rum och skall således inte vara låst till en visst social 

kontext (Bahl & Milne, 2006). Som ett svar på de kvantitativa forskningsmetodernas 

dominans skedde ett paradigmskifte under 80- och 90-talet och ett starkare stöd för 

kvalitativa forskningsmetoder växte fram (Tashakkori & Teddlie, 2003). 

 

Förespråkare för de kvantitativa metoderna utgick från ett mer konstruktivistiskt synsätt, 

att den sociala verkligheten inte är objektiv utan konstrueras av individen. Kvantitativa 

metoder var således otillräckliga för att fullt ut förstå den sociala verkligheten. 

Konstruktivisterna nämner även att det positivistiska paradigmet är bristfällig och bör 

ersättas helt (Guba, 1990). Den konstruktivistiska eller fenomenologiska metoden är 

enligt definitionen ett synsätt som påstår att en observation inte kan vara ”ren”. Att helt 

utesluta intressen och värderingar från individen, är därav omöjligt och bör enligt 

konstruktivismen inte eftersträvas. Forskningsstudier måste därmed använda empatisk 

förståelse för de som studeras. Konstruktivism stödjer således kvalitativa metoder 

(Tashakkori & Teddlie, 2003). Konstruktivismen accepterar existensen av flera 

verkligheter som är socialt konstruerade och fokuserar snarare på att förstå beteenden 

än att förutse de (Harrison & Reilly, 2011). Denna kunskap är således låst till en viss tid 

eller social kontext till skillnad från den inom positivistisk forskning (Bahl & Milne, 2006). 

Syftet med bra konstruktivistisk forskning är att med kunskap om en enskild synpunkt, 

ge lärdomar för andra (Hanson & Grimmer, 2007).	  

 

Förespråkare för både kvalitativa och kvantitativa metoder har kontinuerligt kritiserat 

varandras metodik och anklagat varandra för att bedriva forskning med bristande 
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validitet eller noggrannhet. En blandning av dessa två synsätt har skapat fenomenet 

blandade metoder. Blandade metoder har ansetts använda fördelarna i båda synsätten 

(Tashakkori & Teddlie, 2003). Det bakomliggande konceptet för blandade metoder har 

samtidigt använts av praktiker långt innan denna debatt. I denna forskning har dock 

undersökningsfrågan stått i fokus snarare än filosofiska förhållningssätt och den har 

således inte påverkats av den pågående debatten (Harrison & Reilly, 2011).  

 

Enligt Tashakkori och Teddlie är pragmatismen det bästa synsättet för att motivera 

användandet av blandade metoder. Pragmatismen, som uppstod i USA under 1800-

talet, lägger inte sin huvudsakliga fokus på varifrån en idé kommer, utan snarare vart 

den kan föra en. Enligt Tashakkori och Teddlie (2003) tar det pragmatiska synsättet 

avstånd från begrepp som sanning och verklighet. Pragmatismen fokuserar istället 

på "vad som fungerar" och med detta går det att undvika långa och meningslösa 

debatter om abstrakta filosofiska fenomen (Tashakkori & Teddlie, 2003). Pragmatiska 

forskare anser att forskningsfrågan är viktigare än metoden eller paradigmen som ligger 

till grund för metoden. Specifika beslut gällande om antingen kvantitativa, kvalitativa 

eller blandade metoder ska användas är beroende av forskningsfrågan samt i vilket 

stadium forskningen ligger i (Tashakkori & Teddlie, 2003). Det pragmatiska synsättet har 

däremot blivit kritiserat då det kan hålla tillbaka sanningen och bli kopplat till relativism 

och irrationalism (Howe, 1988).  

 

Enligt Johnson et al. (2007) grundades begreppet blandade metoder i att forskare ansåg 

att både kvalitativa och kvantitativa synvinklar och metoder skulle kunna vara 

användbara vid undersökningar av deras forskarfrågor. Författarna förklarar att 

innebörden av blandade metoder inte är ny, men att det har fått ett nytt synsätt. Det går 

att säga att metoden är en slags sammanfattning av idéer från kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. Vidare argumenteras det för att användandet av blandade 

metoder kan förstärka forskarens tro om att resultatet är giltigt och inte bara en 

metodologisk förekomst (Johnson et al., 2007). Morse (2003) förespråkar att forskare 

skiljer på fenomenen multimetod och blandade metoder. Forskning som använder sig 

av multimetod använder flera typer av antingen kvalitativa eller kvantitativa data utan att 

blanda de olika dataformerna som är fallet i blandade metoder. 
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Tekniken att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder har använts under hela 

1900-talet. Det var däremot först mot seklets senare decennier som tekniken fick en 

egen definition (Tashakkori & Teddlie, 2003). Det har bland annat kallats för multipla 

metoder, integrerade metoder, blandad forskning, mixad forskning (Harrison & Reilly, 

2011). Tashakkori och Teddlie (2003) argumenterade för att tekniken i huvudsak 

utvecklats från idén om triangulering; användandet av flera olika källor för att 

underbygga argument.  

 

Triangulering definieras enligt Denzin som "kombinationen av metoder i studien 

av samma fenomen." Han introducerade år 1978 en ny definition av begreppet, som i 

relation till blandade metoder innebär att datakällor kombineras för att studera ett 

gemensamt socialt fenomen. Det är viktigt att förstå att triangulering har olika betydelser 

i olika sammanhang. Jick (1979) nämner exempelvis triangulering i militära sammanhang 

där det används för att lokalisera ett objekts exakta position. Detta görs genom 

användning av flera referenspunkter. Triangulering förekommer även i geometriska 

sammanhang, men också i termer av att svagheten i en metod kompenseras av styrkan 

hos en annan (Jick, 1979).  

 

Enligt Greene et al. (1989) är triangulering anknutet till det faktum att blandade metoder 

kan leda till flera slutsatser som bekräftar eller kompletterar varandra (Tashakkori & 

Teddlie, 2003). Även Creswell (2002) antyder att triangulering används i blandade 

metoder för att "samla både kvantitativa och kvalitativa data, slå ihop data och använda 

resultaten för att på bäst sätt förstå forskningsproblemet". Enligt Jick (1979) finns det en 

rad olika fördelar med triangulering. Dessa är att den tillåter forskare att bli tryggare i 

sina svar. Den kan; stimulera utvecklingen av kreativa datainsamligsmetoder, leda till 

djupare och bättre data, leda till syntesen eller integration av teorier samt upptäcka 

kontradiktioner. Den kan även genom sin omfattning vara det avgörande provet för 

konkurrerande teorier. 

 

Blandade metoders egenskaper 

Att genom triangulering söka liknande resultat med olika metoder för att stärka en tes 

har varit ett vanligt argument för användandet av blandade metoder. Blandade metoder 

har även brukats för sin möjlighet till komplettering. De olika sätten på vilka 
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undersökningarna kompletterar varandras svagheter har funnits tilltalande för många 

olika sorters undersökningsområden (Morgan, 1998).  

 

En positiv egenskap som blandade metoder har, är att de ger undersökningar en mer 

utförlig förståelse av det som studeras samt att de genererar ett större förtroende för de 

slutsatser som kan dras av studien (Johnson et al., 2007). Två anledningar till att 

använda blandade metoder, som nämns av flera forskare, är bredd och bekräftelse. 

Begreppet bredd inkluderar en bättre, fylligare och djupare förståelse samt, en förstärkt 

förklaring. Begreppet bekräftelse syftar till definitionen som fokuserar på att förse 

slutsatsen med triangulering (Johnson et al., 2007). En annan egenskap som nämns av 

Johnson et al. (2007) är att blandade metoder inte nödvändigtvis behöver begränsas till 

att bara använda en mix av två metoder. Med andra ord kan blandade metoder 

studeras och användas bredare. Trots de fördelar blandade metoder har, passar de 

samtidigt inte alla studier. För många undersökningar är en enskild studiemetod tillräklig 

för att fullt ut besvara frågeställningen (Morgan, 1998). 

 

Huvudegenskapen med blandande metoder är enligt Morse (2003) att de förmår studier 

att bli så begripliga och fullständiga som möjligt. Data som inte är djupgående eller 

saknar substantiell tyngd kan i kombination med annan liknande data få större värde 

(Morse, 2011). Genom att blanda metoder undgår forskare de brister som vanligtvis 

förknippas med att bara använda kvantitativa eller kvalitativa metoder. För att fullt ut 

utnyttja blandade metoders egenskaper krävs det dock att resultaten från de kvalitativa 

och kvalitativa undersökningarna integreras (Harrison & Reilly, 2011). Enligt Bryman 

(2006) råder det ingen tvekan om att den forskning som tillämpar ett blandande av 

kvantitativa och kvalitativa metoder blivit betydligt vanligare under senare år, speciellt 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Tashakkori och Teddlie (2003, förord x) har 

ansett att blandade metoder kommer vara det dominerande metodologiska verktygen 

inom social research och beteendevetenskaplig forskning i framtiden. Akademiker som 

använder blandade metoder har haft svårigheter med att finna bra forskningsexempel 

inom området och har även sett avsaknaden av en best practice inom området som ett 

problem då de utformat sina studier (Harrison & Reilly, 2011).  

 

Bryman (2006) ger fem egenskaper som argument till varför forskare bör blanda 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskare kan blanda metoder som en sorts (1) 
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triangulering där kvalitativa och kvantitativa resultat kan användas för att bekräfta 

varandra. De kan användas för (2) komplettering för att förstärka, utveckla, illustrera eller 

förtydliga resultat med en annan sorts data. Blandade metoder kan även brukas för (3) 

utveckling av en sekundär datainsamling med hjälp av resultatet i en tidigare 

datainsamling. De kan användas för (4) initiering då en forskare söker resultat i olika 

studier som är paradoxala eller motsägelsefulla. Initiering kan användas för att finna nya 

perspektiv på olika teorier. Blandade metoder kan även användas för (5) expandering av 

resultatet i en undersökning och bredda dess omfattning med information från andra 

data (Bryman, 2006). De fem egenskaperna triangulering, komplettering, utveckling, 

initiering och expandering som Bryman (2006) kopplar till blandade metoder kommer 

användas i denna uppsats analysdel för att bedöma hur väl en studiedesign utnyttjar 

blandade metoders egenskaper. Dessa kommer senare även användas för att beskriva 

dimensionen integreringsstrategi. 

