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Executive summary 

This thesis has a theoretical approach to analyze how auditory unpredictability influences the 

preference formations process and memory of brands and commercials. 

The inspiration to this study came from an experiment conducted by Cyril Herry et al. where 

a number of subjects were exposed to both predictable and unpredictable sound sequences 

while performing a visual dot probe task. The study found that the unpredictable sound 

sequences caused sustained neural activity in an area of the brain called amygdala, and the 

visual dot probe task was found to induce avoidance and anxiety-like behaviour. 

 

This study has aimed at developing a research design based on the findings by Herry et al. 

and combining it with relevant marketing stimuli. In the process of developing the research 

design, the theory of how preference and memory is formed was reviewed, where the 

prediction effect was found to have a strong impact of the preference formations process. The 

theoretical review on memory showed that, exposure, attention and the emotional content of 

stimuli were the primary factors, that influences how stimuli is remembered.   

 

The theoretical review on the theory led to the construction of two hypotheses, where auditory 

unpredictability was expected to decrease the preference of the marketing stimuli but enhance 

the memory of it. Two experiments were then performed to test these hypotheses. 

The first test confirmed the hypothesis, as brand logos paired with unpredictable sounds were 

rated significantly lower than the brand logos paired with predictable sounds. The second test 

however failed to confirm the hypothesis, when the temporal unpredictability was composed 

in the music of television commercials. 

The subsequent test for recall of the television commercials shown in the preference test 

confirmed the priori hypothesis, as the commercials paired with the temporal unpredictable 

music in general had a significantly higher recall level than commercial paired with the 

temporal predictable music.   

 

Even though the results from the second test did not confirm the hypothesis for the preference 

formation, it is still believed to pose a threat of having a negative impact, given the results 

from the first test. The use of auditory unpredictability in advertising has thus been found as a 

potential paradox and therefore challenges the traditional advertising theory, where there has 

been found to be a positive correlation between the preference and memory of commercials. 
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1 Indledning 

I dagligdagen udsættes et almindeligt menneske for et væld af forskellige sanseindtryk, der 

alle i varierende grad afføder emotionelle responser. Hvordan disse opfattes og evalueres 

varierer fra person til person. Måden, hvorpå den menneskelige hjerne processerer disse 

sansede stimuli, er dog ens. 

I forbindelse med processeringen af sansede stimuli, har evnen til at kunne forudsige disse 

stimuli vist sig at være en vigtig faktor for, hvordan de opfattes og evalueres. Til at undersøge 

effekten af kontekstuel uforudsigelighed har flere forsøg påvist, hvordan eksponering af 

forskellige uforudsigelige lyd- eller musiksekvenser, aktiverer et område i hjernen, der kaldes 

amygdala.  

Inspirationen til denne opgave stammer netop fra et af disse forsøg og er foretaget af Cyril 

Herry et al. I dette forsøg blev en række testpersoner i forbindelse med en 

opmærksomhedstest eksponeret for en række lydsekvenser med en henholdsvis forudsigelig 

og uforudsigelig struktur, mens de blev hjernescannet. Resultaterne af fMRI-scanninger viste 

en generel forhøjet aktivitet af amygdala, når testdeltagerne blev eksponeret for de 

uforudsigelige lydsekvens i forhold til de forudsigelige lydsekvenser. Der blev endvidere i 

opmærksomhedstesten registreret en generel angstlignende og undvigende adfærd blandt 

testdeltagerne, når de blev eksponeret for de uforudsigelige lydsekvenser i forhold til de 

forudsigelige. Det vil derfor være interessant at undersøge, hvordan processering af auditivt 

uforudsigelige stimuli kan påvirke præference-dannelsen. 

 

Eftersom denne opgaven er skrevet som kandidatafhandling på linien økonomisk 

markedsføring (cand.merc.emf), har det været centralt for opgaven at søge at udforme en 

opgavestruktur, der har til hensigt at kombinere neuroforskningens viden om, hvordan hjernen 

reagerer på kontekstuel uforudsigelighed med markedsførings-relevante stimuli. 

   

Indenfor reklameverdenen er man i stadig højere grad blevet bevidst om værdien ved at 

inddrage flere sanser i markedsføringen, hvor der har været et stigende fokus på udviklingen 

af et brands auditive profil i kommunikationen med forbrugeren. Denne afhandling har derfor 

til formål at søge at kombinere den auditive uforudsigelighed, med visuelle stimuli hentet fra 

den kommercielle verden i form af brandlogoer og reklamefilm og undersøge, hvordan den 

auditive uforudsigelighed påvirker dannelsen af præference og hukommelse af logoerne og 

reklamefilmene.    
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2 Problemstilling 

Baggrunden for denne afhandling er opstået på baggrund af Herry et als forsøg ”Processing of 

Temporal Unpredictability in Human and Animal Amygdala” hvor det blev påvist at 

afspilningen af et uforudsigeligt lydmønster medfører en aktivering af amygdala, der spiller 

en central rolle i processeringen af stimuli i hjernen.  

Herry et als forsøg havde til formål at beskrive hvordan mennesker reagerer på uforudsigelig 

lydstimuli generelt, hvorimod denne afhandling søger en specifik undersøgelse af hvilken 

betydning uforudsigelighed har i en markedsføringskontekst. 

 

På baggrund af ovenstående problemfelt er der opstillet følgende problemformulering:  

Hvilken rolle spiller anvendelsen af kontekstuel uforudsigelighed for dannelsen af præference 

og hukommelse i den direkte kommunikation med forbrugeren? 

 

For at præcisere og uddybe denne problemformulering, er der opstillet følgende 

delspørgsmål: 

- Hvordan dannes præference for stimuli 

- Hvilken rolle spiller forventning og forudsigelighed i dannelse af præference 

- Hvad har betydning for den menneskelige hjernes hukommelse af stimuli? 

- Hvordan opfattes auditive stimuli? 

- Hvilken betydning har anvendelse af auditiv uforudsigelighed i markedsføringen for 

præferencen af et brand? 

- Hvilken betydning har anvendelse af auditiv uforudsigelighed i markedsføringen for 

hukommelsen af et brand? 

- Hvilken betydning har anvendelse af auditiv uforudsigelighed for den eksisterende 

markedsføringsteori, og hvordan kan auditiv uforudsigelighed implementeres i 

markedsføringen? 

- Hvilke etiske overvejelser bør man gøre sig, når man søger at påvirke forbrugerens 

sanser uden de nødvendigvis selv er bevidst om det? 
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3 Metode 

I dette afsnit vil de metodiske overvejelser der ligger til grund for denne opgave blive 

gennemgået. Opgaven har grundlæggende et teoretisk fokus, hvor det er formålet at opstille 

en række hypoteser og efterfølgende gennemføre forsøg til afprøvning af disse hypoteser. 

Denne form for vidensproduktion kaldes også for induktion, da vidensproduktionen sker på 

baggrund af indsamlet empiri, som derefter vil blive tilsluttet den generelle teori (Andersen 

2003).  

 

Filosoffen David Hume identificerede dog en svaghed ved at benytte sig af induktion, hvilket 

er blevet kendt som ”problem of induction”. Uanset antallet af observationer, vil man aldrig 

kunne redegøre for, at det med 100% sikkerhed forholder sig, som man har bevist. David 

Hume brugte selv eksemplet med, at uanset hvor mange svaner han observerede, der alle var 

hvide, ville han aldrig kunne komme frem til konklusionen om at alle svaner er hvide (Huron 

2006). Det er således en vigtig pointe at være opmærksom på, når man arbejder induktivt.  

 

I forbindelse med dannelse af den nye viden, som skal komme fra de to undersøgelser, er det 

vigtigt at være opmærksom på, at der grundlæggende findes to statistiske fejltyper. Disse er 

baseret på ens umiddelbare forventning til et fænomen også kaldet nulhypotesen: 

Fejltype 1: Fejlen ved at forkaste nulhypotesen, når den i virkeligheden er korrekt.  

Fejltype 2: Fejlen ved ikke at forkaste nulhypotesen, når den i virkeligheden er forkert.  

 

Det er således formålet for denne opgave at skabe et teoretisk velbegrundet 

undersøgelsesdesign, så risikoen minimeres for, at disse fejltyper optræder i de konklusioner 

der drages. 

 

3.1 Dataindsamling 

Med den induktive tilgang til dannelsen af viden for denne opgave er det centralt, at der 

produceres nye primære data. Denne skabelse af nye data vil komme fra gennemførsel af to 

forsøg. I det følgende vil det derfor blive gennemgået, hvilke overvejelser der er blevet gjort 

for at frembringe så valide data som muligt fra de to forsøg. Udover de primære data, som de 

to undersøgelser vil medføre, vil der i opgaven også blive inddraget sekundære data for at 

kunne analysere og relatere de fundne resultater i forhold til den eksisterende teori på området 
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samt identificere, hvilken betydning de undersøgelsens resultater har for teorien, og hvilken 

anvendelse de kan have i praksis. 

   

3.1.1 Undersøgelsesdesign 

Grundlaget for en hver undersøgelse er udformningen af undersøgelsesdesignet. En mere 

udførlig gennemgang af de to forsøgs undersøgelsesdesign vil dog først blive gennemgået i 

forbindelse med beskrivelsen af de to undersøgelser, hvorfor der henvises til henholdsvis 

afsnit 9.2 og afsnit 10.2. 

 

3.1.2 Valg af testdeltagere 

Testdeltagerne til de to forsøg består hovedsageligt af studerende fra Copenhagen Business 

School, hvilke betyder at det primært er unge mennesker, der deltager i undersøgelserne. 

Denne smalle udvælgelse af testdeltagere til forsøgene er selvsagt ikke repræsentativ for den 

samlede befolkning. Der er dog umiddelbart ikke fundet nogen beviser i den eksisterende 

teori, der indikerer, at demografiske eller sociologiske faktorer såsom alder eller 

uddannelsesniveau skulle påvirke, hvordan man reagerer på kontekstuelt uforudsigelige 

stimuli. Der er derfor ingen grund til at antage, at den valgte metode til udvælgelsen af 

testdeltagere påvirker validiteten af undersøgelsens resultater.  

 

3.2 Kvalitet af data 

Denne opgave er opbygget, så der indledes med en række teoretiske afsnit, der danner 

udgangspunkt for de senere forsøg. Dette stiller i første omgang krav til kvaliteten af de 

indsamlede sekundære data og den efterfølgende indsamling og bearbejdning af de primære 

data, som de to forsøg vil generere. I de to følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvilke 

metodiske overvejelser, der er gennemgået, for at frembringe så valide primære og sekundære 

data som muligt.  

 

3.2.1 Primær data 

Da opgaven har et induktivt fokus, vil der i forbindelse med udarbejdelsen af de to forsøg, 

blive indsamlet en række primære data til undersøgelse af netop denne afhandlings 
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problemstilling. For at undgå en ren subjektiv analyse af de indsamlede primære data vil disse 

data blive analyseret ud fra statistiske tests i statistik-programmet SAS JMP.   

 

3.2.2 Sekundære data 

Denne afhandling indeholder indledningsvist en række teoretiske afsnit, der er baseret på 

sekundære kilder. Til indsamling af den viden, der er anvendt i de teoretiske afsnit, har det, så 

vidt det har været muligt, været tilstræbt at benytte videnskabeligt publicerede artikler og 

bøger for at sikre en så høj videnskabelig validitet som muligt.  

Neurovidenskaben er et område, der er i stadig udvikling, hvorfor der ikke er altid er generel 

enighed blandt de forskellige forskere om forskellige teorier. Det har derfor været målet at 

søge at anvende de generelt mest anerkendte teorier og teoretikere for at sikre, at de 

forskellige teorier er indbyrdes konsistente, så udgangspunktet for de efterfølgende 

undersøgelser har været så teoretisk validt som muligt. 

Senere hen i opgaven vil undersøgelsernes resultater blive sat i perspektiv til 

reklameindustrien. For at kunne benytte sekundære data fra et bredere udvalg af kilder, har 

det betydet, at der vil blive slækket på de stringente krav til kildernes videnskabelige validitet, 

hvorfor der nogen steder eksempelvis vil blive brugt avisartikler fra almindelige dagblade 

som kilder. Det er dog vigtigt at understrege at disse kilder ikke har haft indflydelse på 

udformningen af undersøgelsesdesignet, men udelukkende er inddraget for at kunne 

undersøge, hvilken betydning undersøgelsernes resultater kan have for markedsføringen og 

hvordan viden om den auditive uforudsigelighed kan anvendes i praksis. 

 

3.3 Opgavestruktur 

I figur 3.1 er det vist hvordan denne afhandling er opbygget. Afhandlingen er primært bygget 

op omkring de to undersøgelse, men figur 3.1 illustrerer, hvordan de øvrige afsnit hænger 

sammen, for på den måde at vise den røde tråd i opgavestrukturen. 
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Indledningsvist vil der komme en teoretisk gennemgang af de strukturer i hjernen, som spiller 

en rolle i forbindelse med de forsøg, der vil blive foretaget. Herefter følger to afsnit (5 og 6) 

der bliver en teoretisk gennemgang af, hvilken betydning begreberne forventning og 

hukommelse har for dannelse af præference og hukommelse. Hjernen er en kompleks 

struktur, hvor mange af de forskellige områder og centrer har indflydelse på flere forskellige 

funktioner, hvorfor det ikke kan undgås, at der i gennem opgaven vil forekomme overlap 

mellem de forskellige begreber. Herefter vil teorien om hukommelse blive relateret til den 

eksisterende teori på området for effekten af reklamer. 

Da specialet tager udgangspunkt i forsøg med lyd vil det også blive forklaret, hvordan 

auditive stimuli opfattes. Denne gennemgang leder efterfølgende op til de to undersøgelser, 

Figur 3.1: Strukturen for  opgaven 

Indledning 

Problemformu-
lering 

Metode 

Teori om 
hjernen 

Forventning Hukommelse Reklamens 
effekt 

Auditiv 
perception 

Forsøg 1og 2 

Indvirkning på 
markedsføringen 

Etisk diskussion 

Konklusion 
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som afhandlingen er bygget op omkring. Det er således de fem teoretiske afsnit, der danner 

præmisserne, for at kunne skabe et undersøgelsesdesign og opstille en række hypoteser, der 

efterfølgende vil blive testet.  

Afsnit 9 og 10 handler om de to undersøgelser, der danner udgangspunkt for denne 

afhandling. De to afsnit er bygget op efter den struktur, der traditionelt anvendes for 

videnskabelige artikler. Afsnittet bliver derfor indledt med en beskrivelse af baggrunden for 

forsøget. Efterfølgende opstilles en hypotese, som undersøgelsen har til formål at teste. 

Bagefter præsenteres undersøgelsens resultater og der rundes af med en diskussion af de 

fundne resultater. 

Herefter følger et afsnit med en perspektivering af undersøgelsernes resultater, og hvilken 

betydning de har for den eksisterende markedsføringsteori. Endeligt kommer der en 

diskussion omhandlende de etiske problemstillinger og konsekvenser, det kan have at 

inddrage neurovidenskaben i markedsføringen, hvorefter afhandlingen afrundes med den 

endelige konklusion. 

 

Gennem opgaven vil der blive anvendt eksempler fra forskellige undersøgelser og historier fra 

den virkelige verden for at relatere de meget tekniske og videnskabelige begreber og 

definitioner til en konkret sammenhæng.  

 

3.4 Afgrænsning 

Problemformuleringen til denne opgave tager udgangspunkt i forsøget af Herry et al, hvorfor 

de to forsøg udelukkende vil teste effekten af kontekstuel uforudsigelighed ved hjælp af 

auditivt uforudsigelige stimuli.  

I forhold til Herry et al.’s forsøg bliver der ikke udført forsøg med fMRI-scanninger af 

testpersonerne, af den simple årsag, at det ikke har været muligt at skaffe adgang til en 

hjernescanner. Når studiet alligevel kan gennemføres skyldes det, at de auditive stimuli i det 

første forøg er konstrueret på samme måde som i Herrys forsøg, hvorfor der alt andet lige 

forventes den samme aktivitet i hjernen, som Herry dokumenterede. 
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4 Hjernen 

Denne afhandling undersøger auditivt uforudsigelige stimulis effekt på dannelse af 

præference og hukommelse og relatere det til en markedsføringskontekst. Teorien, der ligger 

til grund for de senere undersøgelser, er baseret på studier fra neurovidenskaben. Dette afsnit 

er således inddraget for at redegøre for, hvad de forskellige begreber, der vil blive anvendt i 

afhandlingen betyder og i hvilke strukturer disse indgår i den menneskelige hjerne.  

     

4.1 Triune brain model 

Til at beskrive hjernen er der valgt at tage udgangspunkt i Paul MacLeans triune brain model, 

der er vist i figur 4.1. Den er valgt, da den giver et godt billede på, hvordan hjernen 

evolutionært har udviklet sig, men som det vil blive uddybet sidst i afsnittet, er det en 

tilnærmet model i forhold til, hvordan hjernen faktisk fungerer. 

 

 

 

 

Gennem evolutionen har den menneskelige hjerne udviklet sig, så den menneske hjerne består 

af tre lag. Den inderste del af hjernen bliver populært kaldt for krybdyrhjernen, da det er 

denne del af hjernen, der er dominerende hos krybdyr. Dens vigtigste funktion er forbundet 

med overlevelse, hvorfor autonome funktioner som eksempelvis styring af vejrtrækning og 

hjerterytmen bliver reguleret her. Krybdyrhjernen har svært ved at adaptere på baggrund af 

tillærte erfaringer og reagerer derfor instinktivt.  

Det andet lag i MacLeans triune brain model bliver kaldt det limbiske system. Der er 

forskellige fortolkninger af og diskussioner om, hvilke dele af hjernen det limbiske system 

Figur 4.1: MacLeans triune brain model 
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helt præcist består af, men dets vigtigste funktion er genereringen af følelser på baggrund af 

opfattede sansestimuli.  

Det tredje og yderste lag i modellen kaldes neo cortex eller cerebral cortex og er den senest 

udviklede del af hjernen. Det er denne rynkede del af hjernen, der adskiller mennesket fra 

andre pattedyr ved at være mere veludviklet. Det er denne del, der giver mulighed for at 

reflektere på baggrund af tillærte erfaringer. Cerebral cortex er involveret i komplekse 

kognitive og sociale egenskaber (Baars & Gage, 2007) 

Det var den forreste del af cerebral cortex den i neurovidenskaben så berømte 

jernbanearbejder Phineas Gage beskadigede i forbindelse med en ulykke i 1848. En 

eksplosion medførte at en jernstang borede sig igennem hans hoved, men han overlevede 

mirakuløst ulykken. Ulykken havde dog medført stor skade på hans ventrale frontallap, 

hvilket gjorde at Gage ændrede sin sociale adfærd markant og efterfølgende havde svært ved 

at træffe fornuftige beslutninger (Damasio 1996). 