 

Blandade metoder inom marketing research 

Trots fördelarna med och det ökade stödet för blandade metoder inom social research, 

har förekomsten av blandade metoder inom marknadsföringsforskning varit liten 

(Harrison & Reilly, 2011). Det är uppenbart att området längde dominerats av kvantitativ 

forskning (Hanson & Grimmer, 2007). Att potentialen för kvalitativa metoder inom 

forskningsområdet under senare tid uppmärksammats verkar samtidigt inte ökat tron på 

blandade metoder (Harrison & Reilly, 2011).  

	  

I en undersökning av Hanson och Grimmer (2005) granskades 1 195 artiklar i de tre olika 

marketing research tidsskrifterna; European journal of marketing, Journal of Marketing 

och Journal of Services Marketing. Författarna fann att 70 procent av artiklarna använt 

kvantitativa metoder, men att användandet av kvalitativa metoder ökat mellan 1993 och 

2002. Användandet av blandade metoder förkom samtidigt i mindre än 20 procent av 

tidsskrifterna under samtliga år (Hanson & Grimmer, 2005).  

 

Harrison och Reilly (2011) undersökte 2 596 artiklar i nio tidsskrifter som anses bedriva 

best practice forskning inom marketing research mellan åren 2003 och 2009 för att 

utforska användandet av blandade metoder inom marketing research. Av dessa var det 

bara 1,6 procent av artiklarna som tillämpade blandade metoder. En av slutsatserna från 

undersökningen var att många av de forskare som tillämpat blandade metoder 
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misslyckades med att utnyttja alla fördelar med studiedesignen då de olika 

dataformerna inte integrerades fullt ut i analysdelen. Författarna skapade utifrån sin 

studie, fyra olika kategorier av blandade metoder; explorativa, explanativa, förankrade 

och samtidiga (Harrison & Reilly, 2011). Dessa kategorier grundar sig i hur de olika 

dimensionerna används och kommer beskrivas mer utförligt i samband med 

dimensionerna. 

 

Dimensioner av blandade metoder 

Enligt Bryman (2006) har diskussionen kring blandande metoder under senare år blivit 

mer fokuserad på att kategorisera olika studiedesigner utifrån användningsområden. 

Fördelarna med detta är att skapar en stringens inom området och att skapa förståelse 

för användandet av blandade metoder. Detta har samtidigt föranlett att området blivit för 

invecklat. Speciellt i samband med att mängden av praktiska exempel där blandade 

metoder tillämpas är relativt begränsat. Bryman (2006) har presenterat de olika 

dimensionerna av blandade metoder som definierar deras användningsområden. Dessa 

är prioritet, sekvens, integreringsstrategi, integreringsstadium. Denna uppsats utgår ifrån 

dessa dimensioner vid utformandet av den teoretiska modellen och de beskrivs nedan. 

 

Det första en forskare som avser att använda sig av blandade metoder skall ta ställning 

till är vilken undersökningsmetod som ska (A) prioriteras. En studie kan ge både den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningsdelen likartad prioritet, men detta kan i 

slutändan få negativa konsekvenser. Det kan försvåra forskarens arbete då resultaten 

från de olika undersökningarna ska integreras och kan även skapa problem då resultatet 

ska analyseras (Morgan, 1998). Om syftet med att blanda metoder är triangulering kan 

motsägelsefulla resultat förklara en studie otillräcklig, opålitlig eller helt ogiltig då båda 

metoderna prioriteras. Motsägelsefulla resultat i ett sådant fall innebär att en av 

studierna är ogiltigt (Morse, 1991). 

 

Det mer praktiska sättet att utforma en undersökning med blandade metoder på är att 

använda en av metoderna som sekundär metod. Då de olika metoderna har olika 

styrkor och svagheter kan en viss metod passa bättre till ett visst sammanhang. Den 

studiemetod som anses vara av störst betydelse för att besvara undersökningens 

frågeställning bör anses som huvudmetod och således få störst prioritet. 
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Studiemetoden som är mindre viktig bör användas som sekundär metod och få lägre 

prioritet (Morgan, 1998). 

 

Det andra ställningstagandet för forskaren är (B) sekvensen för undersöknings-

metoderna, det vill säga i vilken ordning de olika undersökningarna ska äga rum. Den 

största betydelsen detta beslut har för studien är hur resultaten i undersökningarna kan 

kopplas samman för att maximera studiens värde. De olika undersökningsmetoderna 

kan rent praktiskt utföras samtidigt. Detta kan dock skapa många logistiska problem 

och skada nyttan med att använda blandade metoder. En styrka med blandade metoder 

är att de resultat som fås i studiens tidigare fas kan användas för att justera studiens 

senare fas och således ge ett bättre resultat (Morgan, 1998).  

 

Det som i huvudsak bör avgöra sekvensen av undersökningsmetoderna är vilken metod 

som är prioritet samt syftet med den kompletterande undersökningen. Den 

kompletterande underökningen kan antingen användas för att utveckla utförandet av 

huvudundersökningen men även hjälpa till att förklara eller förstärka resultatet i 

huvudundersökningen. Om de kompletterande data är kvalitativa eller kvantitativa 

saknar således betydelse. En forskare skall i stället reflektera kring syftet med de olika 

studiemomenten (Morgan, 1998).  

 

En forskare kan utgå från olika strategier för att (C) integrera de olika dataformerna med 

varandra i en studie. En strategi är att slå ihop data. Detta förekommer då en forskare 

vill jämföra resultat från olika undersökningar eller använda liknande resultat i en 

diskussion. En forskare kan även koppla samman resultaten från en dataform med 

insamlingen av en annan (Creswell et al., 2007). Detta för att förklara data från den 

första insamlingsmetoden eller för att öka kvalitén i nästa datainsamling (Harrison & 

Reilly, 2011). En annan integreringsstrategi kan även vara att förankra en form av data i 

en större design eller procedur. Denna strategi används då insamlingen av data i 

förhand utformas för att komplettera andra data på ett specifikt sätt. En forskare kan 

även binda de olika dataformerna med varandra via ett teoretiskt ramverk. Detta kan 

användas för att kombinera två olika teoretiska ramverk i samma studie (Creswell et al., 

2007). Det som är avgörande för vilken integreringsstrategi som kommer brukas är 

anledningen till att blandande metoder används, det vill säga vilka fördelar en forskare 

avser att utnyttja. Vid analysen av denna dimension kommer således Brymans (2006) 
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modell som handlar om egenskaperna med blandade metoder användas. Dessa är som 

tidigare nämnt triangulering, komplettering, utveckling, initiering och expandering 

(Bryman, 2006). 

 

Nära relaterat med integreringsstrategi är i vilket (D) stadium i studien som de olika 

metoderna integreras. Integreringen av den kvalitativa och kvantitativa metoden kan ske 

i problemformuleringen, i datainsamlingen, vid analysen av data eller vid tolkningen av 

resultatet. Olika forskare söker olika sorters resultat i studiens olika stadier. Beroende 

på om studiens kvalitativa del utformats för att besvara en viss fråga eller för att berika 

annan information på ett visst sätt kommer denna del integreras på ett visst sätt. Det 

samma gäller för den kvantitativa delen (Creswell et al., 2003).  

 

Den vanligast förekommande metoden är den då integrering av data sker i studiens 

analys- och tolkningsstadium. Kvalitativa observationer kan till exempel kodas och 

jämföras med kvantitativa observationer i analysstadiet. Kvalitativa och kvantitativa data 

kan även analyseras separat och metoderna integreras vid tolkningen av resultatet. Det 

finns forskning där metoderna har integrerats i datainsamlingsstadiet genom att 

formulera enkäter med både kvalitativa frågor och klassiska enkätfrågor. Integrering kan 

även ske i problemformuleringsstadiet. En problemformulering kan syfta till att både 

undersöka en generell frågeställning och ett samband mellan några olika variabler. 

Denna metod är vanligast då syftet med att använda blandade metoder är triangulering. 

Integrering kan även ske i flera stadier i samma studie (Creswell et al., 2003). 

 

Bryman (2006) presenterar även dimensionen antal datatrådar. Majoriteten av studier 

som tillämpar blandade metoder använder sig av flera trådar av data. Det finns dock 

studier som tillämpar olika analysmetoder på en enskild tråd av antingen kvalitativ eller 

kvantitativ data. Det finns många som ifrågasatt om denna metod bör räknas som en 

form av blandade metoder eller inte (Tashakkori & Teddlie, 2003). Av denna anledning 

har författarna till uppsatsen valt att bortse från denna dimension i modellen. 

 

Blandade metoders olika studiedesigner 

I Harrison och Reillys studie från 2011 konstaterades att den explorativa studiedesignen 

är den vanligaste i blandade metoder. Av de artiklar som använde blandade metoder var 

det nästan hälften som använde en explorativ metod. Enligt Harrison och Reilly (2011) är 
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explorativa studier användbara för att; utforska förhållanden när studievariabler är 

okända, utveckla nya instrument baserade på tidigare kvalitativ analys, generalisera 

kvalitativa upptäckter på en större population och testa eller revidera en teori som är i 

sin utvecklingsfas. I dessa studier används den kvalitativa analysen i huvudsak för att 

skapa variabler, klasser eller instrument att bygga den kvantitativa studien på (Harrison 

& Reilly, 2011). Explorativa studier har, enligt Creswell (2002) en utformning som bygger 

på att "kvalitativa data samlas in först för att utforska ett fenomen, och sedan samlas 

kvantitativa data in för att förklara sambandet som finns i de kvalitativa data" 

(Tashakkori & Teddlie, 2003, s.28). Två exempel på explorativa studier presenteras 

nedan.	  

 

Commuri och Gentry (2005) gjorde en studie som publicerades i Journal of Consumer 

Research. I denna undersöktes resursallokering i hushåll med kvinnan som störst 

inkomsttagare. I studien genomfördes först en kvalitativ undersökning där 20 par 

intervjuades. De teorier som den kvalitativa undersökningen utformade, testades sedan i 

en onlinebaserad enkätundersökning på 126 respondenter. Resultaten från de olika 

studierna presenterades separat, men integrerades i diskussionsavsnittet (Harrison & 

Reilly, 2011).  

 

En artikel av Arnold och Reynolds (2003) hade en liknande design. Där användes 98 

djupgående intervjuer för att utveckla ett ramverk för olika sorters shoppingbeteenden. 

En enkätundersökning med 266 respondenter utfördes sedan för att justera eventuella 

fel, för att testa ramverkets validitet, för att bekräfta dess funktionalitet och för att skapa 

mer ett bredare användningsområde för praktiker (Arnold och Reynolds, 2003). I denna 

artikel presenterades resultaten från studierna separat. 

 

I Harrison och Reillys studie var 25 procent av artiklarna som undersöktes explanativa. 

Explanativa studier kommer till användning då ett kvantitativt resultat i efterhand måste 

förklaras med en kvalitativ undersökning. Exempel på sådana situationer kan vara då 

stor skillnad mellan grupper identifierats, då vissa individer visat extrema resultat eller 

då en studie fått ett oförutsätt utfall. Inom marketing research har enkätundersökningar 

under senare år fått ett sämre stöd då de ansetts brista i reliabilitet (Harrison & Reilly, 

2011). Enligt Harrison och Reilly (2011) har en explanativ studiedesign samtidigt 

potential att berika styrkorna med en enkätundersökning.  
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Av de artiklar som Harrison och Reilly undersökte hade 14 procent en förankrad 

studiedesign. Till skillnad från i de två tidigare nämnda designtyperna utförs den 

kvalitativa och den kvantitativa undersökningen samtidigt i den förankrade 

studiedesignen. I dessa studier avser de olika formerna av data förklara olika 

forskningsfrågor och data tolkas antingen experimentellt eller utifrån samband.  Data 

tolkas i regel experimentellt om studien är induktiv och utifrån samband om 

observationerna i den kvantitativa och kvalitativa undersökningen förväntas korrelera 

(Harrison & Reilly, 2011).   

 

Den sista kategorin av blandade metoder som Harrisons och Reilly (2011) presenterar är 

samtida studier. I samtida studier samlas de olika formerna av data in samtidigt och 

separat. Till skillnad från de förankrade studierna analyserades dessa studiers data 

separat och de integreras inte förrän i artiklarnas diskussionsdel, men utforskar samma 

frågeställning. I de samtidiga studier som Harrison och Reilly undersökt gavs de 

kvalitativa och kvantitativa metoderna likartad prioritet. Av artiklarna som undersöktes 

var 12 procent utformade som samtida studier (Harrison & Reilly, 2011). 

 

I Harrison och Reillys (2011) studie var majoriteten av undersökningarna med blandade 

metoder explorativa och det framgick även att majoriteten av de studier som undersökts 

haft en sekventiell studiedesign. De förklarar denna förekomst delvis med att forskare 

influerats av kommersiella marknadsundersökningar. I kommersiella marknads-

undersökningar läggs fokus på preliminära fokusgrupper och på läroböcker som föreslår 

att syftet med kvalitativa studier är att utveckla hypoteser som sedan skall kvantifieras 

med empiriska studier. De flesta undersökningar undgick dock att använda blandade 

metoders alla egenskaper. De kvalitativa metoderna användes i huvudsak för att 

utforma de kvantitativa undersökningarna och fick således för lite utrymme och 

integrerades inte i diskussionen. Egenskaperna med att blanda båda metodformerna 

utnyttjades således inte fullt ut (Harrison & Reilly, 2011).  

 

De olika studiedesignerna baseras på hur de olika dimensionerna av blandade metoder 

används i den specifika undersökningen. Som illustrerat i Figur 1 är den första 

dimensionen en forskare bör vända sig av, (A) prioritet. En forskare bör sedan i 

dimensionen (B) sekvens, avgöra i vilken ordning de olika datainsamlingarna skall äga 

rum. I dimensionen (C) integreringsstrategi bestämmer sig sedan forskaren för vad 
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syftat med de olika dataformerna är. Här kan de tidigare nämnda egenskaperna 

triangulering, komplettering, utveckling, initiering och expandering utnyttjas. Studie-

designens sista dimension är (D) integreringsstadium och här avgör forskaren när i 

undersökningen dataformerna ska integreras och således när de olika egenskaperna 

utnyttjas. 

 

Figur 1: Blandade metoders dimensioner. Beslutsstegen för utformandet av en 

studiedesign inom blandade metoder. 

 

 

Metod  

Nedan presenteras hur empirin har behandlats samt hur författarna till uppsatsen har 

resonerat kring insamlingen av data. Först presenteras övergripande resonemang kring 

tillvägagångssättet och uppsatsens forskningsdesign, följt av en beskrivning av 

fallföretaget United Minds, företagets datainsamling, intervjuerna som hölls med 

företaget samt analysmodellens operationalisering.   

 

Övergripande resonemang 

För att besvara frågeställningen studeras en marknadsundersökning genomförd av 

analysföretaget United Minds (UM). Marknadsundersökningen som studeras tillämpar 

både kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetoder och har därför valts som 

analysenhet. Projektgruppen som jobbar med marknadsundersökningen består av tre 

konsulter och dessa intervjuas som en del av uppsatsens datainsamling. Dessa väljs 

naturligt då de jobbar med marknadsundersökningen. Av projektgruppens tre konsulter 

är en ansvarig för kvalitativa data, en för kvantitativa data och en konsult är 

projektledare. Empiri tilldelas även från projektgruppen i form av dokument som 

behandlar marknadsundersökningens utförande och resultat. Då uppsatsen utgör en 

undersökning av en undersökning är det viktigt att separera resonemang kring den 

A. Prioritet! B. Sekvens! C. Integreringsstrategi! D. Integreringsstadium!

Viken undersökningsmetod är 
viktigast för att besvara 
frågeställningen?!

•  Kvalitativ som huvudmetod!
•  Kvantitativ som huvudmetod!
•  Båda lika viktiga!

I vilken ordning ska de olika 
undersökningarna ske?!

•  Huvudmetod först!
•  Kompletterande metod först!
•  Samtidigt!

Vad är syftet med att integrera 
undersökningsmetoderna?!

•  Triangulering!
•  Komplettering!
•  Utveckling!
•  Initiering!
•  Expandering!

När i studien ska integrering 
ske?!

•  Problemformulering!
•  Datainsamling!
•  Analys!
•  Tolkning!
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metodik som behandlar uppsatsen och den som behandlar UMs marknads-

undersökning. 

 

Denna uppsats tillämpar inte blandade metoder. Anledningen till detta är att enbart 

kvalitativa data ansetts tillräkliga för att besvara frågeställningen (Morgan, 1998). Då 

empirin består av flera olika typer av kvalitativa data, tillämpas i stället det Morse (2003) 

kallar multimetod. 

 

Forskningsdesign  

Uppsatsen bygger på en enfallsdesign, det vill säga att studien fokuserar på en enskild 

analysenhet. Enligt Yin (2007) är en enfallsdesign särskilt försvarbar då fallet utgör en 

kritisk prövning av en teori och är således lämplig för uppsatsens syfte. Uppsatsens 

analysenhet utgörs av den marknadsundersökning som ska studeras. Ett för stort fokus 

på analysenheter på en lägre nivå kan försumma fallets övergripande aspekter. Genom 

att fokusera på marknadsundersökningen, i stället för till exempel intervjupersonerna, 

kan även andra datainsamlingsmetoder användas. Resultatet jämförs även med teorin 

på en högre nivå. Intervjupersonerna utgör i stället tillsammans med interna dokument 

uppsatsens datakällor (Yin, 2007). 

 

Uppsatsen bygger på en fallstudie under perioden november och december år 2011. 

Projektet som undersöks har dock löpt sedan juni månad 2011. Enligt Yin (2007) är en 

fallstudie lämplig för att studera aktuella skeenden då relevanta beteenden inte kan 

manipuleras. En fallstudies styrka ligger i dess förmåga att hantera många olika sorters 

empiriskt material så som dokument, artefakter, intervjuer och observationer. Då 

uppsatsens empiri baseras på information från kunden, projektgruppens leveranser till 

kunden, andra interna dokument, intervjuer och muntliga projektbeskrivningar, är denna 

design lämplig för uppsatsen. En nackdel med fallstudier är att det fall som studeras kan 

manipuleras omedvetet (Yin, 2007). Då medvetenhet om detta råder, förväntas risken 

minska.  

 

Ett annat problem med fallstudier är att observationerna i uppsatsen inte kan 

generaliseras statistiskt. Vid tolkning av empirin kommer istället observationerna att 

generaliseras analytiskt. Fallstudien behandlas som ett enskilt experiment, som antingen 

tar eller inte tar stöd av den presenterade teorin (Yin, 2007). 
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United Minds 

Fallföretaget som ligger till grund för den empiriska undersökningen är den svenska 

analysbyrån United Minds. Marknadsundersökningen som undersöks tilldelades från 

UM och godkändes som analysenhet då den innefattade både kvalitativ och kvantitativ 

datainsamling. Då UM valt analysenheten finns det en möjlighet att en den tilldelats då 

UM ansett den som lyckad. Detta kan ge en bild av UMs arbetssätt som är ovanligt 

positiv inte representativ för verkligheten.  

 

Uppsatsens datainsamlingsperiod äger rum under marknadsundersökningens slutfas 

(se Figur 2, s.26). Då information om kunden och marknadsundersökningens resultat är 

känsligt från ett konkurrensperspektiv, presenteras varken detaljer kring kunden, 

branschen eller länderna där marknadsundersökningen har genomförts. Detta förväntas 

dock ha marginell betydelse då uppsatsen syftar till att undersöka metodiken i en 

marknadsundersökning. Detaljerna kring kunden, branschen och länderna är således 

inte relevanta, utan enbart detaljer kring projektgruppens arbetsprocess. För att 

säkerställa att känslig information förblir hemligt, har allt empiriskt material i uppsatsen 

godkänts av undersökningens projektledare innan publicering.  