 

Senere forskning har kritiseret MacLeans triune brain model, hvor det er blevet påpeget at 

modellens opdeling i de tre kategorier er for firkantet. Et af de vigtigste kritik-punkter af 

teorien er, at dannelsen af følelser ikke blot er begrænset til de centrer, der er inkluderet i det 

limbiske system, men i høj grad sker i samspil med cerebral cortex (Ledoux, 1998). 

 Forståelsen af begrebet følelser er essentielt for forståelsen af menneskelig adfærd. Af den 

årsag vil der i det næste afsnit blive beskrevet, hvordan begrebet følelser opstår og deres 

betydning.  

 

4.2 Følelser 

Lige siden de gamle græske filosoffer har man foretaget en distinktion mellem følelser og 

kognition. Descartes filosofiske teori ”cogito ergo sum” byggede også på en adskillelse af den 

rationelle og den følelsesmæssige hjerne, hvor man anså det at være emotionel som værende 

det modsatte af at være rationel (Ledoux 1998). Siden hen har hjerneforskere bevist, at det, 

der betegnes som værende rationel adfærd, skabes på baggrund af dannede emotioner 

(Damasio 1996) 

Emotioner bruges ofte som synonym for følelser, til at beskrive hvad man synes om 

forskellige fænomener. Der er dog tale om to forskellige begreber, hvorfor der i det følgende 

vil blive foretaget en distinktion mellem de to begreber for at illustrere, at der er tale om to 

forskellige begreber, men også for at vise sammenhængen mellem dem.  
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4.2.1 Emotioner 

”Unfortunately, one of the most significant things ever said about emotion may be, that 

everyone knows what it is, until they are asked to define it.” (Ledoux 1998) 

Som ovenstående citat indikerer, kan det være svært helt præcist at beskrive, hvad begrebet 

emotion dækker over. Ordet emotion stammer fra det lantinske ord emovere, hvilket bedst kan 

oversættes til ”at bevæge sig”. En stimulus, der afføder en positiv emotion, er derfor noget 

hjernen ønsker, man bevæger sig hen imod. Omvendt vil en stimulus, der afføder en negativ 

emotion, have den omvendte effekt og være noget, som hjernen ønsker, at man bevæger sig 

væk fra. Helt grundlæggende kan emotioner derfor opdeles i positivt ladede og negativt 

ladede emotioner.  

At stille det op som, at emotioner enten er positive eller negative, er dog at simplificere 

begrebets kompleksitet, hvorfor der findes mange forskellige teorier for hvad, der kan 

kategoriseres som emotioner. En af de basale teorier omkring emotioner er udviklet af Ekman 

& Friesen. De har identificeret seks grundlæggende emotioner: glæde, tristhed, overraskelse, 

væmmelse, vrede og frygt. En emotion kan således ofte aflæses som et ansigtsudtryk eller via 

kropssproget. (Ledoux, 1998) 

 

Emotioner dannes ubevidst i den hurtige del af hjernen, som følge af en ekstern 

sansepåvirkning. Ved dannelsen af emotioner foregår der således ikke bevidst kognitiv 

processering, hvorfor der ikke gives mulighed for at evaluere stimuli baseret på tidligere 

erfaringer. Emotioner er derfor i udgangspunktet biologisk drevet og er en instinktiv reaktion 

på en stimulus, hvilket betyder at emotioner anses for at være et tværkulturelt fænomen. 

 

4.2.2 Følelser 

En følelse opstår ofte som en reaktion på eller som en fortolkning af en emotionel reaktion, 

men kan dog også dannes uden, at den er opstået som en reaktion på den instinktive respons. 

Følelser kan derfor til en vis grad kontrolleres af den bevidste kognitive del af hjernen, og er 

dermed også i højere grad individuelt styrede.. 

En anden markant forskel på de to begreber er den tidsmæssige horisont. Hvor emotioner i 

højere grad er intense og eksisterer i en kort periode på, så er følelser længerevarende, men 

knap så intense (Du Plessis, 2005). 
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Når der senere i afhandlingen i de to forsøg bliver spurgt til respondenternes præference for 

logoerne og reklamerne, vil denne præference være et resultat af de følelser, som 

testdeltagerne danner på baggrund af eksponeringen af de forskellige logoer og reklamer. 

 

4.3 Amygdala 

De hidtidige forsøg af auditiv uforudsigelighed, heriblandt forsøget af Herry et al., har i 

fMRI-scanningerne alle vist en aktivering af det område i hjernen, der bliver kaldt amygdala. 

Derfor vil der her blive redegjort for, hvilken rolle amygdala har i hjernen og hvad en 

aktivering af dette område betyder i forbindelse med dannelsen af følelser. 

 

Amygdala stammer fra det latinske ord der betyder mandel, hvilket kommer af den mandel-

lignende facon som amygdala har. Som det kan ses af figur 4.2 er amygdala (de to røde 

prikker) beliggende dybt inde i medial temporal lobe og er anset for at være en integreret del 

af det limbiske system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amygdala er involveret i mange forskellige processer og strukturer i hjernen, hvorfor der i det 

følgende vil blive redegjort for de vigtigste. Traditionelt har amygdala primært været 

forbundet med dannelse af frygtresponser, da amygdala aktiveres, når sanserne opfanger 

forandringer i relevante stimuli fra omverdenen. Senere forskning har dog påvist at amygdala 

også er involveret i dannelsen af positive emotioner, hvorfor amygdala er anset for at være 

involveret i generel processering af stimuli og dermed dannelse af præference (Murray, 2007)  

Figur 4.2: Billede ad fMRI-scanning der 
viser en forøget aktivtet af amygdala 
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4.3.1 Processering af stimuli 

Den menneskelige hjerne scanner konstant miljøet omkring sig for stimuli. Disse stimuli 

opfanges af de forskellige sanser, som sender et signal videre, der opfanges af thalamus. 

Efterfølgende kan information, som det ses af nedenstående figur, komme til amygdala ad to 

veje, enten den direkte vej fra thalamus, eller den indirekte vej via cerebral cortex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det direkte signal fra thalamus til amygdala kaldes den hurtige eller direkte vej, hvor hjernen 

reagerer instinktivt på de sansede stimuli. Det kaldes derfor for den ubevidste processering af 

en stimuli. Den ubevidste processering af stimuli medfører en emotionel respons, hvilket 

giver mulighed for at forberede en reaktion, inden stimuli er fuldt ud opfattet og fortolket.  

Det indirekte signal går fra thalamus via cerebral cortex før signalet kommer til amygdala. 

Cerebral cortex er i henhold til triune brain model det yderste lag og dermed den mest 

udviklede del af hjernen, der i sin vurdering af de opfattede stimuli trækker på hukommelsen, 

hvorved eksempelvis tillærte erfaringer med lignende stimuli kan bruges til at fortolke stimuli 

og derefter danne en emotionel respons. Den indirekte vej til amygdala kan derfor defineres 

som den bevidste form for processering af stimuli (Ledoux 1998). 

 

4.3.2 Frygt 

Amygdalas rolle var tidligere primært forbundet med dannelse af frygtresponser. Siden hen er 

amygdala som nævnt også identificeret til at være impliceret i generel processering af stimuli. 

På trods af at den ændrede opfattelse af amygdala spiller centeret dog stadig en central rolle i 

dannelsen af frygtresponser.  

Figur 4.3: Den direkte og indrekte vej til Amygdala 

Cerebral cortex

Thalamus Amygdala

Direkte vej 

Indirekte vej 



 19

Når frygtresponser dannes foregår det på samme måde som processering af stimuli, som 

illustreret i figur 4.3. Det der sker når amygdala aktiveres er, at der sendes et signal til 

hypothalamus, hvilket medfører en aktivering af en "fight-or-flight"-respons, dvs. hvorvidt 

det vil være mest hensigtsmæssigt at tage kampen op eller søge flugt fra den opfattede trussel. 

Denne ”kamp-eller-flugt”-respons udløser en kemisk reaktion i kroppen, hvor der fra 

hypothalamus sendes et signal videre til hypofysen, der udløser stresshormoner såsom 

kortisol og epinephdrine også kendt som kampstoffet adrenalin. Dette er med til at øge 

kroppens forsvarsevne ved at øge oxygen-niveauet i blodet, lige så vel som det forhøjer 

pulsen, hvilket har til formål at forberede kroppen på en fysisk kraftanstrengelse, hvad enten 

det drejer sig om en kamp eller flugt-reaktion (Ledoux 1998). 

 

Frygt fungerer biologisk set som et advarsel-system til at hjælpe hjernen med at styre uden 

om potentielt farlige situationer, hvorfor frygt i udgangspunktet vil opfattes negativt. Der kan 

dog ikke sættes lighedstegn mellem dannelse af frygtresponser og en deraf afledt negativ 

attitude, da den bevidste del af hjernen via den langsomme vej til amygdala kan annullere en 

initial frygtrespons (Ledoux 1998). 

Et eksempel på dette er gyser-genren indenfor filmindustrien, hvor seeren søger en direkte 

aktivering af den instinktive frygtrespons. Den bevidste del af hjernen giver imidlertid seeren 

mulighed for på baggrund af tillærte erfaringer at evaluere den opfattede trussel. Dette gør at 

seeren på trods af at have dannet en instinktiv frygtrespons, alligevel kan have en positiv 

præference for filmen.  

 

4.3.3 Arousal 

Arousal er et begreb, der beskriver det fysiologiske og psykologiske stadie, som bestemmer 

hvor modtagelig hjernen er til at opfatte sansestimuli, hvorfor arousal bedst kan oversættes til 

”vågenhed”. Jo højere arousal-niveau desto mere agtpågivende er hjernen overfor eksterne 

sansestimuli. Arousal er derfor nødvendig for alle mentale funktioner, eftersom det 

eksempelvis direkte påvirker graden af opmærksomhed, koncentration, hukommelse og 

følelser. 

Et lavt arousal-niveau, eksempelvis når man sover, betyder at hjernen vil have svært ved at 

opfatte, hvad der sker i omverdenen. Omvendt vil et for højt arousal-niveau dog heller ikke 

være optimalt, da det kan gøre en person anspændt, angst og uproduktiv.  
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Amygdala har en tæt forbindelse til reguleringen af arousal, eftersom amygdala aktiveres, når 

hjernen registrerer forandringer i omverdenen. Denne opfattede forandring får arousal-

niveauet til at stige, hvorved sanserne skærpes, så forudsætningerne for at processere eksterne 

stimuli forbedres. Når arousal-niveauet stiger, skærpes hjernens opmærksomhed på de 

sanseindtryk, der har skabt denne stigning, hvorved hjernen automatisk flytter fokus fra andre 

tanker. Arousal har derfor stor betydning for regulering af opmærksomhed og koncentration 

(Ledoux 1998). 

 

4.2.4 Hukommelse 

Figur 4.3 viste hvordan amygdala er involveret i dannelse af emotionelle responser.  

Amygdala menes også at være impliceret i dannelsen af hukommelsen af disse emotionelle 

responser. Emotionel hukommelse er en form for ubevidst hukommelse, der også kaldes 

implicit hukommelse, hvis betydning vil blive uddybet i afsnit 6.1.2.  
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5 Forventning 

I dagligdagen bliver det moderne menneske bombarderet med nærmest uendelig mange 

sanseindtryk. Hvis hjernen skulle bruge ressourcer på hele tiden bevidst at analysere og 

fortolke alle disse sanseindtryk ville det allokere en meget stor del af hjernens kapacitet. 

Hjernen har derfor gennem evolutionen udviklet sig til at bruge så lidt energi som muligt, for 

at være bedre rustet til at navigere i forhold til uventede hændelser.  

I bestræbelserne på at forbruge så lidt energi som muligt, søger hjernen at arbejde på at blive 

så effektiv som muligt i forbindelse med evaluering af stimuli. Forventninger dannes derfor, 

ved at hjernen søger at rutinisere og kategorisere sanseindtryk ud fra lignende stimuli, baseret 

på tillærte erfaringer. Hukommelse spiller således en afgørende rolle i dannelsen af 

forventninger (Huron, 2006) 

 

5.1 Forventningens indflydelse på perception og præference 

Forventninger tjener i udgangspunktet til at undgå, at livet kommer til at bestå af en endeløs 

række af overraskelser. Flere forskellige forsøg har vist, at forventninger i høj grad også 

påvirker den samlede opfattelse af stimuli. Fra den medicinske verden kendes denne effekt 

eksempelvis som placebo- eller nocebo-effekt, hvor alene forventningen til en opnået effekt af 

et medicinsk præparat kan medføre en ændret perception af en lidelse (Scott et al. 2007). Det 

kan kort forklares ved, at den nytte man opnår af en given stimuli ikke alene bestemmes af 

den opfattede stimuli, men også til en vis grad af hvad man har opstillet af forventninger til 

den pågældende stimuli. 

 

Hvis en person ikke er i stand til at forudse, hvilke stimuli vedkommende vil blive udsat for, 

reduceres hjernens evne til at opstille forventninger. Hjernen har dermed sværere ved at 

forudsige, hvilke stimuli den vil modtage. Netop derfor er anvendelsen af blindtest en god 

måde at teste, hvor stor en rolle forventning, og dermed evnen til at forudsige en stimuli, 

betyder for dannelsen af præference. For bl.a. at undersøge dette udførte McClure et al. i 2004 

et forsøg ved at teste de to største konkurrenter indenfor sodavandsindustrien Coca Cola og 

Pepsi Cola.  

 

McClures undersøgelse havde til formål at udforske, hvor stor betydning forventning har for 

præferencedannelsen af et produkt. I forsøget blev forsøgspersonerne først udsat for et 
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double-blind forsøg, hvor de blev bedt om at svare på, hvilken af de to læskedrikke Coca Cola 

og Pepsi Cola de foretrak. Dette resulterede i at ca. halvdelen af testdeltagerne foretrak Coca 

Cola, mens den anden halvdel foretrak Pepsi Cola. Dette er interessant i betragtning af, at 

Coca Cola har en væsentlig større afsætning end Pepsi Cola, men omvendt er det et resultat, 

der er set før i blindsmagningstest af de to sodavand brands.  

Forsøget fortsatte herefter, hvor forsøgspersonerne nu fik at vide, hvad der var Coca Cola og 

hvad der var Pepsi Cola, inden de igen skulle smage på de to læskedrikke og besvare, hvilken 

de foretrak. Det interessante ved testresultaterne var, at 2/3 af testpersonerne efterfølgende 

foretrak Coca Cola, mens kun 1/3 foretrak Pepsi Cola. Efter at testpersonerne havde fået den 

nye information om hvilken sodavand de skulle smage på, kunne der desuden ved hjælp af en 

fMRI-scanning samtidig aflæses en forøget aktivitet i flere forskellige områder i hjernen bl.a. 

dorsolaterale præfrontale cortex, bilateral hippocampus og parahippocampus. Alle områder, 

der er forbundet med hukommelse. (McClure et al. 2004) 

Det åbenlyse resultat fra denne undersøgelse viser hvor stærk en brand equity Coca Cola 

besidder. For dette studie er det dog i første omgang mere interessant at hæfte sig ved, at så 

mange testpersoner ændrede adfærd på baggrund af den nye information, og at hukommelsen, 

der er afgørende for opstilling af forventninger, tilsyneladende har en stor påvirkning på 

præferencedannelsen.   

 

I et andet forsøg, der havde til formål at teste prisens indflydelse på opfattelsen af kvalitet, 

blev 20 testpersoner fortalt, at de skulle smage på fem forskellige Cabernet Sauvignon. I 

virkeligheden var der kun tre forskellige vine, men to af vinene havde i forsøget henholdsvis 

en lav og en høj pris, således at det kunne testes, hvor meget forventningen påvirker 

dannelsen af præference, ud fra hypotesen om at pris korrelerer med opfattelsen af kvalitet.  

Undersøgelsens resultater bekræftede den opstillede hypotese og viste en positiv korrelation 

mellem prisen på vinen, og hvor positivt testdeltagerne vurderede vinen. Samtidig 

registreredes der blandt testdeltagerne en forhøjet aktivitet i medial orbitofrontal cortex, som 

er et område i hjernen, der er forbundet med opfattet nydelse. (Plassmann et al. 2007)  

 

De to eksempler viser hvordan forventning, uanset om den har en positiv eller negativ valens, 

påvirker perceptionen af de sansede stimuli. I en kommerciel kontekst betyder det, at hvad 

enten det drejer sig om en reklame, eller den oplevede værdi af et produkt, spiller den 

opstillede forventning og dermed evnen til at kunne forudsige de sansede stimuli en rolle for, 

hvordan henholdsvis reklamen eller produktet samlet set vurderes.   



 23

5.2 Forventning og forudsigelighed 

I denne afhandling bliver begreberne forventning og forudsigelighed ofte anvendt. Det er to 

begreber, der umiddelbart minder meget om hinanden, men der er en forskel på dem. 

Overordnet kan begrebet forventning defineres som den bagvedliggende følelse, der er en 

forudsætning for at kunne forudsige stimuli, hvorimod forudsigelighed kan kaldes den 

perceptuelle forventning, der er relateret til den direkte eksterne sansepåvirkning. 

Til at forklare sammenhængen mellem den initiale forventning og hvordan hjernen håndterer 

forudsigeligheden af sansestimuli, vil David Hurons ITPRA-teori (Huron, 2006)  i det 

følgende afsnit blive præsenteret. 

 

5.2.1 ITPRA-teorien 

ITPRA er et akronym for fem fysiologiske systemer: Imagination, Tension, Prediction, 

Reaction and Appraisal. Hvert system kan reagere individuelt og uafhængigt og de responser 

som de respektive systemer medfører kan have både en fysiologisk og en psykolgisk 

påvirkning. 

De to første responser er præ sansepåvirkningen, mens de tre sidste sker post sansningen af 

stimuli. Som det kan ses af figur 5.1 starter Prediction responsen og Reaction responsen 

samtidigt og det er egentlig mere af hensyn til udtalen af ”ITPRA” at P er listet før R.  