 

En av författarna till uppsatsen är anställd på UMs moderbolag och detta ger författarna 

tillgång till att studera UMs verksamhet. Nackdelen med detta är att det finns en risk att 

inte vara tillräckligt kritisk mot den information som samlas in. Risken finns även att 

uppsatsen får mer av ett inifrånperspektiv än ett utifrånperspektiv och att observationer 

kan rationaliseras utifrån författarens tidigare kunskap. Denna risk görs dock mindre 

genom att det finns medvetenhet kring den. Då uppsatsens andra författare inte är 

anställd på företaget kan tolkningar av olika observationer även kontrolleras (Saunders 

et al., 2009). 

 

Datainsamling 

Medlemmarna i marknadsundersökningens projektgrupp utgör en del av uppsatsens 

dataenheter. Då marknadsundersökningen tilldelades från UM blev medlemmarna i 

marknadsundersökningens projektgrupp automatiskt valda som intervjupersoner. 

Intervjuer med alla tre deltagare äger rum på UMs huvudkontor. Dessa tre består av en 

ansvarig för kvalitativa metoder (Intervjuperson 1), en ansvarig för kvantitativa metoder 
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(Intervjuperson 2) och en projektledare (Intervjuperson 3). Numreringen av dessa 

intervjupersoner bygger på i vilken ordning de intervjuades i.  

 

Den resterande empirin bygger på internt material från projektgruppen. Dessa består av 

anteckningar från en initial muntlig projektbeskrivning av Intervjuperson 3, en skriftig 

projektbeskrivning från kunden, UMs offert till kund, UMs egna projektplan för 

utförandet av undersökningen samt alla data från marknadsundersökningen i form av 

leveranser till kund. Denna information förmedlas kontinuerligt under fallstudien av 

Intervjuperson 3, som har det yttersta ansvaret för projektets information. Då större 

delen av materialet tilldelas innan intervjuernas genomförande, kan många enkla och 

praktiska frågor undvikas och intervjuerna kan således effektiviseras. Risken finns även 

att all tillgänglig information inte förmedlats. Då ett syfte med uppsatsen är att hjälpa 

UM utveckla sitt arbetssätt förväntas dock denna risk som liten. 

 

Vid datainsamlingen används så kallade deltagande observationer. Deltagande 

observationer är kvalitativa och syftar till att utforska meningen bakom människors 

ageranden. De ger forskaren möjligheten att fördjupa sig i det sammanhang som en 

eller flera personer befinner sig i. Vid studerandet av marknadsundersökningen utförs 

fullständiga observationer. Syftet med observationerna är tillkännagett, men inget 

deltagande i projektgruppens aktiviteter utförs (Saunders et al., 2009).  

 

Deltagande observationer har en stor ekologisk validitet då de observerar ett fenomen i 

sin naturliga kontext. Det största hotet mot validiteten i en uppsats som tillämpar 

deltagande observationer är observationsfärgning. Det är enligt Saunders et al. (2009) 

”omöjligt att frånskilja sig den sociala verkligenheten man observerar och att undvika att 

tolka den utifrån sina personliga erfarenheter och grundläggande kunskaper”. De hävdar 

att det är omöjligt att inte färgas som deltagande observatör, men att det kan 

kontrolleras genom att vara medveten om att detta förekommer. I uppsatsen ifrågasätts 

egna tolkningar kontinuerligt och reflektioner är dragna kring alternativa tolkningssätt av 

resultaten. Genom att i efterhand låta personer som deltagit i observationen ta del av de 

tolkningar som gjorts, kommer färgning av observationen att motverkas (Saunders et al., 

2009).  

 



FEK C | Blandade metoder  2011-12-13 

	   19	  

Ett möjligt hot mot reliabiliteten är medverkandefel. Detta uppstår om intervjupersoner 

inte svarar ärligt på intervjufrågor eller manipulerar information för att påverka 

datainsamlingen. Som nämnt tidigare är syftet med uppsatsen till viss del att utforska 

hur projektgruppen har arbetat för att hjälpa UM i utformandet av framtida 

marknadsundersökningar. Risken för att intervjupersoner svarar oärligt eller svarar 

utifrån vad deras chef förväntas vilja höra uppfattats således som liten. Vid 

datainsamlingen kan även observatörsfel förekomma. För att motverka detta närvarar 

uppsatsens båda författare vid samtliga intervjuer. Ljudupptagningar görs även för att 

svaren ska bli tolkade på ett adekvat sätt i de olika intervjuerna (Saunders et al., 2009).  

 

Intervjuerna 

Intervjun är enligt Yin (2007) en av de viktigaste informationskällorna i samband med 

fallstudier. Alla intervjuer som utförs med projektgruppens medlemmar är 

semistrukturerade intervjuer och de utgår från sex frågor (se bilaga 1). Dessa frågor 

används som en grund för intervjuerna. Enligt Saunders et al. (2009) bygger 

semistrukturerade intervjuer på att forskaren har en lista på ett antal teman och frågor 

som besvaras under intervjuerna. Dessa teman och frågor skiftar beroende på vem som 

intervjuas, vilket gör att varje intervju blir annorlunda. I vilken ordning frågorna kommer 

kan också variera samt att följdfrågor kan skilja sig intervjuerna emellan. Det är av denna 

anledning som semistrukturerade intervjuer ofta spelas in med ljudinspelningen och 

antecknas av intervjuaren, då det ger en mer fullständig återgivning av intervjun 

(Saunders et al., 2009). Intervjuaren ska dock undvika att använda ljudinspelning om 

intervjupersonen inte vill bli inspelad eller uppträder nervös när inspelningsapparaturen 

är igång. Det är även viktigt att vara medveten om att inspelningar kan undermedvetet 

göra att intervjupersonen inte svarar sanningsenligt. Att vara medveten om detta är 

därmed viktigt. Då det alltid finns en risk att ljudinspelningen inte är brukbar i efterhand 

är det viktigt att de som intervjuar är uppmärksamma och för anteckningar på vad som 

sägs under intervjun (Yin, 2007).  

 

Samtliga intervjupersoner är tillfrågade i förväg om de accepterar att bli inspelade. Det 

godkänns och intervjuerna spelas in via mick och dator. Den viktigaste information 

antecknas även ner. Anteckningarna förenklar sammanfattningen av intervjuerna då det 

viktigaste redan är nedskrivet, samtidigt som ljudinspelningarna försäkrar att ingen viktig 

information blir bortglömd. Skillnaden mellan de två första intervjuerna är ordningen 
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som frågorna ställs i och att följdfrågorna som ställs är olika. Då längden på svaren som 

ges varierar mellan intervjupersonerna, är intervjuerna även olika långa. Den längsta 

intervju varar i 50 minuter och den kortaste i 30 minuter. Efter varje intervju informeras 

intervjupersonen att det eventuellt skickas ut e-postmeddelande i efterhand med 

kompletterande frågor. Intervjun med Intervjuperson 3 hålls en vecka senare jämfört 

med de två första intervjuerna. Fördelen med detta är att frågor som inte besvaras eller 

vars svar inte klargörs fullständigt kan omformuleras. Möjligheten att komplettera 

frågeformuläret med fler frågor uppstår också.   

 

Operationalisering 

De dimensioner som utgör en marknadsundersöknings design är som tidigare nämnt 

prioritet, sekvens, integreringsstrategi samt integreringsstadium. Dessa dimensioner 

utgör den modell som används i analysen av projektgruppens tillvägagångssätt. Prioritet 

är den dimension som svarar för vilken av metoderna som är viktigast för att besvara 

frågeställningen och är således prioriterad. Denna dimension undersöks delvis utifrån 

projektplanen där detaljer kring marknadsundersökningen som den tid och kostnad som 

lagts ner på varje undersökningsdel förväntas framgå. För att få en djupare förståelse 

och för att få projektgruppens syn på vilken metod de anser är av störst prioritet 

tillfrågas intervjupersonerna även om denna dimension. Denna dimension är relaterad till 

intervjutema 2 (se Bilaga 1).  

 

Sekvens är den dimension som svarar för i vilken ordning som en marknads-

undersöknings olika delmoment äger rum. Detta förväntas framgå väldigt tydligt i 

marknadsundersökningens projektplan och ordningen i vilken momenten äger rum är en 

konkret variabel som är svår att feltolka. Frågor kommer ställas om varför det har gjorts 

på detta sätt. Denna dimension är relaterad till tema 3 (se Bilaga 1). 

 

Integreringsstrategi och integreringsstadium behandlar på vilket sätt olika dataformer 

används tillsammans och i vilka stadium detta sker i marknadsundersökningen. Dessa 

dimensioner är svårare att tolka genom dokument och reflekterar snarare på hur 

projektgruppen resonerar och jobbat kring data. Av den anledningen kommer de vara i 

fokus under intervjuerna för att förstå hur och varför data kombineras, samt under vilka 

stadier i marknadsundersökningen som detta äger rum. Intervjutema 4 och 5 avser att 

undersöka detta (se Bilaga 1). 
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Brymans (2006) modell tillämpas för att analysera hur projektgruppen använder 

blandade metoders egenskaper. Dessa egenskaper är som tidigare nämnt triangulering, 

komplettering, utveckling, initiering, expandering. För att utforska hur dessa används, 

ställs följdfrågor kring varför en viss dimension används på ett visst sätt eller vid ett visst 

tillfälle. Då terminologin hos intervjupersonerna kan skilja sig från den inom teorin tolkas 

svaren i stället utifrån egenskapernas innebörd. Triangulering används till exempel för 

bekräftelse, komplettering för att förstärka, illustrera eller förtydliga. Generalisering med 

kvantitativa data kommer även tolkas som en sorts komplettering. Egenskapen 

utveckling, används för att förbättra eller effektivisera en kommande studie med andra 

data. Initiering är en sorts motsats till triangulering och forskare använder egenskapen 

för att söka motsägelsefulla resultat med målet att motbevisa något. Expandering 

används för att bredda en undersöknings omfattning.  

 

Intervjutema 1 (se Bilaga 1) avser att på ett övergripande sätt påbörja intervjun och ge 

intervjupersonen möjligheten att ge sin bild av hur marknadsundersökningen gått till. Då 

uppsatsen behandlar blandade metoder ansågs det nödvändigt att intervjupersonerna 

även gav sin bild av vad som de uppfattade som syrkan i att använda blandade 

metoder. Detta har behandlats i intervjutema 6 (se Bilaga 1). Då Intervjutema 1 och 6 

inte är lika viktiga för att besvara frågeställning behandlas dessa sparsamt i uppsatsens 

empiridel.   