Teorien bygger videre på Ledoux’ processering af stimuli, hvorfor der vil blive foretaget en 

kobling til denne teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagination response 

Den indledende mentale respons handler om evnen til at kunne forudse en given hændelse 

baseret på tidligere oplevelser. Denne forventning til den forestående sansepåvirkning vil 

Imagination response 

Tension response 

Reaction response 

Prediction response 

Appraisal response 

Stimuli

Figur 5.1: ITPRA-teorien 
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afstedkomme en respons alene baseret på forventningen, som senere vil blive afløst af en 

mere intens emotionel respons, når den forventede sansepåvirkning indtræffer. 

 

Tension response 

Efter den initiale Imagination response forbereder hjernen sig på den forventede hændelse ved 

at justere arousal-niveauet. Eftersom hjernen, set i et evolutionært perspektiv, har til formål at 

sikre overlevelse, anvender den altid en sikker defensiv strategi. Når der er usikkerhed om 

forudsigeligheden og timingen af den pågældende stimuli hæves arousal-niveauet, hvilket er 

med til at øge opmærksomheden og koncentrationen. 

 

Prediction response 

Som nævnt bygger ITPRA-teorien videre på Ledoux’ teori om processering af stimuli (figur 

4.3). Det der i den figur svarer til den direkte vej fra thalamus til amygdala er i ITPRA-teorien 

opdelt i to typer af responser, prediction response og reaction response. 

Når interaktionen med den forventede stimuli indtræffer, opstår der en form for evaluering af 

den initiale forventning. Når sansede stimuli er forudset, er den emotionelle prediction 

response positivt ladet, mens stimuli, der ikke er forudsigelige medfører en negativt ladet 

prediction response. Når negativt forventede stimuli opfattes, sker der umiddelbart det, at de 

opfattes negativt, men fordi det var negative stimuli, der var forudset, modvirkes opfattelsen 

af de negative stimuli til en vis grad af, at de var forventede.  

I denne afhandling er kontekstuel uforudsigelighed det centrale emne, hvorfor denne respons 

er meget væsentlig for forståelsen af begrebet uforudsigelighed. 

 

Reaction response 

Denne respons er den umiddelbare emotionelle respons, relateret til perceptionen af den 

sansede stimuli. Reaktionsresponsen foregår derfor uden bevidst kognition og starter normalt 

allerede 150 millisekunder efter kontakten med den pågældende stimuli. Reaktionsresponsen 

gør det muligt for kroppen at forberede en reaktion, inden den pågældende stimuli er fuldt ud 

opfattet. Reflekser er et eksempel på en reaktionsrespons, men en reaktionsrespons kan også 

være andet en reflekser, da  reaktionsresponser også kan tillæres. 

 

Appraisal response 

Dette er den anden reaktionsrespons, der sker efter kontakt med stimuli. Appraisal response 

er i forhold til reaction response mere langsigtet og inkluderer bevidst kognitiv processering. 
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Det bevirker, at den efterfølgende kognitive processering kan modulere reaktionsresponsen 

således, at hvad der oprindeligt blev opfattet positivt eller negativt, efterfølgende kan opfattes 

anderledes. I henhold til figur 4.3 svarer denne emotionelle respons til den langsomme eller 

indirekte vej i processeringen af stimuli, hvorfor det er denne respons der er afgørende for 

dannelse af en følelse. 

Det er også appraisal response der er med til at moderere ens opfattelse af stimuli til brug for 

fremtidige opstillinger af forventninger for lignende stimuli  

 

Nu er teorien beskrevet kronologisk og processen simplificeret, men det er vigtig at påpege, at 

den beskrevede proces foregår lynhurtigt og uden bevidsthed om det. Evalueringen af stimuli 

og opstilling af nye forventninger foregår derfor som en konstant og kontinuerlig proces.  

 

5.2.2 Kontekstuel uforudsigelighed 

I ovenstående afsnit blev det gennemgået, hvordan forventninger er en forudsætning for 

evnen til at kunne forudsige. I de senere forsøg er det netop en påvirkning af uforudsigelige 

auditive stimuli, der vil blive undersøgt effekten af. Der vil derfor nu blive fokuseret på, hvad 

der sker, når hjernen fejler i at kunne forudsige de sansede stimuli, dvs. hvad der sker, når 

hjernen opfanger uforudsigelige stimuli. 

Når uforudsigelige stimuli opfattes, starter flere processer i hjernen som anført i ITPRA-

teorien. Umiddelbart afføder en uforudsigelig stimuli en negativ prediction-response. 

Desuden vil reaktionsresponsen afføde en emotionel respons relateret til de pågældende 

stimuli, der således kan have både en positiv eller negativ valens.  

Den negative prediction-response, som den kontekstuelle uforudsigelighed medfører, vil 

aktivere amygdala, der herefter aktiverer en række forsvarsresponser eksempelvis ved at øge 

arousal-niveauet. 

Efterfølgende dannes appraisal responsen, der er den langsomme respons der ved inddragelse 

af den bevidste kognitive processering kan trække på tidligere tillærte erfaringer til bedre at 

kunne evaluere den uforudsigelig stimuli (Huron, 2006)  

Nu er det dog ikke altid sådan at den kontekstuelle uforudsigelighed skal opfattes negativt. 

Eksempelvis baserer begrebet overraskelse sig på perception af uforudsigelige sansede 

stimuli. Overraskelser er et fænomen, der eksisterer på tværs af kulturer og bliver ofte anvendt 

til at glæde andre. Forklaringen på, hvordan denne form for uforudsigelighed kan opfattes 

positivt, ligger i begrebet contrastive valence.  
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Opfattelse af glæde er relativ, hvorfor den opfattede glæde bliver forstærket, når en positiv 

respons kommer efter en negativ respons. I ITPRA-teorien blev det forklaret, hvordan hver 

fase i processen afføder en emotionel respons. Contrastive valence beskriver således den 

kontrast der er i mellem prediction/reaction-responsen og appraisal responsen. Hvis den 

pågældende stimuli efterfølgende evalueres positivt gennem appraisal response, vil den 

samlede opfattede glæde derfor blive forøget (Huron, 2006) 

 

5.3 Mere exposure effect 

Når en stimuli processeres, har det vist sig, at antallet af gange, man er eksponeret for den 

pågældende stimuli, har en signifikant indflydelse på dannelsen af præference for den 

pågældende stimuli. Denne effekt kendes som mere exposure effect. Flere forsøg havde påvist 

en lignende effekt, men Rober Zajonc var den første, der lancerede begrebet, da han 

redegjorde for effekten i artiklen ”Attitudinal effects of mere exposure”  i 1968.  

I et forsøg udført af Monahan, Murphy og Zajonc blev forskellige ukendte stimuli i form af 

kinesiske tegn fremvist til en række forsøgspersoner i 5 millisekunder, hvilket er så hurtigt, at 

forsøgspersonerne efterfølgende ikke havde mulighed for at genkende dem. Da de 

efterfølgende blev bedt om at vurdere, hvilke kinesiske tegn de bedst kunne lide, viste det sig, 

at de tegn de var blevet eksponeret for, i højere grad blev foretrukket. Dette indikerer at 

exposure effekten ikke kræver bevidsthed i processeringen af stimuli. (Huron, 2006) 

Robert Bornstein har senere hen foretaget en omfattende analyse af de forskellige studier, der 

har forsket i mere exposure effekten, og han fandt frem til, at der var en korrelation på 0,34 

for forsøg, hvor deltagerne havde mulighed for at genkende stimuli, hvorimod der var en 

markant højere korrelation på 0,53 for stimuli, der ikke var genkendelige for deltagerne. 

(Bornstein 1989). Det tyder derfor på, at ubevidst genkendelse af en stimuli rent faktisk 

forøger mere exposure effekten. Det giver dermed anledning til at antage, at det er en 

biologisk instinktiv drevet funktion, der oprinder i den hurtige og ubevidste del af hjernen. 

 

Senere forskning har i forhold til Zajonc oprindelige mere exposure effect teori efterfølgende 

tilføjet en anden faktor til teorien ved at påvise, at præferencen af en stimuli når et 

mætningspunkt for de gentagne eksponeringers positive effekt på præferencedannelsen, 

hvorefter effekten aftager. Derfor antages mere exposure effekten at følge en omvendt u-

formet kurve (Bornstein 1989). Der kan dog ikke sættes nogen generel formel op for, hvor 
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mange eksponeringer, der skal til før mætningspunktet indtræffer, da det i høj grad afhænger 

af stimulis kompleksitet og kontekst. 

 

Mere exposure-effekten er meget relevant set fra en markedsføringsperspektiv i det meget 

kommunikation rettet mod forbrugeren ofte møder den udfordring, at forbrugeren har en lav 

grad af opmærksomhed og koncentration rettet mod det afsendte budskab. Mere exposure-

teorien påviser, at opfattelsen af stimuli, som eksempelvis et brand, ikke behøver bevidst 

kognitiv aktivitet for at processeres, og at den ubevidste processering positivt påvirker 

dannelsen af præference.     

 

Mere exposure-effekten er ganske veldokumenteret, men der er større diskussion om, hvad 

det er, der driver effekten. Robert Zajonc’ egen forklaring går på, at en velkendt stimuli pga. 

dens genkendelighed vil sænke en persons arousal-niveau, hvilket vil medføre at man vil føle 

sig mere afslappet, og at det er denne følelse af afslappethed, der opfattes positivt (Huron, 

2006). I de næste to afsnit præsenteres to senere udviklede teorier, der har til formål at 

forklare, hvorfor genkendelige stimuli opfattes mere positivt. 

 

5.3.1 Processing fluency 

Som det er blevet fremført tidligere, er hjernen i udgangspunktet ikke glad for forandringer i 

omverdenen, hvorfor den behandler al ny information med skepsis. Processing fluency-

teorien forklarer exposure-effekten på den måde, at man ved gentagne eksponeringer af en 

stimuli øger letheden og forståelsen af den, og at det er letheden i den efterfølgende 

processering af den pågældende stimuli der gør, at den opfattes mere positivt (Lee & Labroo, 

2004). 

  

5.3.2 Prediction effect 

I ITPRA-teorien blev det forklaret, hvordan opfattelsen af en stimuli altid afføder en 

prediction response. Her vil denne respons blive uddybet og relateret til mere exposure 

effekten. 

Predicition effect-teorien tager udgangspunkt i processing fluency-teorien til at forklare mere 

exposure-effekten, men teorien adskiller sig dog ved, at evnen til at opfatte en stimuli i højere 

grad er afhængig af, hvilken kontekst stimuli optræder i. Til at illustrere denne teori og for at 
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vise hvordan den adskiller sig fra mere exposure-teorien, kommer der her et forsimplet 

eksempel baseret på et forsøg, der har været udført med lyd. 

I dette eksempel optræder tre forskellige typer auditive stimuli, stimuli A, B og C. Stimuli A 

optræder flest gange af de tre typer stimuli, men bliver eksponeret i en tilfældig rækkefølge. 

Når stimuli B optræder bliver den altid efterfulgt af stimuli C. Det som denne teori siger er, at 

stimuli C bliver vurderet bedre end stimuli A på trods af, at stimuli A bliver eksponeret flest 

gange (Huron 2006). 

Prediction effect teorien forklarer således, at timingen og dermed evnen til at kunne forudsige 

hvornår stimuli indtræffer, påvirker præferencedannelsen i højere grad end antallet af 

eksponeringer. Prediction effect-teorien modstrider dermed ikke processing fluency-teorien, 

men denne teori fokuserer i højere grad på, at det er evnen til at forudsige stimuli, der 

belønnes af hjernen og dermed positivt påvirker præferencedannelsen af stimuli. 



 29

6 Hukommelse og indlæring 

I forsøg 2 vil der, udover hvordan den auditive uforudsigelighed påvirker dannelse af 

præference, også blive undersøgt, hvordan den påvirker hukommelse. Derfor vil der i det 

følgende afsnit blive fokuseret på, hvordan hukommelsen dannes og lagres i hjernen. Senere 

hen vil teorien for dannelse af hukommelse blive relateret til tidligere undersøgelser for 

hukommelse af reklamer. 

Hukommelse og indlæring er to begreber der er tæt knyttet sammen. Grundlæggende kan 

hukommelse defineres som en vedvarende fremstilling der afspejles i tanker, erfaringer og 

adfærd, hvorimod indlæring er erhvervelsen af disse fremstillinger (Baars & Gage, 2007). 

 

6.1 Hukommelse 

Den menneskelige hukommelse kan grundlæggende opdeles i korttids- og 

langtidshukommelsen. Korttidshukommelsen lagrer informationer i et tidsrum på op til ca. 30 

sekunder, mens langtidshukommelsen lagrer informationer i et tidsrum fra minutter til en hel 

livstid (Ledoux, 1998). 

Det der eksisterer i korttidshukommelsen er de ting, man tænker på, eller retter sin 

opmærksomhed mod. Den kognitive aktivitet i korttidshukommelsen bruges til at opfatte og 

fortolke stimuli. Forståelse af stimuli afhænger dog i høj grad også af de oplevelser og den 

viden man har, hvorfor korttidshukommelsen også trækker på langtidshukommelsen (Ledoux, 

1998). Eksempelvis vil korttidshukommelsen være i brug, når man skriver på en computer, i 

form af de tanker man gør sig om, hvad der skal skrives, mens ens viden om, hvordan man 

benytter en computer, samt hvordan man danner ord og sætninger, kommer fra 

langtidshukommelsen.  

Det er dog langt fra sikkert, at de tanker, der oprinder i korttidshukommelse, ender i 

langtidshukommelsen, da størstedelen af de informationer, der er tilgængelige i 

korttidshukommelsen, vil opfattes som irrelevante og derfor aldrig nå langtidshukommelsen 

(Ledoux, 1998).  

 

Langtidshukommelsen skal ikke opfattes som en homogen enhed. Den er derimod en unik 

sammenslutning af forskellige hukommelsesstrukturer, som afbilledet i figur 6.1. 
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Af ovenstående figur ses det, at langtidshukommelsen er inddelt i eksplicit og implicit 

hukommelse. For at illustrere forskellen mellem den eksplicitte og den implicitte 

hukommelse, er der valgt at tage udgangspunkt i følgende eksempel. 

Den franske forsker Édouard Claparede havde en kvindelig patient, der led af en hjerneskade, 

som forhindrede hende i at danne ny hukommelse. Hver gang Claparède mødtes med 

patienten, var han nødt til at introducere sig for hende. Hvis han gik ud af rummet i bare et par 

minutter, ville hun have glemt ham. En dag, da Claparède ville give hånd til den kvindelige 

patient, havde han skjult en tegnestift i hånden, hvilket medførte at kvinden straks trak hånden 

til sig. Næste gang hun besøgte Claparède, kunne hun stadig ikke huske ham, men nægtede at 

give ham hånden uden selv at kunne forklare hvorfor (Ledoux 1998).  

Dette eksempel viser først og fremmest, at korttids- og langtidshukommelsen er to separate 

hukommelsesstrukturer, men eksemplet viser også, hvordan hjernens langtidshukommelse er 

inddelt i hhv. en bevidst og en ubevidst hukommelse også kaldet eksplicit og implicit 

hukommelse.  

Når en almindelig velfungerende person bruger sin hukommelse, er det ikke sådan, at man 

kun bruger den eksplicitte eller den implicitte hukommelse, da begge typer af hukommelse 

supplerer hinanden til at huske den emotionelle situation. 

 

6.1.1 Eksplicit hukommelse  

Den hukommelse, der i almindelig tale normalt refereres til, og som bevidst kan genkaldes fra 

langtidshukommelsen, kaldes eksplicit hukommelse. Den eksplicitte hukommelse forgrener 

sig i to typer af hukommelse episodisk- og semantisk hukommelse. 

Langtidshukommelsen 
 
 
 
 

            Eksplicit hukommelse                             Implicit hukommelse 
 
 
 
Semantisk                 Episodisk 
 

            Betingning     Motoriske evner    Priming      Andre 
     

Figur 6.1: Oversigt over langtidshukommelsen strukturer 
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Episodisk hukommelse omhandler den selvbiografiske hukommelse, der relaterer sig til den 

rumlige samt den tidsdimensionelle hukommelse, hvilket betyder, at man mentalt kan rejse 

tilbage i sin hukommelse og genskabe erindringen. Eksempelvis vil hukommelsen af en ferie, 

man har været på, eller hvordan ens barndomshjem så ud, være typer af episodisk 

hukommelse.  

De tanker, der starter i korttidshukommelsen og efterfølgende lagres i langtidshukommelsen, 

starter som episodisk hukommelse. Semantisk hukommelse starter derfor som episodisk 

hukommelse, men bliver med tiden til semantisk hukommelse. Semantisk hukommelse er 

derfor den tillærte viden, der er uafhængig af tid og sted. Eksempelvis er faglig viden en type 

af semantisk hukommelse. Det er ligeledes den semantiske hukommelse, der gør det muligt at 

kunne genkende objekter og relatere dem til andre sammenhænge (Baars & Gage 2007).  

 

Lidt forsimplet kan man skelne de to begreber, ved at definere episodisk hukommelse som de 

begivenheder man kan huske, mens semantisk hukommelse kan defineres som den viden, 

man har oparbejdet. 

Selvom der skelnes mellem de to typer af eksplicit hukommelse, bruges de ofte i en 

kombination. Eksempelvis vil den eksplicitte hukommelse af et brand baseres både på den 

tilegnede viden, man har om brandets egenskaber (semantisk hukommelse) samt eventuelle 

oplevelser med produktet eller reklamer, man har set for produktet (episodisk hukommelse).  

 

6.1.2 Implicit hukommelse  

I modsætning til den eksplicitte hukommelse er den implicitte hukommelse den hukommelse, 

der ikke er nogen kognitiv bevidsthed om. Den implicitte hukommelse kan derfor kun måles 

på den effekt, den har på adfærd. For marketingfolk er den implicitte hukommelse særdeles 

interessant, da meget adfærd bliver styret af den ubevidste indlæring og hukommelse.  

 

Som det kan ses af figur 6.1 kan procedural hukommelse klassificeres som implicit 

hukommelse. Begrebet procedural hukommelse dækker over medfødte og tillærte motoriske 

evner, der kan udføres uden kognitiv processering involveret. Et eksempel på procedural 

hukommelse er evnen til at køre på cykel.  

 

Et anden type af hukommelse, der kan klassificeres som implicit hukommelse er priming 

effekter. Begrebet priming er en betegnelse for den effekt, der opstår i den implicitte 
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hukommelse, når eksponeringen af stimulus bruges til at forberede hjernen på en 

efterfølgende stimulus, således at denne stimulus hurtigere og enklere kan opfattes (Baars & 

Gage, 2007). Mere exposure effekten er således et eksempel på en repetition priming-effekt 

(Butler et al., 2004) 

 

Betingning-effekter er ligeledes en type af indlæring, der lagres i den implicitte hukommelse. 

Klassisk betingning referer til den effekt, der opstår, når en ubetinget stimuli (US) medfører 

en ubetinget respons (UR), der kan associeres til en betinget stimuli (BS) (Pavlov, 1927) 

Markedsføring er et eksempel på, hvordan klassisk betingning bliver anvendt i praksis. 

Promoveringen af et brand (f.eks. en reklame, et sponsorat m.fl.) fungerer som den ubetingede 

stimuli, der søger at skabe en emotionel respons (UR). Formålet er så, at den emotionelle 

respons, skal linkes til brandet, så brandet vil fungere som den betingede stimuli (BS). Det er 

således associationen mellem den emotionelle respons og brandet, der lagres i hjernen som 

implicit hukommelse. Det er dog også faren ved markedsføring, da en negativ emotionel 

respons, som reklamen afføder, kan associeres med brandet. 

 

6.2 Indlærings- og glemselskurve 

Hukommelse skal ikke opfattes som en konstant størrelse, hvilket den tyske psykolog 

Hermann Ebbinghaus  for mere end 100 år siden definerede i sine to teorier om indlærings- 

og glemselskurven. Selvom teorierne er relativt gamle, er de stadig brugbare, til at illustrere 

hvordan indlæring og glemsel foregår. (Du Plessis, 2005)  

 

Indlæringskurven blev udviklet som en generel model til at forklare sammenhængen mellem 

antallet af gange man eksponeres og hukommelsen af stimuli. Teorien for Ebbinghaus’ 

indlæringskurve tilsiger, at antallet af eksponeringer giver den højeste effekt på hukommelsen 

ved de første repetitioner, mens den marginale effekt efterfølgende er aftagende jo flere 

repetitioner der foretages. Senere teorier påstår dog, at indlæringskurven for visse typer af 

stimuli muligvis kan vise sig at være s-formet, dvs. den marginale effekt af en ekstra 

gentagelse er størst efter et par repetitioner og derefter er aftagende. Den s-formede 

indlæringskurve er bl.a. fundet i forbindelse med forskning af hukommelse af reklamer, 

hvilket vil blive uddybet i næste afsnit. 
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Teorien om glemselskurve tager udgangspunkt i hukommelse af en stimuli, hvor der ikke 

tages højde for antallet af repetitioner. Ud fra sine studier fandt Ebbinghaus en formel, der 

kunne forklare evnen til at huske i forhold til tid som en eksponentielt aftagende funktion 

defineret ud fra følgende formel: R  e


t

s , hvor R er hukommelsen, s står for den relative 

styrke af hukommelsen og t angiver tid.  

 

 

 

 

Ovenstående figurer viser til venstre Ebbinghaus’ indlæringskurve og til højre 

glemselskurven. Nedenstående figur viser, hvordan de to teorier er sammensat til en generel 

teori for hvordan den samlede hukommelse både påvirkes af antallet af repetitioner og 

tidsfaktoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den senere undersøgelse af auditivt uforudsigelige stimulis påvirkning på hukommelsen, vil 

respondenterne kun blive eksponeret én gang for den samme stimuli. Desuden vil der 

tidsmæssigt gå lige lang tid fra eksponering af stimuli til den efterfølgende test af 

Glemselskurve

Tid

Glemselskurve

Indl¾ringskurve

0 2 4 6 8 10

Repetitioner

Indl¾ringskurve

Figur 6.2: Illustration af Ebbinghaus teori om indlærings- og glemselskurven 

Indl¾rings- og glemselskurve

Tid

Repetitioner Glemselskurve

Figur 6.3_ Ebbinghaus’ samlede teori for indlærings- og glemselskurven 
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hukommelse. Derfor vil der til udvikling af hypotesen tages udgangspunkt i formlen for 

forgetting curves: R  e


t

s . 

Ved at antallet af repetitioner og tidsfaktoren holdes konstant kan det, der i følge Ebbinghaus’ 

teori bliver kaldt den initiale strength of memory, isoleres fra den opstillede ligning, hvorved 

det er dette begreb, der vil være afgørende for hukommelsen af stimuli i den senere 

undersøgelse. 

 

6.3 Faktorers påvirkning af hukommelse 

I de to forrige afsnit blev det forklaret, hvordan hukommelsen og evnen til at genkalde 

hukommelse fungerer. Det vil dog også være relevant i forhold til de senere forsøg at fokusere 

på, hvad der har betydning for hukommelse af stimuli. Derfor vil der i det følgende afsnit 

blive søgt at identificere hvilke faktorer, der har den mest markante påvirkning på begrebet 

strength of memory.  

 

6.3.1 Eksponering 

Den primære forudsætning for hukommelse er, at det kræver en eksponering af stimuli. I 

gennemgangen af teorien bag Ebbinghaus’ indlæringskurves blev der endvidere vist en 

sammenhæng mellem antallet af repetitioner, og hvor godt en given stimuli huskes. Dvs. en 

metode til at forøge hukommelse af en stimuli er at øge antallet af gange den pågældende 

stimuli eksponeres. Det er dog ikke kun antallet af gange man eksponeres for en stimulus, der 

er afgørende for hukommelsen af den, således har det også indflydelse på hukommelsen, hvor 

lang tid man bliver eksponeret for den pågældende stimulus. (Du Plessis, 2005) 

 

6.3.2 Koncentration og opmærksomhed 

En anden faktor, der er identificeret til at spille en central rolle i forbindelse med dannelse af 

hukommelse, er graden af koncentration og opmærksomhed, der er rettet mod den 

eksponerede stimuli (Chun & Turk-Brown, 2007).  

Begrebet opmærksomhed kan opdeles i eksogen og endogen opmærksomhed ofte også 

refereret til som bottom-up og top down opmærksomhed. Top down opmærksomhed er den 

opmærksomhed, som styres bevidst af hjernen. Eksempelvis vil opmærksomheden, når man 

læser være top down. Omvendt er bottom-up opmærksomhed styret af sansede stimuli, der 
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øger en persons arousal og dermed påvirker opmærksomheden. Generelt vil denne bottom-up 

effekt på opmærksomheden gøre sig gældende for stimuli, der fanger modtagerens interesse. 

Bottom-up effekten på opmærksomhed kan dog også opstå på baggrund af uforudsigelige 

hændelser. Eksempelvis vil den auditive registrering af et højt brag øjeblikkeligt øge 

opmærksomheden, da hjernen vil søge at forstå, hvad der skabte det høje brag. Flere 

undersøgelser har således påvist en positiv sammenhæng mellem stimuli, der forøger arousal-

niveauet og dermed skaber en bottom-up effekt på opmærksomheden og hukommelsen af 

disse stimuli (Sharot & Phelps, 2004). 

 

6.3.3 Den emotionelle respons 

For mere end 200 år siden udtalte den franske filosof Voltaire: ”Hvad der rører hjertet, er 

indgraveret i hukommelsen.” På trods af datidens begrænsede viden om hjernen, passer dette 

citat meget godt med den nuværende teori for dannelse af hukommelse, da det har vist sig, at 

der er en klar sammenhæng mellem en stimulis emotionelle valens og hvor godt den huskes.  

 

Et eksempel på, hvordan den emotionelle betydning af en hændelse har betydning for 

hukommelsen af den, er begrebet flashbulb memories.  Tidligere talte man eksempelvis om, at 

alle kunne huske, hvor de var, da de modtog nyheden om John F. Kennedys død, mens et 

mere nutidigt eksempel er terrorangrebet den 11. september 2001. Begge hændelser har været 

skelsættende og ændret verdenshistorien og har derfor været hændelser, der har haft en kraftig 

emotionel betydning. Flashbulb memories er i kraft af deres kraftige emotionelle påvirkning 

en type af hukommelse, der sjældent glemmes (Baars & Gage, 2007). 

 

Sammenhæng mellem den emotionelle påvirkning og hukommelsen af den pågældende 

stimuli har  Cahill et al. påvist i et forsøg. Undersøgelsen tog udgangspunkt i hukommelsen af 

forskellige filmklip, hvor testdeltagerne først blev bedt om at vurdere, hvor stor en emotionel 

påvirkning, de syntes, forskellige filmklip havde på dem. Efterfølgende blev de udsat for en 

hukommelsestest af de viste filmklip. Resultaterne viste en signifikant sammenhæng, mellem 

hvor emotionelt de forskellige film blev vurderet, negativt såvel som positivt, og hvor godt de 

blev husket (Cahill et al., 1996). 

Den emotionelle respons’ påvirkning på hukommelsen kan derfor ses som en naturlig 

forlængelse af forrige afsnit, da emotionelle responser i høj grad også er med til at regulere 

arousal og dermed graden af opmærksomhed rettet mod stimuli.  
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Opmærksomheden og den emotionelle påvirkning fra stimuli er dermed de to begreber, der er 

identificeret, som de primære faktorer til påvirkning af Ebbinghaus’ begreb strength of 

memory, der var begrebet, som bestemte hukommelsen, når der blev set bort fra antallet af 

eksponeringer.  

 

6.4 Somatisk markører 

Til at forklare hvordan hukommelse af tidligere emotionelle responser påvirker adfærden, har 

Antonio Damasio udviklet en teori, han kalder somatisk markør-hypotesen. Det er således 

også en teori, der er interessant set i forhold til markedsføringsteorien. 

Hjernen søger som tidligere nævnt konstant at effektivisere og spare på ressourcerne. Ved at 

benytte hukommelsen af tidligere emotionelle responser, til at kunne forudsige fremtidige 

emotionelle responser, fungerer de somatiske markører til at reducere kompleksiteten og 

dermed øge effektiviteten i forskellige beslutningssituationer (Damasio, 1996). 

En somatisk markør er derfor ikke nødvendigvis styrende for adfærd, men fungerer som en 

vejleder for adfærden. De somatiske markører eksisterer som neurale netværk i det 

ventromediale præfrontale, et område der er forbundet med hukommelse af tidligere 

emotionelle responser. (Damasio, 1996) 

Det er vigtigt at påpege, at en somatisk markør er en dynamisk størrelse, dvs. den samling af 

emotionelle responser, som ligger til grund for den pågældende somatiske markør, vil ændre 

sig efter en ny tillært oplevelse. Denne forandring af den somatiske markør betyder, at man 

muligvis vil handle anderledes næste gang man står overfor et lignende scenario. Eksempelvis 

i forbindelse med udvælgelsen af et produkt i en købssituation. 

 

Hjernen danner somatiske markører for alt, hvad man interagerer med, og brands er således et 

eksempel på en somatisk markør, da man som forbruger gennem reklamer, produktoplevelser, 

mund til mund osv. får dannet emotionel hukommelse for det pågældende brand. Disse bliver 

således indlejret i hjernen som en somatisk markør, der assisterer forbrugeren med at træffe et 

valg i en eventuel købssituation (Du Plessis, 2005). 
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7 Reklamens effekt 

I afsnit 6.4 blev det fastslået, hvordan brands er et eksempel på somatiske markører. Der 

eksisterer derfor ikke en separat hukommelse for reklamer, en for brands og en for 

produktoplevelser. Når en person bliver eksponeret for et logo, aktiveres den somatiske 

markør for det pågældende brand, hvilket starter en kædereaktion af associationer tilknyttet 

det pågældende brand. Dermed vil logoet optræde som en gestalt for alt, hvad personen har 

haft af interaktion med det pågældende brand. Det være sig alt fra sete reklamer, anvendelsen 

af produktet, snakken med andre mennesker om brandet (word of mouth) osv. Alle disse 

forhold kommer til at have betydning for, hvordan et brand samlet opfattes i forbrugerens 

eksplicitte og implicitte hukommelse. En reklame har derfor grundlæggende til formål at 

påvirke den somatiske markør, der eksisterer i forbrugerens hukommelse (Du Plessis, 2005). 

 

7.1 Brand equity 

Indenfor markedsføringsteorien er begrebet brand equity et centralt teoretisk redskab, når man 

skal vurdere den samlede værdi af et brand. Brand equity er defineret som et forsøg på at måle 

og kvantificere kundernes aggregerede mentale respons på den markedsføringsindsats for et 

produkt, som følge af produktets særlige brandidentifikation. Dette skal herefter 

sammenholdes med de resultater, det ville skabe, hvis man markedsførte det samme produkt 

uden en brandidentifikation (Grønholdt, et al., 2006). Det er således denne differens, der 

udgør begrebet brand equity. Som et led i at gøre begrebet mere specifik har Franzen valgt at 

dekomponere begrebet. I tre underkategorier, som vist i figur 7.1 (Hansen & Christensen, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand equity = 
Strength of 
responses 

Mental brand response = Mental brand 
      Equity 
 
 
Behavioural brand equity = Behavioural 
    Brand equity 

Market response  = Financial / 
      economic 
      brand equity 

Profit Figur 7.1: Franzens dekomponering af begrebet brand equity 
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For et brand er det ultimative mål at optimere den økonomiske bundlinie, det som i figur 7.1 

er defineret som finansiel/økonomisk brand equity. Udfordringen er dog i første omgang at 

påvirke den mentale brand equity. En metode til at forbedre en virksomheds brand equity er 

gennem den direkte kommunikation med forbrugerne eksempelvis i form af reklamer, som 

blev anvendt i forsøg nr. 2. 

Teorien for begrebet bag brand equity kan dog godt virke lidt svært at operationalisere, 

hvorfor der i det følgende afsnit præsenteres en anden teori, der har til formål at fokusere på et 

brands evne til at optræde i en forbrugers beslutningsproces.  

 

7.1.1 Brand salience 

Begrebet brand salience dækker over et brands evne til at dukke op i beslutningsprocessen, 

som en potentiel løsning på en forbrugers behov i en konkret købssituation. Brand salience er 

helt konkret defineret som det kvantitative sæt af hukommelsestrukturer som er tilknyttet et 

brand samt kvaliteten af disse strukturer. (Romaniuk & Shark, 2004). 

Brand salience er dog ikke at forveksle med begrebet top of mind awareness, da dette begreb 

refererer til det brand forbrugeren først kommer i tanker, når de bliver bedt om at nævne et 

brand fra en tilfældig produktkategori. Brand salience-begrebet er i højere grad målrettet den 

specifikke købssituation og og hvilken rolle hukommelsen af brandet spiller i forhold til 

denne. 

Teorien bag brand salience kan sammenlignes med Damsios teori om de somatiske markører, 

der fokuserede på hukommelsen af de emotionelle responser. Forskellen på de to teorier er, at 

brand salience er gjort mere specifik i forhold til markedsføringsteorien ved at fokusere på 

hukommelsen af brands i beslutningsprocessen.  

 

Når en forbruger står i en købssituation, vil forbrugerens beslutningsproces være påvirket af 

både bevidst og ubevidst hukommelse af reklamer eller andre interaktioner relateret til det 

pågældende brand. Der er således ofte en længere tidshorisont fra en forbruger eksponeres for 

en reklame, til den påvirker forbrugeren i en eventuel beslutningsproces hvorfor teorien om 

brand salience primært fokuserer på reklamens effekt på langtidshukommelsen.  

Korttidshukommelsen kan dog også påvirke beslutningsprocessen. Eksempelvis er begrebet 

impulskøb kendetegnet ved en kort beslutningsproces, hvorfor korttidshukommelsen også vil 

influerer beslutningsprocessen for denne type køb. I udgangspunktet vil det dog som oftest 
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være langtidshukommelsens genkendelse af et brand, der har skabt det spontane behov, der 

ligger grund til for impulskøbet. 

For et brand er det derfor målet at ligge integreret i forbrugernes langtidshukommelse (Du 

Plessis, 2005). Det er dog en stor udfordring for et brand at nå dette mål, da det som nævnt 

kræver, at forbrugeren har haft en vis grad af mental interaktion med brandet. Dette kan 

eksempelvis være i form af direkte oplevelser med produktet, anbefalinger gennem mund til 

mund eller hukommelsen af en reklame. 

 

7.2 Hukommelse af reklamer 

I bogen Data Smog beskriver forfatteren David Shenk, hvordan en gennemsnitlig forbruger på 

en almindelig hverdag støder på omkring 3000 budskaber, hvilket er en seksdobling på bare 

20 år. Denne massive påvirkning i kommunikationen har medført, at forbrugeren opsætter en 

form for mentalt filter ved at sænke den generelle opmærksomhed. Det betyder at forbrugeren 

i højere grad vil opfatte disse budskaber som baggrundsstøj, hvilket gør det vanskeligere for 

et brand at trænge igennem til forbrugerens hukommelse med det ønskede budskab (Du 

Plessis, 2005). 

Denne udvikling har gjort udfordringen større i forbindelse med markedsføringen af et brand. 

I de foregående teoretiske afsnit blev det fastslået, at hukommelse er et meget komplekst 

begreb, der er sammensat af flere forskellige systemer og strukturer i hjernen. Der blev 

ligeledes identificeret nogle vigtige faktorer, der er afgørende for hukommelse af eksponerede 

stimuli. For et brand er det således udfordringen at søge at man i kommunikationen med 

forbrugeren trænger igennem den massive støj med sit budskab på en så omkostningseffektiv 

måde som muligt. Det handler således om at optimere det, der i afsnit 6.2 blev defineret som 

strength of memory. 

 

I dette afsnit vil teorien om hukommelse gøres relevant i forhold til markedsføringsteorien, 

hvor der med udgangspunkt i forskellige undersøgelser vil blive fokuseret på, hvilke faktorer 

der har vist sig afgørende for hukommelsen af reklamer, da forsøg 2 vil indeholde en 

hukommelsestest af en række eksponerede reklamer. 

 

Indenfor markedsføringsteorien findes mange forskellige målsætninger for den direkte 

kommunikation med forbrugeren, eksempelvis at øge kendskabet til brandet, ændre brand 

perception, øge købsintentionen, forøge det direkte salg, skabe øget mersalg, forøge 
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loyaliteten, tiltrække nye kunder osv. Det primære formål for kommunikationen er dog, at den 

skal indlejres i forbrugerens hukommelse uanset hvilket medie eller budskab, der ligger til 

grund.  

 

Der bliver brugt mange ressourcer fra reklameindustrien på at undersøge, hvad der gør at 

reklamer huskes, i bestræbelserne på at øge effektiviteten af dem. Det er dog stadig et område, 

hvor der eksisterer flere forskellige teorier. Grundlæggende er der dog identificeret tre 

faktorer, der lader til at være særligt afgørende for hukommelsen af en reklame:  

 Eksponering af reklamen 

 Graden af opmærksomhed rettet mod reklamen  

 Den emotionelle påvirkning fra reklamen  

 

7.2.1 Eksponering af reklamen 

Begrebet eksponering dækker både over hvor lang tid, man præsenteres for en reklame-

stimulus, samt hvor mange gange man præsenteres for den pågældende reklame-stimulus. 