 

Då analysenheten är en marknadsundersökning kan distinktionen mellan projekt-

gruppens metod och uppsatsens metod vara problematisk. Läsaren kan till exempel bli 

förvirrad över vilken av dessa som är kopplad till en specifik datainsamling. Då detaljer 

kring studien eller undersökningen diskuteras behandlar dessa således konsekvent 

marknadsundersökning och respondenterna är konsekvent de som deltagit i 

marknadsundersökningens datainsamling. Detaljer kring uppsatsens metodik diskuteras 

i samband med uppsatsen och intervjupersonerna är de som intervjuats som en del av 

uppsatsens datainsamling. Empirin återges av pedagogiska skäl narrativt och utgår från 

projektets början i mitten av juni 2011. För att behålla den narrativa formen blandas 

observationer från de olika intervjuerna med varandra och med andra datakällor 

kontinuerligt i empirin. 
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Empirisk redogörelse 

Nedan presenteras det empiriska underlaget i form av hur projektgruppen på UM har 

gått tillväga i utformandet och utförandet av marknadsundersökningen. Först beskrivs 

marknadsundersökningen i helhet samt dess händelseförlopp. Vidare presenteras hur 

projektmedlemmarna har prioriterat och integrerat kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder.  

 

United Minds är ett analys- och strategiföretag som grundades 1999. UM köptes upp år 

2003 av PR-byrån Prime och idag arbetar cirka 20 konsulter på företaget. Företagets 

verksamhet bygger bland annat på att hjälpa sina kunder att utifrån analys av insikter 

eller trender förändra och optimera sina verksamheter. UM arbetar även med att studera 

och mäta människors åsikter, behov och beteenden (United Minds, 2011). 

Projektgruppen på UM som har utfört marknadsundersökningen, bestod av tre 

konsulter. Intervjuperson 1 var ansvarig för kvalitativa metoder, Intervjuperson 2 var 

ansvarig för kvantitativa metoder och Intervjuperson 3 var undersökningens 

projektledare. Då marknadsundersökningen började studeras var projektgruppen på väg 

att avsluta den kvantitativa datainsamlingen (se Figur 2, s.26).  

 

Marknadsundersökningen som projektgruppen genomförde var beställd från 

konsumentinsiktsenheten på ett stort internationellt företag. Denna uppdragsgivare 

kommer hädan efter att benämnas som kunden. Kunden har varit intresserad av delvis 

djup konsumentinsikt, men även av underlag för kommande investeringar på marknader 

i de tre BRIC-länderna;2 Land 1, Land 2 och Land 3. Den verksamhet som kunden 

bedriver, bygger på att använda konsumentinsikt för att förbättra produkter, service, 

strategier samt marknadsföring. Marknadsundersökningens huvudsyfte var att skapa 

förståelse för hur introduktionen av en rad nya produkter påverkat konsumenter på de 

olika marknaderna. Kunden vill även veta om de kan förvänta sig en utveckling av 

samma användarkultur bland konsumenter i de tre tillväxtländerna som iakttagits hos 

konsumenter i redan utvecklade länder.  

 

Vid projektets början hade kunden en rad huvudfrågeställningar som UM fick i uppgift 

att undersöka. Dessa bröts sedan ner i underfrågor och hypoteser. Kunden hade även 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 BRIC är de engelska initialerna för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina 
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definierat tre målgrupper som skulle studeras. Dessa representerade nya konsument-

grupper som kunden identifierat på marknaden. Målgrupperna har förväntats uppstå 

som ett resultat av den snabba utvecklingen på de nya marknaderna och de var således 

relevanta för att förstå hur konsumenterna på de nya marknaderna skiljer sig från de på 

redan utvecklade marknader. Marknadsundersökningen skulle bestå av först en 

kvalitativ studie i samtliga tre länder och sedan en kvantitativ studie i Land 2 och Land 

3. I Land 1 hade kunden redan genomfört en kvantitativ studie som syftade till att 

undersöka samma fenomen och kunden såg det således inte som nödvändigt att göra 

en ny kvantitativ studie i Land 1.  

 

Den första delen av studien bestod av en så kallad desktop research3. Den utfördes 

under en treveckorsperiod och syftade till att genom research ge projektgruppen en 

grundläggande bild av marknaden i de olika tillväxtländerna. Kunden hade sedan 

tidigare viss egeninsamlad information om marknaderna som UM fick ta del av. I 

desktop researchen gjorde UM även en blogg- och medieundersökning för att vidare 

förstå den rådande situationen i länderna. Annan tillgänglig försäljningsstatistik och 

marknadsinformation från länderna samlades även in. I undersökningen användes bland 

annat studier gjorda i utvecklade länder för att se hur samma produkt påverkat 

konsumenternas liv där. Dessa studier behandlade teman som till exempel hur 

produkten användes i vardagen och hur den påverkade användandet av andra 

produkter inom samma produktområde.  

 

Liknande marknadsundersökningar hade även gjorts i andra tillväxtländer och 

observationerna i dessa studier gav intressanta bidrag till desktop researchen. 

Informationen från dessa studier bestod delvis av kvantitativa procenttal rörandes 

konsumenter och ekonomiska insikter om länderna och deras förväntade ekonomiska 

tillväxt. Studierna innehöll även mer kvalitativ information om vad folk i dessa länder har 

för preferenser. Denna information bestod av citat från hemsidor och tidningar. Utifrån 

denna kunskap skapades ett preliminärt intervjuprotokoll och en tidsplan för när 

intervjuerna skulle genomföras. Data i desktop researchen var således både kvalitativa 

och kvantitativa och de analyserades gemensamt. Denna analys lade grund för de 

underfrågor och hypoteser som testades i den kvalitativa studien. Detta skedde primärt i 

det respektive landet som informationen hämtades ifrån, men till viss del även mellan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Desktop research betyder skrivsbordsundersökning. 
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länderna. Enligt Intervjuperson 3 tydde informationen på olika skillnader mellan länderna 

och dessa utforskades vidare i den kvalitativa studien. Intervjuperson 1 konstaterade att 

desktop researchen i det här fallet var relativt liten då projektgruppen hade ont om tid.  

 

I den kvalitativa studien genomfördes 33 djupgående intervjuer med konsumenter som 

representerade de tre olika målgrupperna i de tre länderna. I Land 1 och Land 2 deltog 

tio personer och Land 3 deltog 13 personer. Respondenterna delades upp i två städer 

från varje land. Hälften av dessa kom från en stor stad och de resterande kom från en 

medelstor stad i landet sett. Den kvalitativa studien syftade till att utforma hypoteser 

och lyfta fram problem hos konsumenterna som vidare kunde utforskas i den 

kvantitativa studien. Resultatet av den kvalitativa studien hade således en viktig roll i 

utformandet av den kvantitativa studien. En konsult från projektgruppen var på plats vid 

varje delstudie och även en representant från kundföretaget. De tre kvalitativa 

delstudierna genomfördes vid olika tidpunkter. Det möjliggjorde att kunskap kunde föras 

vidare inom projektgruppen för att förenkla delstudierna i de andra länderna. Detta 

förekom till viss del men enligt Intervjuperson 3 var den ursprungliga avsikten att det 

skulle ske mer utförligt.  

 

En viktig del i att förstå hur utvecklingen på dessa marknader skulle se ut var att 

identifiera konsumenternas mognadsgrad inom produktområdet. Den känslomässiga 

anknytningen till produkten var av stor relevans, precis som på vilket sätt eller hur ofta 

den brukades. Det var även viktigt att undersöka hur produkter användes i samband 

med andra liknande produkter och vilken konkret effekt produkten hade på faktorer som 

konsumentens vardag, självförtroende och sociala liv.  

  

Resultatet från de olika länderna förväntades skilja sig från varandra. Indikationer på 

detta hade delvis förmedlats från kunden, men det visade sig även i desktop 

researchen. Bland annat förväntades konsumenterna i Land 3 ha en mer rationell 

relation till produkten till skillnad från Land 1 där relationen förväntades vara mer 

känslomässig och Land 2 där relationen var mer blandad. Länderna förväntades även 

skilja sig från varandra i sättet som konsumenterna använder produkten på.    

 

Den kvantitativa studien baserades på sammanlagt 1200 webbaserade enkäter från 

Land 2 och Land 3. Respondenterna till denna studie tilldelades via en databas där de 
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medverkande frivilligt anmält sig för att delta i denna sorts undersökningar.  

Undersökningen riktades specifikt till de tre olika målgrupperna med 100 respondenter i 

den första, 200 respondenter i den andra och 300 respondenter i den tredje målgruppen 

i varje land. Intervjuperson 2 konstaterade att enkäten tog respondenten ungefär 20 

minuter att genomföra och då var ovanligt lång. De enkäter som UM utformar tar 

vanligtvis tio till tolv minuter för respondenten att svara på. Samma enkätfrågor 

användes i både Land 2 och Land 3 vilket möjliggjorde att länderna kunde jämföras och 

till viss del generaliseras i efterhand. 

 

Respondenterna började med att svara på en rad produktspecifika frågor och fick 

sedan ange vissa grundläggande variabler som ålder och kön och bostadsort i det 

respektive landet. Efter detta följde 35 enkätfrågor som undersökte respondentens 

mognadsgrad i produktområdet och hur produkten påverkade respondentens liv. Även 

frågor rörande vissa specifika praktiska förhållanden ställdes. Dessa frågor och 

svarsalternativ var direkt tagna från observationer från de kvalitativa undersökningarna, 

men även från den tidigare kvantitativa studien i Land 1. Detta för att resultatet från 

denna studie skulle kunnas integreras lättare i analysen. 

 

Enligt samtliga medlemmar i projektgruppen kunde den kvantitativa studien bekräfta 

eller motbevisa de problem som respondenterna tillkännagivit i den kvalitativa studien. 

Den kunde även ge en antydan om hur utbrett ett problem var och ge en möjlighet att 

generalisera och extrapolera resultatet på hela marknaden. Intervjuperson 2 säger att 

”en person i en fokusgrupp kan säga någonting i en intervju som inte alls representerar 

marknaden”.  

 

Till sist genomförde projektgruppen en slutrapport. Enligt Intervjuperson 3 bestod 

slutrapporten av kärnan av all samlad information från marknadsundersökningen. Data 

från desktop researchen, den kvalitativa studien och den kvantitativa studien 

integrerades för att förmedla en berättelse om vad projekt gruppen funnit. Enligt 

Intervjuperson 3 försökte projektgruppen utnyttja så mycket information som möjligt 

från kundens tidigare kvantitativa undersökning i Land 1 för att berika det övriga 

resultatet så mycket som möjligt. Projektgruppen avsåg även att förmedla nästa steg för 

kunden. Vad de, utifrån undersökningen, bedömer händer härnäst. 
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Efter varje datainsamlingsmoment hade projektgruppen en så kallad analysis workshop4 

där de tillsammans med kunden analyserade de data som samlats in. Meningen med 

detta var att få kundens synpunkter på om någon aspekt saknades eller om det fanns 

med aspekter som kunden inte var intresserad av att få studerade. Denna rutin 

säkerställde att marknadsundersökningen levde upp till kundens förväntningar.  

 

Projektet påbörjades av UM vecka 29 år 2011. Insamlingen av data för desktop 

researchen pågick därefter i tre veckor och sammanställningen och analysen pågick i 

ytterligare en vecka. Samtidigt pågick arbetet med att etablera aktuella partners i de 

länder där den kvalitativa studien skulle genomföras. Dessa kontakter ansvarade i 

huvudsak för att finna respondenter till de kvalitativa studierna vilket pågick i tre veckor 

fram till vecka 34. De formulär som intervjuerna skulle baseras på slutfördes och 

översattes till de respektive språken och den kvalitativa undersökningen påbörjades 

under vecka 34. Det första landet att undersökas var Land 1. Sedan utfördes den 

kvalitativa studien i Land 2 vecka 35 samt i Land 3 vecka 36. Mellan vecka 37 och 39 

pågick den gemensamma analysen av resultaten från de kvalitativa studierna. förlopp  

 

Vecka 39 fastställdes enkätfrågorna till den kvantitativa studien. Under perioden vecka 

41 till 44 samlades data från den kvantitativa studien in i Land 2 och Land 3. Under 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Analysis workshop betyder seminarium för analys. 

Figur 1. Händelseförlopp av UMs marknadsundersökning. 

3. Leverans kvantitativ studie  
4. Slutrapport marknadsundersökning 
	  

1. Leverans desktop research  
2. Leverans kvalitativ studie  
	  

5. Uppsatsens                                          
blldatainsamlingsperiod 
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vecka 44 och 45 pågick den samlade analysen inför rapporteringen av den kvantitativa 

leveransen. Marknadsundersökningens sammanställda slutrapport presenterades för 

kunden vecka 46. 

 

Prioritet  

Enligt Intervjuperson 1 var den kvalitativa studien den som prioriterades. I 

projektbeskrivningen framgår det även att den kvalitativa studien tog mest tid, och 

kostade mest. Enligt Intervjuperson 1 kan en undersökning tjäna väldigt mycket på att 

göra en grundläggande kvalitativ studie då det kan fånga in alla de intressanta 

aspekterna. Intervjuperson 1 ansåg även att det lätt kan uppstå datamättnad i en studie. 

”Efter intervjuer med tio personer framkommer det ofta att respondenter tenderar att 

säga samma saker. Det samma gäller även med kvantitativa undersökningar. En studie 

med 2000 respondenter säger oftast samma sak som en studie med 1000 respondenter 

om samma population.” Intervjuperson 1 tycker dock att den kvantitativa studien 

fortfarande har varit av stor skala. Sammanlagt har 1200 personer deltagit i de båda 

länderna.  

 

Intervjuperson 2 hävdade att kunden ofta tycker om tydliga siffror och således 

prioriterar kvantitativa data medan UM brukar prioritera de kvalitativa undersökningarna. 

Enligt Intervjuperson 2 måste båda finnas i en så stor undersökning. Intervjuperson 

hävdar samtidigt att det från projektets början varit väldigt klart att båda metoderna 

behövts för att besvara frågeställningarna och att båda metoderna fått samma prioritet. 

 

Intervjuperson 1 hävdar att konsulterna på UM ofta reflekterar kring vart den 

informationen de analyserar kommer ifrån och vilken verklighet de avbildar, men hävdar 

samtidigt att resultatet skall utgöra underlag för beslutsfattare. Enligt Intervjuperson 1 

bryr sig kunden mindre om varifrån informationen kommer och vill mest ha ett tydligt 

besked; ”höger eller vänster?” Enligt Intervjuperson 2 finns det egentligen ingen 

kunskap om hur marknaden ser ut då en explorativ studie påbörjas. Den 

marknadsundersökning UM genomfört är enligt Intervjuperson 2 inte en renodlad 

explorativ studie trots att de samlat in kvalitativa data först och sedan gjort en 

kvantitativ studie. 
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Integrering 

Under studiens gång har projektgruppen, enligt Intervjuperson 1, sällan reflekterat över 

hur integreringen av data gått till. Det är snarare en naturlig del av studien. Han 

konstaterar även att projektgruppen kontinuerligt under projektets gång ackumulerat 

kunskap. Resultatet från desktop researchen användes primärt vid utformningen av de 

kvalitativa undersökningsformulären, men insikter och kunskaper från desktop 

researchen togs även till vara och utnyttjades vid utformandet av den kvantitativa 

studien, vid analysen av kvalitativa och kvantitativa data och vid slutrapportering.  

 

Då de kvalitativa studierna skedde vid olika tillfällen i de olika länderna togs kunskap 

och insikter från den första studien till vara och användes för att effektivisera metoden i 

den andra och tredje. På samma sätt användes kunskap och insikter från den andra för 

att effektivisera metoden i den tredje. Resultaten från de olika kvalitativa studierna 

analyserades både separat och tillsammans och jämfördes för att identifiera eventuella 

likheter och skillnader. Resultaten från de kvalitativa studierna användes även vid 

analysen av data från de kvantitativa studierna och likaså vid projektets slut-

rapportering.  

 

Resultatet från de två kvantitativa studierna användes även tillsammans. Data från 

studierna jämfördes, de analyserades tillsammans och resultaten presenterades även 

gemensamt i projektrapporten. Enligt Intervjuperson 2 var inte det kvalitativa 

datamaterialet kodat då det analyserades tillsammans med det kvantitativa 

datamaterialet.  

 

Analys  

I denna del presenteras först en bred analys av projektgruppens tillämpande av blandade 

metoder i marknadsundersökningen. Sedan diskuteras hur projektgruppen använt sig av 

blandade metoders dimensioner och egenskaper. Slutligen behandlas marknads-

undersökningens studiedesignen.  

 

Flera anledningar till användandet av blandade metoder  

Utifrån Brymans (2006) modell som beskriver egenskaperna med blandade metoder har 

projektgruppen utnyttjat kombinationen av kvalitativa data och kvantitativa data i flera 

olika syften. Blandade metoder har använts för triangulering då projektgruppen försökt 
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finna liknande resultat i båda dataformerna för att bekräfta en observation. De har även 

använts vid komplettering då kvantitativa data använts för att generalisera kvalitativa 

observationer på en större population och utveckling för att effektivisera en 

datainsamling. Expandering har använts för att bredda slutrapporten med bland annat 

desktop researchen. Kvalitativa och kvantitativa data har också integrerats för att 

breddat hela undersökningens omfattning. Till exempel strävade projektgruppen efter 

att till viss del generalisera resultatet på de tre BRIC-länderna. Data har även integrerats 

mellan länderna. Detta har både effektiviserat datainsamlingen och berikat analysen i 

marknadsundersökningen som helhet. Genom att integrera alla data som varit 

tillgängliga kan blandade metoders egenskaper utnyttjas fullt ut på olika sätt genom en 

hel marknadsundersökning.  

 

Prioritet och sekvens 

Enligt Morgan (2008) ska den metod som är viktigast för att besvara frågeställningen 

användas som huvudmetod och annan metod ska utgöra sekundär metod. Syftet med 

UMs marknadsundersökning var att skapa förståelse för hur nya produkter påverkat 

konsumenter på de olika marknaderna och om de i framtiden kan förvänta sig samma 

användarkultur som i redan utvecklade länder. Intervjuperson 3 hävdar att båda 

kvalitativa och kvantitativa metoder har varit prioriterade och att varit de lika viktiga för 

att besvara frågeställning. Enligt Morse (1991) kan en jämn prioritet skapa problem i en 

undersökning. Om två datatyper som har lika stor vikt i analysen visar motsägelsefulla 

resultat kan det skapa stora problem för marknadsunderökningens trovärdighet 

(Morgan, 1998). Om ett gemensamt problem hade studerats med båda metoderna och 

de givit motsägelsefulla resultat, hade det inneburit att ett studieresultat varit felaktig.  

 

Enligt Intervjuperson 3 har det, sedan projektets början, varit självklart att båda 

metoderna behövts för att besvara projektets frågeställningar. Samtidigt uppfattar 

samtliga intervjupersoner att resultatet i den kvantitativa studien haft syftet att bekräfta 

eller motbevisa observationerna i den kvalitativa studien. Den kvantitativa studien kan 

på så sätt ses som huvudmetod då motsägelsefulla resultat enbart tolkats som att de 

respondenterna sagt i den kvalitativa studien inte varit representativt för marknaden. 

Ambivalensen kring vilken metod som varit av prioritet förklaras även till vis del av det 

Intervjuperson 2 konstaterade, att UM ofta prioriterar de kvalitativa undersökningarna 

medan kunden ofta vill ha tydliga siffror. Med andra ord prioriterar kunden ofta de 
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kvantitativa undersökningarna. Intervjuperson 1 menar samtidigt att den kvalitativa 

delen av marknadsundersökningen varit viktigast för att besvara frågeställningen och 

även att den prioriterats. Att de kvalitativa studierna genomförts på plats och att 

projektgruppens medlemmar närvarat i de olika länderna är en faktor som gjort denna 

undersökning både dyrare och mer tidskrävande. I den kvantitativa studien har i stället 

datainsamlingen skett online och projektgruppen har då kunnat arbeta från kontoret i 

Stockholm. Att i detta fall analysera prioriteringen utifrån de resurser som en studie 

krävt, kan därmed ha en missvisande effekt. Intervjuperson 1 menar att datamättnad lätt 

uppstår i en undersökning. Detta kan även vara en anledning till att studien utformats på 

detta sätt. 