Nedenstående figur, der stammer fra Millard Browns Adtrack database (Du Plessis, 2005) 

viser sammenhængen mellem en reklames længde, GRP og hvor godt den bliver husket. GRP 

(Gross Rating Point) er en måleenhed, der bruges til at måle medietrykket for en reklame ved 

at gange dækningen af reklamen med antallet af eksponeringer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses af ovenstående figur, er der en tydelig korrelation mellem antallet af gange 

en reklamefilm vises, dens længde og hvor godt den bliver husket. 

Figur 7.2: Effekt af reklamelængde og medietryk på hukommelse af reklame 
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I afsnit 6.2 blev der ved hjælp af begrebet indlæringskurve redegjort for, hvordan antallet af 

repetitioner fører til en forøget hukommelse. I stedet for anvendelsen af begrebet 

indlæringskurve, bruges i teorien for hukommelse af reklamer termen responskurve.  

Indenfor medieplanlægningsteorien er der udviklet forskellige teorier om, hvordan en 

gennemsnitlig responskurve ser ud. Grundlæggende deler de forskellige teorier dog 

udgangspunktet, at en responskurve er en konveks kurve, hvor den marginale effekt er 

faldende, som udgangspunktet også var for Ebbinghaus’ indlæringskurve-teori. Der hvor 

teorierne divergerer er, på hvilket tidspunkt denne marginale effekt begynder at falde. 

Eksempelvis har Mike Naples fremsat en teori om at reklame-responskurven var s-formet, da 

forbrugere i følge hans undersøgelser havde en lav respons på de to første eksponeringer af en 

reklame (bilag 1). Den 3. eksponering er derimod den eksponering med den største marginale 

effekt, hvorefter effekten udfra Naples teori ved efterfølgende eksponeringer vil være 

aftagende (Du Plessis, 2005). 

 

7.2.2 Graden af opmærksomhed rettet mod reklamen  

Det er i reklameteorien efterhånden en ganske veldokumenteret effekt, at en forbrugeres grad 

af opmærksomhed rettet mod en eksponeret reklame spiller en væsentlig rolle i forhold til, 

hvorvidt forbrugeren efterfølgende vil huske reklamen (Du Plessis, 2005) (Moorman et al., 

2003). 

I takt med at den generelle opmærksomhed og interesse for reklamer har været dalende, er 

vigtigheden af opmærksomhedens indflydelse på hukommelse  et område, som 

reklamebranchen har fået større fokus på, som nedenstående eksempel viser. 

   

I efteråret 2009 kom det danske TV-selskab Viasat i politisk modvind efter påstande om at 

lydniveauet blev hævet i reklamepauserne, hvilket blev tolket som en måde at søge at påvirke 

seernes arousal og dermed øge deres opmærksomhed. Viasat er underlagt Britisk lovgivning 

og i følge disse regler er det ikke tilladt at forøge lydstyrken for TV-reklamer. Viasat 

forsvarede sig efterfølgende ved at henvise til, at det er samme decibel som reklamerne 

udsendes med, men at det er måden, hvorpå lyden er pakket, der får lyden af reklamerne til at 

fremstå højere (Politiken, 2009). 
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7.2.3 Sammenhæng mellem præference og hukommelse af reklamen 

I afsnit 6.3.3 blev det beskrevet, at der eksisterer en positiv korrelation mellem den 

emotionelle opfattelse af en stimulus og hvor godt den huskes. Dette gør sig således også 

gældende for hukommelsen af reklamer. Den dominerende teori for hukommelse af reklamer 

har været, at en større præference af en reklame fører til en bedre hukommelse af den.   

Nedenstående figur viser en stor undersøgelse, foretaget af det sydafrikanske reklame-

analyseinstitut Millard Brown, der har undersøgt sammenhængen mellem, hvor godt 

respondenterne synes om en reklame og i hvor høj grad den bliver husket (Du Plessis, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af figur 7.3 ses det, at der om end ikke er en lineær sammenhæng, så er der i hvert fald en 

tydelig korrelation mellem, hvor godt en reklame bliver vurderet, og i hvor høj grad den 

bliver husket. Denne korrelation mellem præference og hukommelse af reklamer understøttes 

endvidere af en undersøgelse foretaget af Gallup på vegne af Berlingske Tidende fra 1994-95, 

der viste denne samme korrelation (Hansen & Christensen, 2007) 
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Figur 7.3: Sammenhæng mellem præference og hukommelse af en reklame 
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8 Auditiv perception 

Auditive sansestimuli, såsom lyde og musik, anvendes i mange forskellige sammenhænge, da 

de er effektive virkemidler til at fremhæve en stemning og til at frembringe følelser. 

(Ackerman, 1990) Eksempelvis vil en gyserfilm eller et kærlighedsdrama ikke have nær den 

samme emotionelle effekt, hvis man fjernede musikken og lydeffekterne. Derfor er auditive 

stimuli også meget velegnede til et studie af kontekstuel uforudsigeligheds indflydelse på 

dannelse af præference. I det følgende vil der derfor blive sat fokus på, hvordan lyd og musik 

forstås. Indledningsvis vil der dog blive redegjort for, hvad lyd er, og hvordan hjernen 

opfatter det. 

 

Lyd opstår på baggrund af svingninger, der starter med bevægelsen af et objekt. Denne 

bevægelse medfører at luftmolekylerne omkring objektet bliver sat i bevægelse, og det er 

disse svingninger, der får trommehinden inde i øret til at vibrere. Dette får kroppens tre 

mindste knogler til at trykke væske imod membraner, der bevæger nogle meget små hår, der 

herefter aktiverer nærved liggende nerveceller. Disse nerveceller sender informationen videre 

til hjernen, hvorefter lyden registreres i hjernen (Ackerman, 1990)  

Ovenstående afsnit var en kort forklaring af, hvordan lyd opfattes af hjernen. Det er dog 

efterfølgende en langt mere kompleks proces, der starter i hjernen, når den registrerede lyd 

skal fortolkes og forstås. 

 

I en undersøgelse af musikalsk forståelse, hjernescannede man en række forsøgspersoner, 

mens de hørte avanceret rytmisk jazzmusik. Resultatet af undersøgelsen viste en aktivering af 

det område i hjernen, der bliver kaldt Brodmann Area 47 (Baars & Gage, 2007). Denne del af 

hjernen er anset for at være en central del af sprogcenteret, hvilket viser, at hjernen søger at 

forstå musik som et sprog. Dette kan også forklare hvorfor ikke alle musikgenrer er lige 

tilgængelige for den almene lytter, men kræver tilvænning og forståelse, ligesom når et nyt 

sprog skal læres.  

 

Musik er defineret som et mønster af lyde, der varierer i tone og tid,  hvorfor musik kan 

opfattes som en lang række af auditivt sansede stimuli. I det øjeblik en lytter bliver eksponeret 

for musik, starter hjernen med at forsøge at forudsige de forskellige elementer i musikken, 

såsom tonaliteten og rytmen (Vuust & Frith, 2008). Til forklaring af hvordan musik forstås, 

kan der derfor tages udgangspunkt i ITPRA-teorien, der blev forklaret i afsnit 5.2.1. Denne 
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teori indeholder fem typer af emotionelle responser, der samlet bidrager til præferencen af en 

given stimuli, hvor særligt prediction responsen har vist sig at spille en særlig rolle i 

forståelsen af musik (Huron, 2006)   

 

Musik bliver populært kaldet kunstværker i tid, hvilket betyder, at forståelsen af musik ikke 

blot er et spørgsmål om at kunne forudse tonaliteten i musikken, men i høj grad også den 

temporale rytmiske udvikling. Det er således de lærte mønstre i musikken, der giver den 

hurtige del af hjernen mulighed for at fortage mere præcise forudsigelser om musikken og på 

den måde forenkle processeringen af musikken, hvilket er det samme princip, der gør sig 

gældende for mere exposure effekten. 

I afsnit 5.3 blev der redegjort for teorien om mere exposure effekten. En af de første gange det 

blev dokumenteret, at genkendelighed øger præferencen af stimuli var i 1903, da psykologen 

Max Meyer udførte et forsøg med lyd. Forsøget gik ud på at præsentere en gruppe 

forsøgspersoner for et til lejligheden komponeret stykke orientalsk musik, dvs. musik der var 

markant anderledes end den musik, de normalt lyttede til. Herefter bad han forsøgspersonerne 

besvare, hvor godt de syntes om musikstykket. Han gentog eksperimentet 12 gange med det 

efterfølgende spørgsmål om, hvor godt de syntes om det. Resultatet viste en positiv 

korrelation mellem, hvor ofte det blev spillet, og hvor godt forsøgspersonerne syntes om 

musikken (Huron, 2006)  

Som ovenstående eksempel viser, gør mere exposure effekten sig også gældende indenfor 

perception og dannelse af præference af musik og lyd. En af pointerne i mere exposure-

effekten er, at stimuli vurderes mere positivt, som følge af den nemmere processering af de 

pågældende stimuli indtil et vidst antal eksponeringer. Herefter vil et element af kedsomhed 

indtræffe i processeringen af stimuli, der vil påvirke præferencen negativt. På samme måde 

antages det, at der også i forståelse af musik eksisterer en form for omvendt U-formet nytte-

kurve. Her vil kompleksiteten af det enkelte musikstykke samt en persons musikalske 

forståelse være afgørende for, hvornår denne kedsomhed indtræffer. 

   

Når man som lytter har held med at forudsige udviklingen i musikken, belønnes hjernen. 

Omvendt kan lytteren også belønnes, hvis der fremkommer en overraskelse i det man hører, 

hvis den overraskende effekt efterfølgende evalueres positivt af den langsomme appraisal 

respons. Der findes således flere forskellige musikgenrer, hvor det bevidst er meningen at 

overraske lytteren ved at benytte en kompleks struktur i musikken.  

Et eksempel på en musik-genre, der bevidst søger at skabe en uforudsigelighed i musikken er 
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avantgarde-jazz eller en sub-genre indenfor elektronisk musik kaldet Intelligent Dance Music 

(ofte forkortet IDM). Førstegangslyttere af disse genrer vil have svært ved at forstå musikken, 

da den ofte både er temporalt og tonalt meget komplekst opbygget, hvorfor det for 

førstegangslyttere vil være svært at forudsige udviklingen i musikken. Generelt kan det derfor 

siges, at jo mere kompleks kompositionen er i et musikstykke, jo mere kræves der mentalt af 

lytteren. 

 

8.1 Auditiv uforudsigelighed 

I ovenstående afsnit blev det forklaret hvordan musikalsk forståelse og den afledte nytte af 

musik er afhængig af evnen til at kunne forudsige, hvordan musikken udvikler sig. I de senere 

forsøg vil det blive undersøgt, hvilken effekt det har på dannelsen af præference og 

hukommelse, hvis det er svært at forudse strukturen af en lydsekvens og forskellige 

musikstykker. Der vil derfor i dette afsnit blive fokuseret på, hvad der sker, når man som 

lytter udsættes for auditive stimuli, der har en uforudsigelig struktur. 

 

Når man som lytter eksponeres for en uforudsigelig lydsekvens eller et stykke musik, kan 

ITPRA-teorien igen benyttes til at forklare hvordan musikken opfattes. 

Når en lytter udsættes for en lydsekvens eller et stykke musik, der ud fra lytterens musikalske 

forståelse vil opfattes som værende uforudsigelig, sker der det, at hjernen kontinuerligt 

mislykkes med at forudsige hvordan lydsekvensen eller musikken udvikler sig. Dette 

medfører en aktivering af prediction responsen, der afføder en negativ værdiladet respons. I 

henhold til forsøget af Herry et al., antages det, at det er denne respons, der har medført en 

aktivering af amygdala og været årsag til den registrerede angstlignende og aversive adfærd.  

 

Den auditive uforudsigelighed, der blev anvendt i den undersøgelse, drejer sig om temporal 

uforudsigelighed, hvilket vil sige den tidsmæssige uforudsigelighed i rytmen. Den 

forudsigelige lydsekvens til brug i Herrys forsøg var sammensat af en række pulsslag med 

præcis 200 millisekunders(ms) interval, mens den uforudsigelige lydsekvens var sammensat 

af en række pulsslag med et gennemsnit på 200 ms, men med en varians () på 120ms, som 

vist i figur8.1. 
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I et andet forsøg udført af Koelsch et al. var det en anden form for uforudsigelighed, der blev 

undersøgt effekten af. Her blev testpersonerne hjernescannet, mens de blev eksponeret for en 

række korte musikstykker af 4 sekunders varighed, der havde både en forudsigelig og en 

uforudsigelig tonal udvikling, dvs. der for de uforudsigelige musikstykker var en tone, der 

adskilte sig markant fra melodien. Resultaterne af fMRI-scanningerne viste i lighed med 

Herry’s forsøg en højere aktivitet i amygdala, når forsøgspersonerne blev eksponeret for de 

uforudsigelige musikstykker. Undersøgelsen indeholdt desuden en test for præference af de 

forskellige korte musiksekvenser. Her viste det sig, at de musiksekvenser med en 

uforudsigelighed i tonaliteten blev vurderet signifikant lavere, end de lydsekvenser med en 

forudsigelig tonalitet. (Koelsch et al., 2008) 

 

Ovenstående undersøgelser viser, hvordan uforudsigelighed både tonalt og temporalt i 

forskellige korte lydsekvenser medfører en øget aktivitet i amygdala. Dette giver anledning til 

at tro, at auditiv uforudsigelighed generelt medfører en forøget aktivitet af amygdala. I de 

senere undersøgelser er det dog valgt at tage udgangspunkt i den temporale uforudsigelighed 

fra forsøget af Herry et al., der er illustreret i figur 7.1.  

 

 

200 ms

 = 120

Uforudsigelig lysekvens 

Forudsigelig lysekvens 

Figur 8.1: Illustration af henholdsvis den forudsigelige og uforudsigelige lydsekvens(er), anvendt i 
forsøget af Herry et al. 
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9 Forsøg 1 – Auditiv uforudsigeligheds indflydelse på 

dannelse af præference af logoer  

På baggrund af de hidtidige teoretiske afsnit, vil det nu være muligt at opstille en hypotese 

samt etablere et undersøgelsesdesign, der har til formål at teste denne hypotese. Det første 

forsøg bygger direkte videre på undersøgelsen foretaget af Herry et al, hvor formålet er at 

teste temporal uforudsigelighed af auditive stimulis påvirkning på dannelse af præference.   

 

9.1 Baggrunden for forsøget 

Resultaterne fra forsøget af Herry et al. viste, at amygdala blev aktiveret, når 

forsøgspersonerne blev eksponeret for temporalt uforudsigelige lydsekvenser i forhold til de 

temporalt forudsigelige lydsekvenser. Endvidere udviste forsøgspersonerne i en adfærdstest 

en generel angstlignende og aversiv adfærd. 

Undersøgelsen har i udgangspunktet et kommercielt fokus, hvorfor det er formålet at gøre 

forsøget af Herry et al. mere relevant i forhold til den generelle markedsføringsteori. I stedet 

for at kombinere de auditive stimuli med en adfærdstest, vil denne undersøgelse derfor teste 

effekten af de uforudsigelige lydsekvensers påvirkning på præferencen af visuelt 

præsenterede brandlogoer.   

For nøjagtigt at forsøge at replikere Herry et al.’s fremgangsmetode skulle forsøget have 

indeholdt en scannings-del såvel som en adfærdsdel, men som nævnt i afgrænsningen har der 

ikke været ressourcer til at få adgang til en fMRI-scanner. I og med de auditive stimuli er 

kopieret fra forsøget af Herry et al., antages det derfor, at den auditive påvirkning af 

testdeltagerne vil være den samme. Dette forsøg søger derfor at se på hvilken effekt en 

forøget aktivitet af amygdala har på dannelse af præference.    

 

9.2 Undersøgelsesdesign 

I dette afsnit vil det blive forklaret, hvordan undersøgelsesdesignet er sammensat. Afsnittet vil 

således indeholde en beskrivelse af, hvordan forsøgets forskellige stimuli er konstrueret, samt 

hvordan testen til at måle præferencen for de eksponerede brand-logoer er opbygget.  
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9.2.1 Stimuli 

De auditive stimuli, der vil blive parret med de visuelle stimuli er opdelt i to grundlæggende 

kategorier, en forudsigelig og en uforudsigelig lydsekvens. Begge typer af lydsekvenser er 

konstrueret efter samme princip som i Herrys forsøg, dvs. der er lavet 1 forudsigelig 

lydsekvens af 4 sekunders varighed, samt 30 uforudsigelige lydsekvenser ligeledes af 4 

sekunders varighed.  

Den forudsigelige lysekvens er lavet med en frekvens på 1 kHz med pulsslag på 40 ms med et 

interval mellem pulsslagene på 200 ms. De 30 uforudsigelige lydsekvenser, der ligeledes har 

en varighed af 4 sekunder er konstrueret ved at anvende et tilfældigt mønster i tidsintervallet 

mellem hvert pulsslag med en maksimal afvigelse på ±60 ms i forhold til den forudsigelige 

lydsekvens interval på 200 ms mellem hvert pulsslag.  

 

Kompleksiteten af visuelle stimuli er afgørende for, hvordan de processeres og vurderes 

(Baars & Gage, 2007). For at teste om der vil være en forskel i den multisensoriske 

integration mellem de visuelle stimuli og de henholdsvis forudsigelige og uforudsigelige 

lydsekvenser, vil de visuelle stimuli i form af brandlogoer i første omgang blive opdelt i 

forskellige kategorier. 

I afsnit 5.3 blev det beskrevet, hvordan mere exposure effekten spiller en afgørende rolle for 

dannelse af præference for stimuli. Dette undersøgelsesdesign har til formål at måle effekten 

af auditiv uforudsigeligheds påvirkning på præference af de visuelle brandlogoer. Til denne 

undersøgelse, er det derfor vigtigt, at de pågældende stimuli er ukendte for testdeltagerne. Af 

den årsag er der valgt udelukkende at anvende mindre og udenlandske brands, hvilket 

reducerer chancen for, at testdeltagerne har stiftet bekendtskab med de pågældende brands 

logoer førhen. Endvidere er der kun valgt brandlogoer som er skrevet med bogstaver fra den 

vestlige verdens alfabet, dvs. der er bevidst fravalgt logoer, hvor brandnavnet er skrevet med 

eksempelvis det kinesiske eller det kyrilliske alfabet, for at gøre logoerne så ensartede som 

muligt i den visuelle processering. Disse forhold er taget for at sikre at logoerne kommer til at 

fremstå som objektive ikoner, der minimerer risikoen for at den individuelle hukommelse 

yder indflydelse på dannelsen af præference.  

 

For at teste effekten af henholdsvis de forudsigelige og uforudsigelige auditive lydsekvensers 

påvirkning på den visuelle processering, er der udvalgt 60 brandlogoer (Brandsoftworld.com). 

Blandt disse brandlogoer er der valgt en opdeling af brandlogoerne i 4 forskellige kategorier, 
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der hver især stammer fra fire forskellige brancher. Disse 4 brancher er udvalgt, fordi 

logoerne fra de enkelte brancher er meget arketypiske og kategorierne dermed adskiller sig 

relativt meget fra hinanden. De fire brancher der er udvalgt til at inddele logoerne i er: finans-, 

elektronik-, kosmetik- og øl-brands. 

Finans-logoerne er ofte holdt i et simpelt design med forholdsvis neutrale farver, hvor det 

primært er navnet på banken, der udgør logoet. Elektronik-logoerne minder til en vis grad om 

finans-logoerne, idet de fremstår relativt neutrale, men elektroniklogoerne optræder ofte med 

en mere moderne font og indeholder flere farver. Kosmetik-logoerne indeholder mange farver 

og fremstår gennem brugen af former og ikoner mere emotionelle i deres visuelle udtryk. Det 

samme gør sig gældende for øl-logoerne, der ofte anvender en form for våbenskjold, hvilket 

giver et emotionelt indtryk af, at det er et traditionsrigt brand. Eksempler på de forskellige 

typer af logoer, der er anvendt i undersøgelsen, kan ses i bilag 2. 

 

9.2.2 Præferencetest 

Alle testdeltagere har gennemført præferencetesten på computere med tilhørende 

høretelefoner i Senselab på Copenhagen Business School. Testen er opsat i programmet E-

Prime 2.0 og er af hensyn til mulige udenlandske deltagere opsat på engelsk. Testen består af 

60 brandlogoer, der er tilfældigt parrede med henholdsvis forudsigelige og uforudsigelige 

lydsekvenser. Testen er bygget op således, at for hver præsentation af et billede indledes med 

en sort skærm med et hvidt kryds, der varer et sekund. Herefter starter en fire sekunders lang 

lydsekvens. Efter et sekund af denne lydsekvens vises den visuelle stimuli i form af enten et 

maleri eller et logo i tre sekunder.  

Herefter er deltagerne blevet bedt om at vurdere på en 5-punkt Likert-skala, hvor godt de 

synes om det præsenterede billede (1 = strongly dislike, 5 = strongly like), hvilket skal 

besvares ved hjælp af tasterne 1-5 på tastaturet. Besvarelsen af præferencen er ikke 

tidsmæssigt defineret, således at reaktionstiden efterfølgende kan bruges til at analysere på. 

Præferencetesten er illustreret i figur 9.1. 
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9.3 Hypotese 

Herry fandt ved hjælp af fMRI-scanninger, at den uforudsigelige lydsekvens forøgede 

aktiviteten i amygdala. I adfærdstesten fandt Herry endvidere at både mus og mennesker 

udviste afvigende og angstlignende adfærd, når de blev eksponeret for de uforudsigelige 

lydsekvenser. Afvigende og angstlignende adfærd er et eksempel på adfærd baseret på 

frygtresponser.  

Frygtresponser har, som det blev beskrevet i afsnittet om følelser, i udgangspunktet en negativ 

valens. Dette understøtter således hypotesen om, at de logoer, der vil blive eksponeret 

sammen med de uforudsigelige lydsekvenser, vil blive vurderet lavere i præferencetesten. 

I afsnit 4.2.1 blev det dog også beskrevet hvorledes der i processering af sansede stimuli,  er 

to veje  fra  thalamus til amygdala: den direkte- og den indirekte vej. I Herry’s førsøg er det 

den direkte der vej, der medfører den instinktive aktivering af amygdala. Derfor kan man 

Fiksering 

Lydsekvens 

Brandlogo 

Bedømmelse 

Forudsigelig 

Uforudsigelig 

Fiksering Brandlogo Bedømmelse 

Figur 9.1: Illustration af præferencetesten til forsøg 1 
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Sekunder



 51

forestille sig, at den instinktive aktivering af amygdala muligvis annulleres, når den reelle 

faresituation bliver vurderet gennem den langsomme vej, hvor den bevidste kognitive 

refleksion indtræder. Dette lægger derfor op til, at den afvigende og angstlignende adfærd kan 

variere fra den enkelte testerpersons hjernes evne til at analysere og vurdere potentielle 

faresituationer, hvorfor det kan være individuelt hvordan den uforudsigelige lyd påvirker 

præferencedannelsen hos de forskellige testdeltagere (Whalen, 2007). 

I afsnit 5.3 blev der redegjort for mere exposure-effekten og de afledte teorier om processing 

fluency og prediction effect. På trods af at der hersker divergerende opfattelser af, hvad det 

præcis er, der fører til effekten, deler alle teorierne dog den grundlæggende opfattelse, at 

stimuli, der nemmere kan forudsiges, fører til en øget præference. Omvendt forventes en 

modsatrettet effekt for stimuli, der er uforudsigelige og dermed sværere at processere.  

På baggrund af ovenstående argumentation, kan der hermed opstilles følgende hypotese:  

 

 De logoer, der bliver præsenteret med en uforudsigelig lydsekvens vil blive vurderet 

lavere i præference-testen i forhold til de logoer, der bliver præsenteret i sammenhæng 

med en forudsigelig lydsekvens. 

 

Udover at teste for sammenhængen mellem uforudsigelig lyd og præference, vil der i 

undersøgelsen også blive indsamlet data for køn, alder logo-type, for at teste for mulige 

sammenhænge i den multisensorisk integration mellem den visuelle og den auditive 

processering. Der er dog ikke på forhånd opstillet nogle hypoteser til den eksplorative 

analyse. 

 

9.4 Resultater 

Den statistiske analyse har haft fokus på at teste den opstillede hypotese ved brug af en linear 

mixed effect model. Den afhængige variabel, der er brugt i den statistiske model, er 

præferencen med forudsigelighed som uafhængig variabel, derudover er testdeltagere 

medtaget som tilfældig faktor. Eftersom der testes for en retningsbestemt hypotese, er testen 

udført som en-halet test for signifikans.  

Det er efterfølgende også valgt at teste effekten af forudsigeligheden ved hjælp af 

svarhastigheden, for at undersøge om uforudsigelighed kan påvirke reaktionstiden. For denne 

test vil det være svarhastigheden, der vil blive benyttet, som den afhængige variabel.  
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Der er valgt at se bort fra alle reaktionstider på under 150 ms, da det ikke er muligt på så kort 

tid for den bevidste del af hjernen at opfatte og vurdere stimuli samt derefter afgive respons 

på computeren. (Baars & Gage, 2007) Alle de statistiske analyser er gennemført i SAS JMP 

8.0. 

 

De anvendte data til analyse af undersøgelsens hypotese består af gennemførte test fra 60 

deltagere, heraf 38 kvinder (age mean/std = 25.4 / 2.9). 

Hovedformålet med undersøgelsen har været at undersøge sammenhængen mellem de 

henholdsvist forudsigelige og uforudsigelige lydsekvenser og præferencen af de præsenterede 

brandlogoer. Analysen af de statistiske data bekræftede den retningsbestemte hypotese om, at 

brandlogoer parret med en uforudsigelig lydsekvens (mean/std = 2,37 / 0,025) blev vurderet 

signifikant lavere, end logoer der var parret med en forudsigelig lydsekvens (mean/std = 2,44 

/ 025, t = 1,72, p = 0,0425).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den efterfølgende test viste ingen signifikant forskel i reaktionstiden i forbindelse med 

vurderingen af brandlogoerne mellem de to typer af lyd (forudsigelig mean/std = 949,55 / 

24,54 ms)  og (uforudsigelig mean/std = 950,90 / 24,58 ms, t  = -0,04, p = 0,969).  

 

I den eksplorative mixed model-analyse, igen med præference som den afhængige variabel, 

blev der inkluderet yderligere lyd-type, logo-type og køn som variable. Denne analyse viste 

signifikante forskelle i præferencen i typen af logo og mellem kønnene (bilag 4). 

 

 
Figur 9.2: Den gennemsnitlige præference af de eksponerede brandlogoer parret med henholdsvis 
forudsigelig lydsekvenser (blå søjle) og uforudsigelige lydsekvenser (rød søjle) 
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Figur 9.3 viser den gennemsnitlige præference fordelt på de forskellige typer logoer, når de 

har været parret med henholdsvis forudsigelig og uforudsigelig lyd. Elektronik mean/std = 

2,12 / 0,034,  finans mean/std = 2,28 / 0,034, kosmetik mean/std = 2,60 / 0,034 og øl mean/std 

= 2,67 / 0,034. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovenstående figur er præferencen vist fordelt på brand-kategori, hvor de viste logoer parret 

med de forudsigelige lydsekvenser for tre af brand-kategorierne viste en højere gennemsnit 

præference, mens kosmetik-logoerne bliver vurderet nogenlunde ens. 

 

Endelig blev der i den eksplorative test fundet en signifikant forskel i præferencen mellem 

mænd (mean/std = 2,64 / 0,029)  og kvinder (mean/std = 2,27 / 0,022), t = -10,16 og p = 

0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9.3: Den gennemsnitlige præference af de eksponerede brandlogoer parret med henholdsvis 
forudsigelig lydsekvenser (blå søjle) og uforudsigelige lydsekvenser (rød søjle) fordelt på logotype 
 

 
Figur 9.4: Den gennemsnitlige præference af de eksponerede brandlogoer parret med henholdsvis 
forudsigelige lydsekvenser (blå søjle) og uforudsigelige lydsekvenser (rød søjle) fordelt på køn 
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I ovenstående figur er præferencen også vist fordelt på lydtype, hvor de viste logoer parret 

med de forudsigelige lydsekvenser også på tværs af kønnene viste en højere gennemsnit 

præference. 

 

9.5 Diskussion 

Formålet med forsøg 1 var i første omgang at undersøge, om eksponeringen af auditiv 

uforudsigelighed fører til en lavere præference af de præsenterede visuelle stimuli. Dette viste 

sig at være tilfældet, hvorfor den opstillede hypotese til forsøget kan bekræftes.  

Den negative effekt, som undersøgelsens resultater viste auditiv uforudsigelighed har på 

præferencedannelsen, er relevant at være opmærksom på i forbindelse med den auditive 

markedsføring til forbrugerne. I teorien om de somatiske markører blev det således fremført, 

at en negativt opfattet reklame vil associeres med brandet, således at en forbrugeres samlede 

opfattelse af et brand, bevidst såvel som ubevidst, vil påvirkes negativt.  

Det skal dog nævnes, at undersøgelsen ikke tager højde for længden af denne effekt, da 

eksponeringen og vurderingen af de forskellige brandlogoer er foregået samtidigt. 

 

De auditivt uforudsigelige stimulis negative effekt på præferencedannelsen harmonerer 

endvidere med den aversive adfærd, som blev registreret i Herry et al.’s forsøg, samt Koelsch 

et al.’s forsøg, der fandt en signifikant lavere præference af lydsekvenser med en 

uforudsigelig tonalitet i forhold til en forudsigelig. Begge disse forsøg kunne ligeledes 

registrere en forøget aktivitet i amygdala, som følge af de uforudsigelige stimuli, hvorfor der 

også er grund til at antage, at dette har været tilfældet blandt testdeltagerne i dette forsøg, på 

trods af den manglende scannings-del. 

I afsnit 6 blev amygdala identificeret til at spille en central rolle i forbindelse med dannelsen 

af hukommelse, eftersom aktivering af amygdala har en bottom-up effekt på 

opmærksomhedsniveauet, der i afsnit 6.3.2 blev vurderet til at være centralt i forbindelse med 

hukommelsen af stimuli. Det vil derfor være relevant at undersøge, om der eksisterer en 

omvendt  korrelation mellem præference og hukommelse af uforudsigelige stimuli. Det er i 

særdeleshed interessant, da det umiddelbart konflikter med den gængse teori indenfor 

markedsføringsteorien, der tilsiger, at reklamer der bliver vurderet højere, generelt bliver 

husket bedre.  
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I den eksplorative analyse blev der fundet signifikante forskelle i vurderingen af de 

forskellige brand-kategorier. I afsnit 8.2.1 blev det beskrevet, at de udvalgte kategorier af 

logoer formentlig ville have en forskellige emotionel påvirkning på testdeltagerne pga. 

variationen af den visuelle kompleksitet. Det blev anført, at logoerne for kosmetik og øl pga. 

brugen af mere komplekse design og brug af flere farver i forhold til finans- og elektronik-

logoerne ville have en større emotionelle påvirkning. Selvom der ikke var opstillet en 

hypotese for dette, bekræfter de statistiske resultater denne antagelse, da disse to typer logoer 

bliver vurderet signifikant højere end elektronik- og finans-logoerne. 

 

Den eksplorative analyse viste desuden, at brandlogoerne gennemsnitligt blev vurderet 

signifikant højere af de mandlige testdeltagerne i forhold til de kvindelige. Der kan dog ikke 

umiddelbart gives nogen forklaring på den mulige årsag til denne sammenhæng ud fra den 

eksisterende teori. Derfor vil yderligere undersøgelser være påkrævet for at kunne 

dokumentere, samt forklare den identificerede forskel i præferencedannelsen af denne 

undersøgelses eksponerede stimuli mellem de to køn. 

 

Samlet set gav resultaterne fra dette forsøg opløftende resultater i forhold til den opstillede 

hypotese, hvorfor undersøgelsesdesignet vil blive videreudviklet til det næste forsøg, for at 

gøre undersøgelsen endnu mere relevant i forhold til den konkrete markedsføring af brands.   
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10 Forsøg 2 – Auditiv uforudsigeligheds indflydelse på 

præference og hukommelse af reklamefilm 

Det primære formål med det første forsøg var at undersøge, om resultaterne fra Herrys forsøg 

kunne genskabes i en kommerciel kontekst, hvilket den statistiske analyse af den opstillede 

hypotese kunne bekræfte. Forsøg 2 skal i højere grad gøres relevant i forhold til 

reklamebranchen, hvorfor det er valgt at benytte reklamefilm, som giver mulighed for at 

kombinere visuelle og auditive stimuli i en kontekst, hvor de vil optræde i en naturlig 

sammenhæng. 

 

En anden vigtig grund til at videreudvikle undersøgelsesdesignet og gennemføre forsøg nr. 2 

er, at der ikke blev testet for hukommelse i forsøg nr. 1. I afsnit 4.3.3 blev det påpeget, at en 

øget aktivering af amygdala vil skærpe en persons arousal. Senere hen blev der redegjort for 

sammenhængen mellem en forøget bottom up effekt på opmærksomheden og den initiale 

strength of memory. Dette forsøg vil derfor teste, om en forøget aktivering af amygdala i 

processeringen af stimuli også kan have betydning for hukommelsen af dem.  

 

10.1 Baggrund for undersøgelsen  

Til dette forsøg har det været formålet at gøre undersøgelsen mere relevant i forhold til 

markedsføringsteorien ved at benytte reklamefilm som visuelle stimuli samt erstatte de lidt 

primitive auditive stimuli i form af de forudsigelige og uforudsigelige lydsekvenser med 

stemningsfyldt melodier, hvor der dog stadig vil benyttes både en forudsigelig og en 

uforudsigelig version.  

 

I en verden hvor forbrugeren dagligt bliver eksponeret for et stadig stigende antal reklamer, 

kan det være svært for et brand at trænge igennem, hvorfor der konstant søges at optimere 

reklamens evne til at trænge igennem til forbrugeren med det ønskede budskab. 

En af de store udfordringer, som TV-reklamer møder er, at forbrugerne har en relativ lav grad 

af opmærksomhed og koncentration rettet mod dem (Du Plessis, 2005), hvilket betyder, at det 

generelle arousal-niveau hos forbrugeren i forbindelse med processering af reklamefilm er 

lavt. Derfor er det tanken bag forsøget, om man, ved at anvende auditiv uforudsigelighed i 

reklamefilmens lydside, kan forøge arousal-niveauet og dermed påvirke hukommelsen. 
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Figur 10.1: Det danske annoncemarked 2008 

10.1.1 Reklamemarkedet 

Som nævnt er der valgt at benytte reklamefilm som visuel stimuli til dette forsøg, for at gøre 

undersøgelsesdesignet mere relevant i forhold til markedsføringsteorien. I det følgende vil 

reklamefilmens rolle i det samlede danske reklamemarked derfor blive gennemgået. Et 

reklamemarked, der er illustreret i figur 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses af figur 10.1 udgør Tv-reklamer en væsentlig andel af det totale danske 

annoncemarked. Det samlede annonce-marked har dog gennemgået en stor forandring de 

seneste år, hvor særligt annoncering over internettet er vokset eksplosivt og som det fremgår 

af bilag 5 er steget med 600% de seneste 6 år (Det danske reklamemarked 2008). I disse tal er 

endda ikke medregnet den virale markedsføring, der netop i den periode er vokset eksplosivt i 

omfang. Stigningen i annoncering via internettet er interessant, fordi det med den stadigt 

stigende hastighed på båndbredden er muligt at lancere reklamefilm over internettet, hvilket 

eksempelvis de store danske dagblade benytter på deres netaviser. Reklamefilm forventes 

derfor også i fremtiden at spille en markant rolle i det samlede reklamebillede i fremtiden og 

anses derfor som et absolut relevant reklamemedie til anvendelse i undersøgelsen. 

 

I det første forsøg anvendtes en kategoriseret opdeling af de udvalgte brands, for at få 

identificeret mulige variationer af den auditive uforudsigeligheds påvirkning på præference-

dannelsen mellem de forskellige brandkategorier. En kategorisering er ligeledes valgt til det 

andet forsøg, men denne gang drejer det sig ikke om produktkategorier men om forskellige 

reklamegenrer. 
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10.1.2 Reklamegenrer 

I forbindelse med forsøg nr. 2, vil det i lighed med den første undersøgelse være relevant at 

opdele de anvendte stimuli i forskellige genrer for at identificere mulige variationer i mellem 

forskellige typer af reklamer og den auditive uforudsigeligheds påvirkning. Til dette formål er 

det valgt at tage udgangspunkt i Lars Pynt Andersens genreinddeling af reklamer (Andersen, 

L. P., 2003). De tre identificerede typer af reklamer er arketyper, hvorfor det er sjældent, at en 

reklame kan kategoriseres som udelukkende værende en bestemt genre, men vil til en vis grad 

være en blanding af de forskellige genrer. De reklamer, der er anvendt i forsøget, er derfor 

reklamer der er fundet meget genretypiske og dermed repræsentative for deres respektive 

genre.  