 

Enligt Morgan (1998) avgörs undersökningens sekvens av den studie som prioriteras 

samt syftet med den sekundära studien. Den sekundära studien kan antingen användas 

för att utveckla den prioriterade studien, men även hjälpa till att förklara eller förstärka 

dess resultat (Morgan, 1998). I projektgruppens fall har kvalitativa data delvis använts 

för att utveckla den kvantitativa studien genom att problem och fenomen som 

respondenterna nämnt i djupintervjuerna använts för att skapa enkätfrågor. Data i den 

kvantitativa studien har även använts för att komplettera och expandera de kvalitativa 

observationerna. Dessa två dataformer har till exempel analyserats tillsammans i 

projektets slutrapportering. Data har även analyserats tillsammans för att med 

triangulering, bekräfta kvalitativa resultat. Som Morgan (1998) hävdar används 

triangulering för att söka liknande resultat med olika metoder för att stärka en tes. De 

olika dataformerna har således haft olika användningsområden beroende på när i 

marknadsundersökningen de har integrerats.  

 

Denna observation gör problemet kring marknadsundersökningens huvudmetod 

ytterligare mer komplicerad då båda metoderna använts som både sekundär metod och 

prioriterad metod. Den kvantitativa studien har hjälpt till med att bekräfta och förstärka 

resultatet i den kvalitativa studien och den kvalitativa metoden har hjälp till för att 

utveckla den kvantitativa metoden. Trots att metoderna avser att undersöka samma 

frågeställning kan således båda metoderna prioriteras beroende på deras enskilda syfte. 

Om så är fallet är det inte nödvändigt för en forskare att fastställa huvudmetoden i en 

undersökning. Detta fenomen utgör ett intressant tillskott till Brymans (2006) teori om 

blandande metoder och diskussionen kring vilken metod som skall prioriteras. 
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Integreringsmetod - De fem egenskaperna  

De data som samlades in i projektgruppens desktop research har fyllt flera funktioner i 

marknadsundersökningen. Denna användes huvudsakligen för att ge projektgruppen en 

förståelse för hur marknaderna såg ut och användes således för utveckling av 

datainsamlingen för den kvalitativa och kvantitativa studien. Dessa observationer 

användes främst för att utveckla den kvalitativa studien i det respektive landet. 

Intervjuperson 3 hävdar samtidigt att projektgruppen fann intressanta skillnader mellan 

länderna som även utforskades. På så sätt integrerades även data från desktop 

researchen mellan länderna. Data från desktop researchen användes även för 

expandering av data från de andra studierna genom att de användes vid projektets 

slutrapportering.  

 

Det huvudsakliga syftet med den kvalitativa studien var även att utveckla den 

kvantitativa datainsamlingen då observationerna från dessa användes för att utforma 

frågorna i enkätundersökningen. Då observationerna sammanfogades till en gemensam 

enkät integrerades dessa data även mellan länderna. Kvalitativa data användes 

samtidigt för utveckling av de kvalitativa delstudierna. Då de ägde rum vid olika 

tidpunkter i de olika länderna kunde observationer och erfarenheter utnyttjas mellan 

länderna för att effektivisera datainsamlingen. Intervjuperson 3 hävdade att målbilden 

var att detta skulle ske mer omfattande. Observationer i kvalitativa delstudier kan 

utnyttjas till en större grad för att effektivisera datainsamlingen i andra länder. 

Projektgruppen kan annars spara tid i framtiden genom att genomföra de olika 

delstudierna samtidigt. 

 

Data från den kvalitativa studien användes även för triangulering och för komplettering. 

Triangulering för att bekräfta kvalitativa observationer med kvantitativa data och 

komplettering för att jämföra resultaten mellan de olika länderna. Eftersom kvalitativa 

data även integrerades i slutrapporteringen användes de också för expandering av 

marknadsundersökningens totala resultat. Detta är i enlighet med vad Johnson et al. 

(2007) ponerar om blandade metoder; att de både skänker en undersökning bredd och 

bekräftelse.  

 

Kvantitativa data användes i marknadsundersökningen för triangulering, komplettering 

och expandering. Genom triangulering sökte den kvantitativa datainsamlingen att 
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bekräfta de observationer som gjordes i djupintervjuerna. Kvantitativa data användes 

även för komplettering. Intervjuperson 3 hävdade att ett syfte med den kvantitativa 

studien var att kunna extrapolera de kvalitativa observationerna på hela marknaden för 

att ge kunden ett underlag för kommande investeringar. Det kvantitativa resultatet 

kompletterar således den kvalitativa metodens mest kritiska svaghet, oförmågan att 

generalisera resultatet. Kvantitativa data användes även för triangulering och 

komplettering mellan länderna då resultatet i dessa studier jämfördes. Projektgruppen 

sökte med detta att hitta de likheter mellan länderna som kunde ge en helhetsbild av 

tillväxtmarknaderna. Projektgruppen sökte även att hitta det som skilde dessa tre 

marknader åt. Precis som de data från desktop researchen och från den kvalitativa 

studien, integrerades kvantitativa data i projektets slutrapportering och användes 

därmed också för expandering. 

 

Integreringsstadium 

Enligt Creswell et al. (2003) kan integreringen av den kvalitativa och kvantitativa 

metoden ske i problemformuleringen, i datainsamlingen, vid analysen av data eller vid 

tolkningen av resultatet. Integrering kan även ske i flera stadier i samma studie. I UMs 

studiedesign framgår det att integreringen ägt rum i alla stadier i marknads-

undersökningen. Det framstår även som att alla tillgängliga data har använts vid 

integreringen i alla dessa stadier. Enligt Intervjuperson 1 har projektgruppen 

kontinuerligt ackumulerat kunskap under hela studien. Projektgruppen har således 

använt sig av all tillgänglig information i alla stadier och använder denna för att delvis 

utveckla marknadsundersökningen som helhet, men även bekräfta, förstärka eller 

expandera de data som samlats in. Enligt Harrison Reillys (2011) undersökning visade 

det sig att många forskare inte utnyttjade blandade metoders egenskaper då data inte 

integrerades fullt ut. Genom att blanda data på så många sätt som möjligt har därmed 

projektgruppen till stor del utnyttjat blandade metoders egenskaper. Enligt Morse (2003) 

är blandningen av de olika dataformerna det som skiljer blandade metoder från så 

kallad multimetod där olika sorters kvantitativa eller kvalitativa metoder används men 

aldrig blandas. 

 

Av de fördelar med blandade metoder som Bryman (2006) presenterar, har 

projektgruppen använt sig av alla utom en; initialisering. Enligt Bryman (2006) används 

initialisering då en forskare söker resultat i olika studier som är paradoxala eller 
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motsägelsefulla och initiering kan användas för att finna nya perspektiv på olika teorier. 

Initialisering förefaller som en viktig egenskap inom akademisk forskning där en 

frågeställning utgår från ett teoretiskt ramverk. I en marknadsundersökning där syftet är 

att utforska en potentiell marknad eller undersöka efterfrågan för en viss produkt (Hague 

et al., 2004), antas dock paradoxala eller motsägelsefulla resultat kontraproduktiva. Att 

projektgruppen inte utnyttjat denna egenskap hos blandade metoder bör därmed tolkas 

som en styrka snarare än en svaghet i marknadsundersökningen. Att den kvantitativa 

studien till viss del syftade till att motbevisa de observationer från djupintervjuerna som 

inte var representativa för målgrupperna kan däremot tolkas som en sorts Initiering. 

Motsägelsefulla resultat kan i ett sådant fall ge ett nytt perspektiv på uppfattningar om 

en målgrupp. 

 

Studiedesign 

I förhållande till Harrison och Reillys (2011) ramverk följer UMs marknadsundersökning 

en explorativ studiedesign. I den explorativa studiedesignen används den kvalitativa 

studien i huvudsak för att skapa variabler, klasser eller instrument att basera den 

kvantitativa studien på (Harrison & Reilly, 2011). UM genomförde den kvalitativa studien 

först och skapade hypoteser som den kvantitativa studien sedan baserades på. Enligt 

Creswell (2002) syftar den kvalitativa studien till att utforska ett fenomen och den 

kvantitativa studien syftar till att förklara de samband som identifieras i den kvalitativa 

studien. Intervjupersonerna konstaterar att syftet med de kvantitativa data är att 

bekräfta de kvalitativa data. Genom att kvantifiera de frågor som uppkom i den 

kvalitativa studien har UM kunnat undersöka om dessa frågor funnits hos den breda 

publiken på marknaden och var värda att ta ställning till. Detta är även i enlighet med 

Harrison och Reillys (2011) förslag där explorativa studier kan användas för att 

generalisera kvalitativa fynd på en större population eller att revidera en teori som är i 

sin utvecklingsfas.  

 

Den explorativa studiedesignen bygger till stor del enligt Harrison och Reilly (2011) på 

att den kvantitativa datainsamlingen prioriteras. Då båda metoderna prioriterats blir 

således svårt att helt och hållet kategorisera marknadsundersökningen som explorativ. 

Harrison och Reilly (2011) hävdar även att den explorativa studiedesignen används då 

studievariabler är okända. Vid UMs marknadsundersökning gjordes desktop researchen 

innan den kvalitativa studien och studievariablerna var då inte helt okända. Inte heller i 
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den bemärkelsen var marknadsundersökningen explorativ. Detta bekräftades även av 

Intervjuperson 2 som hävdade att marknadsundersökningen inte var renodlat explorativ 

då kunskap hade samlats in innan den kvalitativa studien. Enligt Bryman (2006) har 

bristen på bra exempel och den utbredda kategoriseringen av studiedesigner inom 

blandade metoder gjort området väldigt invecklat. Detta kan förklara varför det är svårt 

att kategorisera projektgruppens studiedesign. Dimensionerna inom blandade metoder 

kan brukas på för många olika sätt för att en normering av studiedesigner skall vara 

fördelaktig.   

 

Som Intervjuperson 1 nämner, utgör resultatet av marknadsundersökningen 

beslutsunderlag för kunden. För kunden är det således viktigare med ett tydligt svar än 

en utläggning för UMs metodik eller potentiella felfaktorer. Johnson et al. (2007) hävdar 

att blandade metoder genererar ett större förtroende för de slutsatser som kan dras av 

en studie. På så sätt fyller blandade metoder en viktig funktion när det kommer till att 

skapa förtroende för resultatet i en marknadsundersökning och på så sätt underlätta för 

kunden i en beslutssituation. UMs sätt att bruka blandade metoder på bekräftar även 

den tes om att blandade metoder inte nödvändigtvis behöver begränsas till att bara 

använda en mix av två metoder (Johnson et al., 2007). Integreringen av data från 

desktop researchen kan ses som användningen av ytterligare en sorts metod som 

berikat projektet som helhet.  

 

Slutsats  

Det huvudsakliga syftet med en marknadsundersökning är att skapa underlag för 

beslutsfattare som befinner sig långt ifrån den aktuella marknaden. Då en 

marknadsundersökning behöver både ha bredd och djup är blandade metoder ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Att använda två dataformer i stället för en kräver dock mer 

resurser. Då flera dataformer används är det därmed viktigt att den fulla potentialen av 

data som samlats in utnyttjas för att inte resurser ska slösas. Morse (2003) hävdar att 

data som saknar substantiell tyngd får ett större värde i kombination med andra data. 

Värdet av en undersökning som blandar dataformerna är således större än de olika 

dataformerna hade varit separat. Det utgör en viktig infallsvinkel för företagsledare som 

står inför att göra en viktig marknadsundersökning. Då blandade metoder används och 

brukas fullt ut kan studier bli mer prisvärda eller ge samma kunskap för mindre kostnad.  
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I marknadsundersökningen som projektgruppen på UM genomfört, har dimensionerna i 

blandade metoder tillämpats på en rad olika sätt för att utnyttja metodernas 

egenskaper. Detta har givit marknadsundersökningens resultat en stor bredd och 

tillförlitlighet. För att utnyttja egenskaperna med blandade metoder har projektgruppen 

bland annat avsett att integrera alla tillgängliga data i så många stadier som möjligt 

genom projektet. Detta har effektiviserat datainsamlingen och givit samtliga leveranser 

till kunden en stor bredd och trovärdighet. Projektgruppen har även integrerat data 

mellan de olika länderna som undersökningen gjorts i, både vid utvecklingen av data-

insamlingar och vid analysen. Det har ytterligare ökat marknadsundersökningens 

omfattning och gynnat tillförlitligheten i resultatet.  

 

Vidare är det svårt att kategorisera designen i UMs marknadsundersökning utifrån 

rådande teorier. De olika delmetoderna har till exempel används på ett betydligt mer 

dynamiskt sätt och data har även integrerats på ett mer kreativt sätt än i traditionella 

akademiska undersökningar. Morgan (2008) föreslår till exempel, att en datainsamling 

måste prioriteras för att det inte ska uppstå problem i undersökningens analysdel. I 

projektgruppens fall har däremot de olika metoderna prioriterats olika beroende på var i 

studien de har integrerats med varandra. När kvalitativa och kvantitativa data 

analyserats tillsammans har till exempel de kvantitativa resultaten varit de som bekräftat 

om en kvalitativ observation varit representativ eller inte. Båda metoderna har således 

kunnat prioriteras utan att skapa problem. Vidare kan resurser vara en dålig variabel för 

att utvärdera prioritering. Kvalitativa studier kräver att en forskare finns på plats och då 

undersökningar görs i andra länder kommer dessa metoder ta mer resurser än 

kvantitativa studier trots att de inte prioriteras i analysen. 

 

Dimensionen sekvens har utnyttjats till fördel för marknadsundersökningens 

datainsamling. Exempelvis utfördes de kvalitativa delstudierna vid olika tillfällen vilket 

möjliggjorde att de kunde finjusteras kontinuerligt. Detta är någonting som bara skedde 

till viss del och vidare kan tillämpas i framtida studier. Ju mindre antal datainsamlingar 

som sker samtidigt desto effektivare och exaktare kommer varje datainsamling att vara. 

Resultat i en studie kan användas för att effektivisera utförandet av nästa. Samtidigt är 

en av de faktorerna som avgör om en marknadsföring kommer utföras eller är inte 

tidsutrymmet. Att genomföra alla delmoment i en studie sekventiellt är väldigt 
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tidskrävande och praktiker måste således finna en balans mellan tidsåtgång och 

precision. 

  

Harrison och Reilly (2011) fann att många forskare som använt sig av blandade metoder 

misslyckats med att utnyttja den potential som undersökningsstrategin besitter. Till 

exempel hade data integrerats för sparsamt i studiernas olika moment. I projekt-

gruppens undersökning har olika sorters data integrerats med varandra på nästan alla 

tänkbara sätt. Då styrkan hos blandade metoder ligger i den synergieffekt som uppstår 

då de olika dataformerna blandas, bör det faktiska blandandet av dataformerna 

maximeras. Forskare som använt sig av blandade metoder har enligt Harrison och Reilly 

(2011) bekymrat sig över avsaknaden av en best practice inom området. I detta 

anseende kan många forskare dra lärdom från praktikers sätt att tillämpa blandade 

metoder. 

 

Dynamiken i Brymans (2006) modell som beskriver dimensionerna i blandade metoder 

gör det lätt för forskare att utveckla den specifika studiedesignen som är bäst lämpad 

för deras undersökning. Att blandade metoder är en dynamisk teknik kan samtidigt vara 

en anledning till att många forskare saknat bra exempel på studier där tekniken används 

(Harrison Reilly, 2011). Då forskare kan anpassa sin design efter det specifika 

studieobjektet, kommer en sådan design vara svår att tillämpa på andra studieobjekt. 

Den studiedesign som projektgruppen på UM använt, har samtidigt varit svår att 

kategorisera. Även detta kan vara ett resultat av dimensionerna i blandade metoder kan 

användas så brett.  

  

Som Johnson et al. (2007) hävdar kan blandade metoder generera ett större förtroende 

för resultatet av en studie. I UMs fall kommer blandade metoder, utöver att de ger 

resultatet både en bredd och ett djup, ge kunden en större säkerhet och underlätta 

deras kommande investeringsbeslut. Forskare som söker trovärdiga svar bör även ha 

detta i åtanke då de bestämmer sig för vilken metod som är lämpligast för deras 

aktuella undersökningsfråga. Morgan (1998) har föreslagit att blandade metoder inte 

passar alla studier då en enskild studiemetod kan vara tillräklig för att fullt ut besvara en 

frågeställning. Trotts att en metod kan vara tillräcklig för att besvara en frågeställning, 

kan blandade metoder även då fylla en viktig funktion då metoden i sig ger större 

trovärdighet för studiens resultat.  
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Enligt Intervjuperson 2 brukar kunden prioritera tydliga siffror medan konsulterna på UM 

ofta prioriterar kvalitativa data. Då både kvalitativa och kvantitativa metoder är viktiga 

för att besvara frågeställningar av den natur som utforskats av projektgruppen, blir det 

en viktig balansgång mellan att tillfredställa kunden och att leverera sanningsenliga 

resultat. Forskare, vars studier saknar kommersiellt syfte, undgår i regel ett sådant 

ställningstagande. Som Harrison och Reilly (2011) nämner har kvalitativa metoder blivit 

vanligare inom akademisk marketing research. Denna observation kan åskådliggöra en 

av anledningarna till detta. 

 

Denna uppsats belyser blandade metoders användningsområden inom både akademisk 

forskning och kommersiella marknadsundersökningar. Det har även framgått att dessa 

två kategorier av metodutövare kan erbjuda varandra viktiga synsätt och praktiska 

tillvägagångssätt. Observationerna indikerar att (1) praktiker och akademiker kan ge 

studier större trovärdighet och bredd genom att integrera data på så många sätt som 

möjligt och vid så många tillfällen som möjligt i studien, (2) de olika dataformerna kan 

prioriterats olika beroende på var i studien de integreras med varandra, (3) genom att 

öka antalet datainsamlingar som sker sekventiellt kan forskare skapa effektivare och 

exaktare studier, (4) dynamiken i blandade metoder kan göra det svårt att kategorisera 

en studiedesign, (5) flera dataformer kan ge resultatet i en studie större trovärdighet och 

att (6) studiedesignen i kommersiella marknadsundersökningar kan se annorlunda ut 

beroende på kundens preferenser. Då uppsatsen behandlat en enskild marknads-

undersökning går det inte att spekulera kring hur blandade metoder används inom 

branschen som helhet. Detaljer kring marknadsundersökningen som berört kunden, 

branschen och de undersökta länderna har heller inte tillkännagivits. Blandade metoder 

är enligt Tashakkori och Teddlie (2003) den forskningsmetodik som i framtiden kommer 

vara dominerande. Det är onekligen på tiden för samtliga institutioner, akademiska som 

kommersiella, att bli en del av och börja tillskansa sig blandade metoders inneboende 

potential.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuteman 

1. Beskriv projektet från början till slut. Vad har din roll varit? 

2. Vilken av metoderna prioriteras? Varför prioriteras den? 

3. I vilken ordning hämtas de olika formerna av data? Varför denna ordning? 

4. På vilket sätt integreras metoderna? Varför integreras de på det sättet? 

5. Under vilket stadium av undersökningen förekommer blandade metoder? Varför vid 

detta stadium? 

6. Vilka är fördelarna med blandade metoder? 

 

Bilaga 2 – Intervjupersonerna 

 

Intervjuperson 1 (2011-11-17) Intervju, Praktiker med ansvar för kvalitativa data. 

Intervjuad av Robin Havervall & Filip Langemar.  
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Intervjuperson 2 (2011-11-17) Intervju, Praktiker med ansvar för kvantitativa data. 

Intervjuad av Robin Havervall & Filip Langemar. 

 

Intervjuperson 3 (2011-11-25) Intervju med projektledaren på United Minds. Intervjuad 

av Robin Havervall & Filip Langemar. 

 