 

Lyriske reklamer 

Den lyriske reklames vigtigste egenskab er dens evne til at skabe en emotionel påvirkning af 

seeren gennem brug af æstetiske visuelle og auditive sanseindtryk. Det er derfor vigtigere for 

den lyriske reklame, at promovere brandet gennem billeder og lyd end at fortælle en historie i 

reklamen. Det er oplagt at for følelses- og identitetsskabende brands, at benytte sig af lyriske 

reklamer, hvorfor det ofte om luksusvarer såsom eksempelvis parfume, biler osv.    

 

Narrative reklamer 

Den narrative reklames vigtigste formål er at fortælle en historie fra A til B og til slut komme 

med at budskab, hvori brandet ofte optræder som løsningen på et problem, hvilket er et 

eksempel på inddragelsen af klassisk betingning i markedsføringen. Til forskel fra didaktiske 

og lyriske reklamer anvender narrative reklamer ofte humor for at skabe en emotionel 

påvirkning af modtageren. 

Af bilag 6 fremgår det, at lyriske og narrative reklamer bliver opfattet nogenlunde ens udfra 

parametrerne præference, fascinerende, underholdende, drømmende og informativ. Den 

største forskel mellem lyriske og narrative reklamer er, at narrative reklamer umiddelbart 

stiller større krav til forbrugerens opmærksomhed, da den narrative reklame i højere grad er 

bygget op om en historie, og derfor kræver større mental koncentration i processering og 

forståelse af reklamen.  
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Didaktiske reklamer 

Denne typer reklamer buges ofte for brands, der kan betegnes som større overvejelseskøb, og 

som samtidig ikke er identitetsskabende livsstilsprodukter. Det er ofte reklamer for 

forsikringer, banklån o.l., hvor reklamen indgår som et led i en større og mere rationel 

beslutningsproces. I den didaktiske reklame er seriøsitet og tillid et vigtigt budskab at trænge 

igennem med til forbrugeren.  

Didaktiske reklamer optræder efterhånden sjældnere i reklamebranchen, hvilket formentlig 

kan skyldes den lavere attention som TV-reklamer generelt opnår. Dette i kombination med 

reklamens neutrale emotionelle udtryk giver ringe vilkår for opnåelse af en høj grad af 

hukommelse blandt forbrugerne. 

 

Det optimale ville være at anvende alle tre reklametyper i forsøget, for at se på om der er en 

forskel blandt de tre identificerede reklame-genrer.  

Under redigeringen får reklamerne fjernet hele det originale lydspor som erstattes med et nyt 

lydspor udelukkende bestående af de selvkomponerede stykker musik. Det har i den 

forbindelse desværre ikke været muligt at finde nogle TV-reklamer, indenfor den didaktiske 

genre, som ikke har benyttet sig af speak, hvorfor meningen med reklamen går tabt ved at 

fjerne lydsporet. Det er derfor besluttet at droppe didaktiske reklame til forsøget. 

 

Figuren fra bilag 6 viser, at de lyriske og de narrative reklamer bliver opfattet relativt ens af 

forbrugerne, hvorimod der er signifikant forskel på perceptionen af didaktiske reklamer i 

forhold til de narrative og de lyriske reklamer. Det kunne derfor have været interessant at få 

testet effekten af auditiv uforudsigelighed af didaktiske reklamer til at sammenligne med de 

lyriske og narrative reklamer. 

 

10.2 Undersøgelsesdesign 

Formålet med dette forsøg er denne gang at teste for præference samt hukommelse, hvorfor  

undersøgelsesdesignet i forhold til det første forsøg er ændret. I lighed med det første forsøg, 

har alle deltagere også gennemført testene på computere i Senselab på Copenhagen Business 

School. 
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10.2.1 Stimuli 

Til forsøget er der udvalgt 8 reklamefilm (Adsoftheworld.com), der er vist i bilag 8. De 8 

reklamefilm er efterfølgende blevet redigeret ved at erstatte lydsporet med nye 

selvkomponerede stykker underlægningsmusik.  

Der er valgt netop 8 reklamer (fire for hver genre), for at  få test-sessionen til at afspejle en 

almindelige længde på en reklameblok. Kravene til de udvalgte reklamefilm er, at de skal 

være ukendte for testdeltagerne, ligesom de brands, reklamefilmende omhandler, heller ikke 

må være kendt af forsøgspersonerne. Dette er igen af hensyn til teorien om de somatiske 

markører samt mere exposure effektens påvirkning på præference-dannelsen. Desuden kan 

det efterfølgende spille en rolle i hukommelsestesten, hvis forsøgspersonerne på forhånd har 

haft kendskab til reklamen eller brandet. Det er derfor udelukkende valgt at anvende 

udenlandske reklamefilm, der reklamerer for udenlandske brands for at minimere risikoen for, 

at respondenterne har kendskab til de forskellige brands.  

 

Lydsiden til reklamerne er baggrundsmusik, der er indsat i de otte reklamer og er blevet 

komponeret særligt til denne undersøgelse. Til forskel fra det første forsøg, er det her valgt at 

implementere den temporale uforudsigelighed direkte i musikken, for at give reklamerne et 

mere realistisk kunstnerisk udtryk, til forskel fra de lydsekvenser, der blev anvendt i det første 

forsøg. Det er tilsigtet at komponere stemningsfyldt musik for at få den til at lyde som typisk 

underlægningsmusik til reklamer, dvs. der er indlagt lange klangflader fra eksempelvis piano 

og violin. 

Der er lavet to forskellige udgaver af de otte musikstykker, der alle er elektronisk 

komponerede melodier i 4/4 og med en hastighed varierende fra 100-110 bpm. Der er lavet en 

standard udgave, hvor beatet kører i en forudsigelig rytme med slag på alle fire taktslag og 

med samme temporale interval mellem taktslagene. Derudover er der, med udgangspunkt i 

Herrys forsøg, lavet en uforudsigelig udgave, hvor formålet igen har været at skabe en 

temporal uforudsigelighed, dvs. hvor enkelte af taktslagene tidsmæssigt er forskubbet med 

nogle millisekunders variation.  

I forhold til det første forsøg vil lyden i de konstruerede musikstykker være mere kompleks, 

da den består af flere elementer end blot en simpel tone. Derfor vil den konstruerede 

uforudsigelighed optræde relativt mere diskret sammenlignet med uforudsigeligheden i 

lydsekvenserne fra det første forsøg. 
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I det første forsøg blev lydsekvenserne kopieret fra Herry et als. forsøg, hvorfor det med 

rimelig sikkerhed kunne antages at amygdala ville aktiveres blandt testdeltagerne. I dette 

forsøg er den temporale uforudsigelig som nævnt mere diskret, hvorfor det ikke med samme 

sikkerhed kan antages, at amygdala aktiveres i samme grad.  

 

10.2.2 præferencetest 

I lighed med den første undersøgelse, indledes dette forsøg med en præferencetest, hvor 

respondenterne præsenteres for en sekvens bestående af 8 reklamefilm. Testen er er bygget op 

på samme måde som præferencetesten fra forsøg, der blev illustreret i figur 9.1. Af tekniske 

årsager har det dog ikke været muligt at få fremvist disse reklamefilm i E-Prime 2.0, hvorfor 

sekvensen med reklamefilmene bliver afspillet som et diasshow i Powerpoint. Herrefter er 

deltagerne efter hver reklamefilm, på et tilhørende spørgeskema, blevet bedt om, igen på en 5-

punkt Likert-skala (1 = strongly dislike, 5 = strongly like), at vurdere, hvor godt de synes om 

den netop viste reklamefilm. Powerpoint giver i modsætning til E-Prime ikke mulighed for at 

fremvise reklamerne i en tilfældig rækkefølge. Derfor er der lavet to versioner af testen 

bestående af henholdsvis 4 narrative reklamer og 4 lyriske reklamer. I version A er der 

anvendt forudsigelige musikstykker på 2 af de narrative reklamefilm og 2 af de lyriske, mens 

der er anvendt uforudsigelig musikstykker på de andre 2 narrative og lyriske reklamefilm. I 

version B er der byttet rundt, så de narrative og lyriske reklamer, der i version A har en 

forudsigelig udgave således i version B har en uforudsigelig udgave. I forbindelse med 

gennemførelsen af forsøgene, har det derfor været vigtigt at sikre ca. lige mange besvarelser 

af version A og B. Der er således indsamlet 35 antal besvarelser af version A og 33 antal 

besvarelser af version B.  

 

Eftersom præferencetesten er opsat i Powerpoint har det ikke været muligt at måle 

responstider, men resultatet af det første forsøg viste ingen nævneværdige udsving i 

responstiden for dannelse af præference for hhv. den forudsigelige- og den uforudsigelige 

lydstimuli, hvorfor det heller ikke for dette forsøg antages at være tilfældet.    

 

10.2.3 Hukommelsestest 

Hukommelsestesten er opsat i programmet E-Prime 2.0 og er af hensyn til mulige 

udenlandske deltagere opsat på engelsk. Testen er bygget op af stillbilleder fra 24 forskellige 
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reklamefilm, hvor af 8 af disse reklamefilm er fra præferencetesten. Herefter er der taget et 

stilbillede af henholdsvis brandets logo samt et billede fra reklamefilmen, hvorved den 

samlede total giver 48 stilllbilleder, som testdeltagerne skal forholde sig til, om de har set i 

den indledende præferencetest.  

Testen er bygget op således, at før hver præsentation af et billede, indledes der med en sort 

skærm med et hvidt kryds, der varer et sekund. Herefter vises et stillbillede fra en 

reklamefilm, hvorefter deltagerne bliver bedt om på en 5-punkt Likert-skala at indtaste, hvor 

sikre de er på, at det præsenterede billede blev vist i præferencetesten af reklamefilmene. (1 = 

Not seen before, 5 = Certainly seen before), hvilket skal besvares ved hjælp af tasterne 1-5 på 

tastaturet. Tidsrummet til besvarelse af hukommelsen er ikke på forhånd fast defineret, 

hvorfor det efterfølgende kan analyseres om uforudsigelighed spiller en rolle for, hvor hurtigt 

hukommelsen af reklamefilmen kan gendannes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt bliver reklamefilm set i TV i pauser mellem og under TV-programmer og er derfor 

anset for at være et forstyrrende element, der ofte bliver anset som ”støj”. Det betyder, at der 

er en relativ lav grad af opmærksomhed fra forbrugeren rettet mod TV-reklamer. For at gøre 

forsøget så realistisk som muligt i forhold til at efterligne de normale omgivelser, ville det 

være optimalt at teste testdeltagerne i deres eget hjem, hvor reklamerne kommer til at optræde 

som ”støj”. Omvendt vil der så være for mange eksterne faktorer, der vil kunne spille en rolle. 

Set ud fra et videnskabeligt synspunkt vil det derfor øge undersøgelsens validitet at alle 

testpersonerne bliver testet under samme forhold. Hvilket er grunden til, at alle tests i lighed 

med det første forsøg er foretaget i Senselab på CBS.  

På grund af den forøgede koncentration, som testene i de givne omgivelser vil medføre, 

antages det, at der i forhold til hukommelsestesten formentlig vil være en relativt bedre 

hukommelse af reklamerne i forhold til, hvis undersøgelsesdesignet var udformet, så det bedre 

afspejlede hvordan reklamefilm ses i almindelighed. For at komplicere den efterfølgende 

hukommelsestest er respondenterne efter at have bedømt de 8 reklamefilm i præferencetesten, 

Fiksering Stillbillede Hukommelse 

Figur 10.2: Illustration af hukommelsestesten 
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blevet bedt om at udføre et nyt forsøg uden relevans for denne undersøgelse, således at 

testdeltagernes opmærksomhed blev distraheret. Denne test til distraktion af testdeltagernes 

opmærksomhed har ca. taget 30 minutter. 

 

Det har desværre vist sig ikke at være muligt, at få E-prime til at afspille video-filer, hvorfor 

det har været nødvendigt at ændre i det ønskede undersøgelsesdesign, således at reklamerne i 

stedet er blevet vist i en Powerpoint-præsentation, hvorefter respondenterne har udfyldt et 

vedlagt spørgeskema om præferencen. Der er lavet to versioner af testen indeholdende de otte 

reklamer for at få testet hver reklame med henholdsvis den forudsigelige og uforudsigelige 

musik. Svagheden ved denne ændring er at reklamerne kommer i samme rækkefølge hver 

gang, men i princippet betyder dette ikke noget, da det er ikke reklamernes indbyrdes 

hukommelse der testes, men derimod den forudsigelige lydstruktur i forhold til den 

uforudsigelige lydstruktur for hver enkelt af de otte reklamer. 

 

Hukommelsestesten tester den hjulpede hukommelse, da der vises cues, i form af stilbilleder, 

fra de eksponerede reklamer fra præferencetesten. Hukommelsestesten er derfor en test af den 

episodiske hukommelse. Reklamefilm påvirker dog også den implicitte hukommelse, 

eksempelvis i form af priming eller klassisk betingning. Som det blev beskrevet i afsnit 6 er 

begrebet hukommelse en kombination af eksplicit og implicit hukommelse. Derfor vil den 

episodiske hukommelse af en reklame, der i figur 6.1 blev defineret som eksplicit 

hukommelse, også være påvirket af den implicitte del af  hukommelsen. Det vil således kun 

være muligt på baggrund af det valgte undersøgelsesdesign at afgøre om uforudsigeligheden 

påvirker den samlede hukommelse. 

 

10.3 Hypotese 

Det forventes i dette forsøg, at de auditive uforudsigelige stimuli vil have samme effekt på 

dannelsen af præference i dette forsøg som blev påvist i forsøg 1. Der forventes derfor en 

negativ effekt på præferencen af reklamer med en uforudsigelig lydstruktur i forhold til en 

forudsigelig lydstruktur i undersøgelsen.  

I afsnit 8.1 blev det beskrevet, hvordan musik kan benytte en uforudsigelig struktur og i visse 

tilfælde gøre det være muligt at overraske lytteren positivt. I de uforudsigelige versioner, der 

er konstrueret til dette forsøg, er der dog ingen bagvedliggende musikalsk mening med den 

konstruerede temporale uforudsigelighed udover at forstyrre lytteren. Det forventes derfor 
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ikke, at de uforudsigelige versioner, vil kunne overraske forsøgspersonerne positivt og 

derigennem påvirke præferencen af reklamerne positivt.   

 

I afsnit 4.3.3 blev det beskrevet, hvordan uforudsigelige stimuli forøger en persons arousal. 

Det antages derfor, at der ved at anvende en uforudsigelig lydstruktur i musikken til reklamen 

er muligt at øge testdeltagernes arousal-niveau, hvilket medfører en bottom-up effekt på 

opmærksomheden, der har vist sig at have en gavnlig effekt på hukommelse. 

Anvendelse af uforudsigelige stimuli forventes derfor at øge den initiale strength of memory 

af den eksponerede stimuli, hvilket i afsnit 6.2 i følge teorien om indlæring- og 

glemselskurver spillede en afgørende rolle for den relative hukommelsen under antagelse af 

antallet af repetitioner er konstante. Figur 10.3 viser en revideret udgave af figur 6.2, der 

illustrerer hvilken effekt den auditive uforudsigelighed i reklamefilmene forventes at have på 

hukommelsen, hvor ”glemselskurve 1” er for den ene version med forudsigelig lyd, mens 

”glemselskurve 2” er for versionen med uforudsigelig lyd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses af ovenstående figur, har de to kurver samme forløb, men er blot parallel-

forskud opad for at illustrere hvorledes en forøgelse af den initiale strength of memory af 

stimuli, positivt vil påvirke hukommelsen af stimuli. Det er dog vigtigt at påpege, at 

hukommelsestesten i forsøg 2 kun tester testdeltagernes hukommelse en enkelt gang. 

Figur10.4 er således medtaget for at illustrere, hvordan en forøget strength of memory antages 

at påvirke hukommelsen over tid. 

Ud fra ovenstående vil hypoteserne for denne undersøgelse derfor lyde som følge:  

 Reklamer, der indeholder den uforudsigelige lydside vil gennemsnitligt blive vurderet 

lavere i præferencetesten. 

 Reklamer der indeholder den uforudsigelig lydside vil opnå en gennemsnitlig højere 

score i hukommelsestesten.  

Figur10.3: Effekten af en forøget initial strength of memory over tid 

Glemselskurve

Tid

Glemselskurve 1 Glemselskurve 2
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Denne hypotese modstrider dermed den traditionelle opfattelse af, hvad der er styrende for 

hukommelsen af reklamer, da det i afsnit 7.2.3 blev beskrevet, at den traditionelle opfattelse 

er, at der eksisterer en positivt korrelation mellem præference og hukommelse. 

 

Udover at teste for sammenhængen mellem den uforudsigelige lyd og præference og 

hukommelse vil der i den eksplorative undersøgelse også blive testet for forskelle mellem køn 

samt forskelle mellem de to typer af genrer. Der er dog ikke på forhånd opstillet nogle 

hypoteser for disse data. 

 

10.4 Resultater 

I den statistiske analyse har fokus været på at teste de opstillede hypoteser ved brug af en 

linear mixed effect model. Den afhængige variabel, der er brugt i den første statistiske model 

er præferencen med forudsigelighed som uafhængig variabel, derudover er testdeltagere 

medtaget som tilfældig faktor. Eftersom der testes for en retningsbestemt hypotese er testen 

udført som en-halet test for signifikans. 

Den afhængige variabel, der er brugt i den anden statistiske model er hukommelse med 

forudsigelighed som uafhængig variabel, derudover er testdeltagere medtaget som tilfældig 

faktor. Eftersom der igen testes ved hjælp af en retningsbestemt hypotese, er denne test 

ligeledes udført som en-halet test for signifikans.  

Endeligt er det valgt at teste effekten af forudsigeligheden ved hjælp af svarhastigheden. 

Denne gang med reaktionstiden, som den afhængige variabel.  

Der er valgt at se bort fra alle reaktionstider på under 150 ms, da det ikke er muligt på så kort 

tid, for den bevidste del af hjernen at opfatte og vurdere stimuli samt derefter afgive respons 

på computeren. (Baars & Gage, 2007) Alle de statistiske analyser er gennemført i SAS JMP 

8.0. 

 

I det første forsøg blev der identificeret signifikante kønsforskelle i præferencen af de viste 

logoer. Andelen af mænd og kvinder til det første forsøg var dog ikke repræsentativ, da 

kvinderne udgjorde 63,3 %. I denne undersøgelse er der derfor blandt testdeltagerne søgt en 

mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. De anvendte data til analyse af undersøgelsens 

hypotese består således af gennemførte test fra 68 deltagere heraf 38 mænd svarende til 55,9 

%. 
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De statistiske resultater til test af den første hypotese viser, at reklamer parret med den 

auditive forudsigelige version (mean/std = 3,29 / 0,053) gennemsnitligt  blev vurderet lavere 

end reklamer parret med den uforudsigelige version (mean/std = 3,34 / 0,053), t = -0,063, p = 

0,5265. Dermed har den statistiske analyse for denne undersøgelse ikke kunnet bekræfte den 

opstillede hypotese om at auditiv uforudsigelighed påvirker præferencen negativt. Der blev 

endda samlet set observeret en mindre forøgelse af den gennemsnitlige præference for 

reklamefilm med den uforudsigelige lydside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.4 viser, at på trods af en højere gennemsnitlig præference for reklamer parret med 

den uforudsigelige version, så er der ikke noget generelt mønster i den auditive 

uforudsigeligheds effekt på præference-dannelse, eftersom 5 af reklamerne har vist den 

forventede negative effekt, om end der er tale om en mindre forskel. Derfor er det den 

gennemsnitlige præference for kun 3 reklamer, der modstrider den opstillede hypotese og 

dermed er årsag til at hypotesen må forkastes, hvorfor der ikke er anledning til at tro, der er 

tale om en generel effekt.   

 

I den eksplorative mixed model-analyse, med præference som den afhængige variabel, blev 

der inkluderet yderligere genre og køn som variable. Analysen viste at de narrative reklamer 

(mean/std = 3,56 / 0,052) generelt blev vurdere stærkt signifikant højere end de lyriske 

(mean/std =  3,07/  0,052), t = -6,51 , p = 0,0001.  

Desuden viste det sig denne gang, at kvinderne (mean/std = 3,42 / 0,057) i forhold til 

mændene (mean/std = 3,23 / 0,051) havde en generel signifikant højere præference af de 

eksponerede reklamer, t = 2,13 og p = 0,0348. (bilag 7). 

 

Figur 10.4: Den gennemsnitlige præference af de enkelte reklamer for henholdsvis de 
forudsigelige versioner (blå søjler) og de uforudsigelige versioner (røde søjler) 
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De statistiske resultater til test af hypotese 2 viser, at reklamer parret med den auditivt 

uforudsigelige version (mean/std = 4,85 / 0,033)  gennemsnitligt  blev husket signifikant 

bedre, end reklamer parret med den forudsigelige version (mean/std = 4,76 / 0,033  ), t = -

1,84, p = 0,032. Dermed kan den opstillede hypotese om, at den auditive uforudsigelighed 

forøger hukommelsen af reklamer bekræftes ud fra de statistiske data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.5 viste den gennemsnitlige effekt af auditiv uforudsigeligheds effekt på 

hukommelsen. Det vil dog også være relevant at undersøge, om effekten gør sig gældende på 

de enkelte reklamer, hvilket er afbilledet i figur 10.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses af ovenstående figur, er der en signifikant højere hukommelse af fire af 

reklamefilmene. Tre reklamefilm viser nogenlunde den samme effekt på hukommelsen hvad 

Figur 10.5: Den gennemsnitlige hukommelse for reklamer med henholdsvis en        
forudsigelig version (blå søjle) eller en uforudsigelig versioner (rød søjle) 

Figur 10.6: Den gennemsnitlige hukommelse af de enkelte reklamer for henholdsvis 
de forudsigelige versioner (blå søjler) og de uforudsigelige versioner (røde søjler) 
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enten reklamefilmen har været parret med forudsigelig eller uforudsigelig lyd, mens kun en 

reklamefilm viser en modsatrettet effekt i forhold til hypotesen. Ovenstående figur indikerer 

dermed, at der er tale om en generel effekt. Dette understøttes endvidere af, at den generelle 

effekt af en forøget hukommelse ved eksponering af den uforudsigelige version har kunnet 

identificeres blandt de to udvalgte genrer samt på tværs af køn (bilag 7). 

 

Den efterfølgende statistiske test for svarhastigheden viste ingen signifikant forskel i 

reaktionstiden for de forskellige stilbilleder fra hukommelsestesten mellem de to typer af lyd 

forudsigelig (mean/std = 1842,26 / 52,05 ms)  og uforudsigelig (mean/std = 1844,87 / 52,05 

ms) . Eftersom præferencetesten i forsøg 2 ikke var opsat i E-prime, har det ikke været muligt 

at måle responstiderne for vurderingen af den enkelte reklame. I det første forsøg viste der sig 

ingen nævneværdig forskel i reaktionstiden for vurderingen af brandlogoerne parret med 

henholdsvis forudsigelig og uforudsigelig lyd, hvorfor der heller ikke forventes at være en 

sammenhæng i præferencetesten til dette forsøg.  

 

I den eksplorative mixed model-analyse, med hukommelse som den afhængige variabel, blev 

der inkluderet yderligere genre og køn som variable. Denne analyse viste, at de narrative 

reklamer (mean/std = 4,85 / 0,033) generelt blev husket signifikant bedre end de lyriske 

(mean/std = 4,76 / 0,033) i præferencen, t = -2,07, p = 0,0384. 

 

10.5 Diskussion 

Resultaterne fra præferencetesten viste, at der ikke er registreret nogen generel negativ 

præference, når den diskrete temporale uforudsigelighed blev komponeret ind i et 

musikstykke. Tværtimod blev reklamer med den auditivt uforudsigelige version 

gennemsnitligt vurderet en smule højere, selvom dette dog ikke viste sig at være en generel 

tendens blandt de eksponerede reklamefilm. 

Inden undersøgelsen påbegyndtes var jeg blevet gjort opmærksom på, at uforudsigeligheden 

muligvis ikke var markant nok til at skabe den ønskede effekt. Efter færdiggørelse af testen 

blev flere af respondenterne derfor adspurgt, om de havde lagt mærke til noget uregelmæssigt 

i lydsporet på reklamerne. Her gav de fleste af de adspurgte deltagere udtryk for, at de ikke 

havde lagt mærke til nogle uregelmæssigheder i musikken i reklamerne. Dette spørgsmål 

indgik dog ikke i testen, hvorfor der ikke foreligger nogen statistiske data til underbygning af 

denne påstand.  
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Dette åbner op for flere mulige ændringer af undersøgelsesdesignet, hvis en lignende 

undersøgelse bliver gentaget. Den første mulighed vil være at gøre uforudsigeligheden i den 

auditive stimuli mere markant, så den vil fremstå tydeligere, som tilfældet var i det første 

forsøg. Det ville dog også være interessant at stille deltagerne spørgsmålet, efter de har 

gennemført testen, om hvorvidt de lagde mærke til nogen uregelmæssigheder i den auditive 

stimuli, for at teste hvorvidt temporal uforudsigelighed, hvis komponeret ind i et musikstykke 

i højere grad opfattes ubevidst. Det er også muligt, at den auditive uforudsigelig i den 

multisensoriske integration vil opfattes mindre generende, da den visuelle kompleksitet er 

langt højere i processering af reklamefilmen og dermed optager en større del af den mentale 

fokus i forhold til det første forsøg med brandlogoer som visuelle stimuli.    

 

I det første forsøg viste der sig at være en signifikant forskel i mellem mænd og kvinders 

generelle præference for de præsenterede stimuli, hvor mændene vurderede dem højest. 

Resultaterne af dette forsøg kunne dog ikke genskabe den signifikant højere præference 

blandt mændene. Tværtimod viste dette forsøg, at kvinderne denne gang generelt vurderede 

de præsenterede stimuli højere.  

 

Hukommelsestesten bekræftede hypotesen om, at reklamefilm med den auditivt 

uforudsigelige version blev husket signifikant bedre, end reklamefilm parret med den auditivt 

forudsigelige version, hvorfor den opstillede hypotese kan bekræftes.  

Endvidere blev der i de eksplorative analyser fundet, at narrative reklamer blev vurderet 

højere end de lyriske. Det samme gjorde sig gældende, når den eksplorative analyse blev 

gennemført med hukommelse som den afhængige variabel. Den generelle positive korrelation 

mellem præference og hukommelse, af reklamer der blev beskrevet i afsnit 6.3.3, er således 

også blevet bekræftet i denne undersøgelse. 

 

Resultaterne fra hukommelsestesten gav dog nogle relativt høje værdier for hukommelse af de 

enkelte reklamefilm, hvilket tyder på, at evnen til at huske er blevet undervurderet i 

undersøgelsesdesignet. Retrospektivt havde det nok være en fordel at teste respondenternes 

uhjulpede hukommelse af de enkelte reklamer i forsøg 2 frem for den hjulpede hukommelse, 

da resultaterne indikerer, at de har haft forholdsvis let ved at identificere, hvilke reklamer de 

er blevet præsenteret for. 

I afsnittet om Ebbinghaus’ teori om glemselskurven, blev det forklaret, hvordan tid er en 

afgørende faktor for den relative strength of memory, hvor det af figur 6.2 fremgår, at 
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hukommelse i forhold til tiden har et degressivt forløb. For at etablere et undersøgelsesdesign, 

der bedre kan afspejle det længere tidsrum, der ofte går fra eksponeringen af en reklame og til 

en senere beslutningsproces, kunne præferencetesten og hukommelsestesten formentlig med 

fordel være placeret med en dag ellers muligvis op til en uges mellemrum. Denne revidering 

af undersøgelsesdesignet vil formentlig bedre kunne benyttes til at undersøge den 

uforudsigelige auditive stimulis langtidseffekt på hukommelsen.  

 

For at gøre undersøgelsesdesignet til dette forsøg konsistent med det første forsøg blev der 

anvendt en 5-punkt likert-skala til måling af præference og hukommelse. Ulempen ved at 

benytte denne skala er, at den ikke er så følsom overfor marginale ændringer i den opfattede 

præference og hukommelse, Man kunne derfor evt. have brugt mere fintfølende skalaer såsom 

en 7-punkt- eller 10-punktskala. Alternativ kunne man have anvendt en glidende skala uden 

brug af punkter. Dette kunne have givet en mere nuanceret afspejling af testdeltagernes 

præference og hukommelse af de eksponerede stimuli.  

 

En anden potentiel mulighed for at øge undersøgelsens statistiske validitet af er ved at benytte 

fMRI- og/eller EEG-scanninger. Når en forsøgsperson bliver eksponeret for de uforudsigelige 

auditive stimuli vil disse scanningsmetoder eksempelvis kunne benyttes til at vise mere 

detaljeret, om der er en specifik bottom-up effekt på opmærksomheden, samt identificere 

hvilke centre i hjernen, der er særligt aktive i forbindelse med dannelsen af præference af 

henholdsvis de forudsigelige og uforudsigelige stimuli. 

 

10.6 Perspektivering af undersøgelserne 

I denne opgave er det valgt at fokusere på den auditive uforudsigeligheds effekt på præference 

og hukommelse af brandlogoer og reklamefilm som visuelle stimuli. Dette afsnit har derfor til 

formål at identificere, hvordan begrebet kontekstuel uforudsigelighed og dets påvirkning på 

dannelse af præference og hukommelse kan testes i andre sammenhænge i forhold til det 

undersøgelsesdesign, det er valgt at benytte i denne opgave.  

 

Mere exposure effekten og de afledte teorier forklarer, hvordan stimuli ved gentagne 

eksponeringer vil blive lettere for hjernen at processere, hvilket medfører en generel forøgelse 

af præferencen. Det kan derfor være interessant at undersøge, hvilken effekt gentagende 

eksponeringer af temporalt uforudsigelige auditive stimuli har på præference og hukommelse. 
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Formentlig vil effekten reduceres, hvorfor man for at skulle opnå den ønskede paradoksale 

effekt mellem præference og hukommelse kunne forestille sig, at man lavede flere versioner 

af den samme reklame med forskellige lydsider til hver enkelt eksponering. 

 

Forsøget af Herry et al. dokumenterede, at aktiviteten blev forhøjet i amygdala, når 

forsøgspersoner blev eksponeret for uforudsigelige lydsekvenser. Amygdala er identificeret til 

at være impliceret i forskellige funktioner i forbindelse med processering at stimuli, men 

tidligere var amygdala primært anset for at være forbundet med frygtprocessering. Så på trods 

af den nye viden om, at amygdala er forbundet med generel processering af stimuli vil det 

derfor stadig være interessant at undersøge effekten af stimuli, der direkte har til formål at 

aktivere frygtresponser.   

I reklamebranchen findes der allerede reklamer, hvis formål er at aktivere frygtresponser for 

seeren. Det drejer sig om reklamer, der anvender chok-taktikker som kreativt virkemiddel, 

hvor det er målet at opnå en høj grad af emotionel hukommelse af reklamen (Pricken, 2001). 

Et eksempel på et brand, der har valgt at implementere dette i deres reklamer, er den tyske 

energi-drik Kfee, der lancerede en række reklamer, der benyttede sig af en chok-taktik som 

teknisk virkemiddel (bilag 8). Reklamen spiller på at overraske forbrugeren ved at give dem 

et chok, der kan sammenlignes med den type chok, der kendes fra gyserfilm. For denne type 

reklame vil der givetvis være en markant aktivering af amygdala. Det vil derfor være 

interessant at undersøge, hvordan denne aktivering af amygdala påvirker præferencen og 

hukommelsen. 

I hypotesen for det første forsøg blev det anført, at det kan være individuelt, hvor veludviklet 

hjernen er til at håndtere uforudsigelighed, hvorfor det også kunne være interessant at teste 

deltagerne i forskellige personlighedstest eksempelvis omhandlende generel angst og frygt, 

for at undersøge om der eksisterer en sammenhæng mellem en persons generelle angst- og 

frygt-niveau og hvordan uforudsigelighed påvirker præference og hukommelse. 

 

Undersøgelsesdesignet til denne opgave testede effekten af auditivt uforudsigelige stimuli på 

præference og hukommelse. Det vil dog også være muligt at opsætte et undersøgelsesdesign 

til at teste den generelle effekt af kontekstuel uforudsigelighed ved hjælp af eksempelvis 

visuelt uforudsigelige stimuli, for at undersøge om der vil være en lignende effekt på 

præference og hukommelsen. 
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I det danske mediebillede har der gennem årene med jævne mellemrum optrådt reklamer, der 

har haft det tilfælles, at de har været udenlandsk producerede og efterfølgende er blevet 

eftersynkroniseret til det danske marked.  

Det som den dårlige synkronisering bevirker er at mundbevægelserne ikke passer til speaken, 

hvorfor der opstår en dissonans mellem det som det auditive og det visuelle cortex opfatter, 

hvilket skaber et element af uforudsigelighed i den multisensoriske integration. 

Selvom mange forbrugere muligvis vil have en negativ holdning til eksempelvis Vanish eller 

Cillit Bang-reklamerne, så viser deres egne salgstal, at disse reklamer har en positiv 

indvirkning på salgstallene, hvilket understreges af Reckitt & Benckisers marketingdirektør 

Mikkel Pilemand: ”Jeg kan lide reklamen, fordi den virker. Forbrugerne kan elske eller hade 

den, så længe de bare husker den.” (Business.dk, 2008)  

Det er muligt, at denne dissonans i den multisensoriske integration mellem to forskellige 

sansemodaliteter har samme effekt som kontekstuel uforudsigelighed. Denne type reklamer 

udfordrer ligeledes teorien om, at en positiv præference for en reklame korrelerer med 

hukommelsen af den. Interessant er det i hvert fald at fænomenet med dårlige 

eftersynkroniseringer allerede eksisterer i reklameindustrien, tilsyneladende med en vis succes 

målt på salgstallene. Det vil derfor være interessant at undersøge, om der er en forøget 

hukommelseseffekt og om dette evt. medfører en samtidig lavere præference af reklamen eller 

brandet. 
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11 Kontekstuel uforudsigelighed i markedsføringen 

I første omgang har det været formålet med de to forsøg at undersøge, hvilken effekt den 

auditive uforudsigelighed har på præference og hukommelse. Det vil dog i høj grad også være 

relevant at fokusere på, om og hvordan denne viden kan implementeres i markedsføringen. 

Begrebet kontekstuel uforudsigelighed tager udgangspunkt i de forskellige sansers evne til at 

processere stimuli. Derfor vil der indledningsvist blive fokuseret på, hvordan de forskellige 

sansers bevidst inddrages i markedsføringen for at forøge effekten af den.   

 

Som introduktion til teorien om markedsføring gennem sanserne, vil der blive indledt med en 

gennemgang af de væsentligste paradigmer, der har domineret den generelle 

markedsføringsteori.  

I 1950´erne introduceredes begrebet Unique Selling Proposition (USP), hvor man med 

udgangspunkt i en differentieringsstrategi i markedsføringen forsøger at designe 

markedsføringen, så forbrugeren gøres opmærksom på, hvad det unikke er ved ens brand i 

forhold til de eksisterende brands på markedet. 

Dette paradigme blev senere hen modereret ved introduktionen af Emotionel Selling 

Proposition-paradigmet (ESP), hvor fokus her går ud på at udvikle markedsføringen, så den i 

højere grad afføder emotionelle responser hos forbrugeren. 

Seneste udvikling i markedsføringsparadigmet er opfindelsen af begrebet HSP-branding 

(Hollistic Selling Proposition), hvor det er formålet i højere grad at inddrage sanserne mere 

bevidst i markedsføringen for på den måde at give brandet sin egen sanse-identitet (Lindstøm, 

2005) 

 

Tidligere tog markedsføringsteorien udgangspunkt i 4-P tankegangen (Product, Price, 

Promotion & Place) eller den senere reviderede 7P-teori (4P-teorien samt People, Processes & 

Physical evidence), hvor man så isoleret på hver enkelt parameter i marketingmixet og 

agerede ud fra at optimere de forskellige parametrer for brandet (Kotler, 2003). På den måde 

var det nemt at identificere, hvordan marketing-mixet for et brand så ud og hvornår brandet 

blev markedsført. Ud fra det nyere HSP-paradigme i markedsføringsteorien er grænserne for, 

hvornår der bliver kommunikeret til forbrugeren blevet mere flydende. Det er således blevet 

mere diffust, hvornår noget er en produktegenskab, eller om der er en bevidst skjult 

kommunikation fra virksomhed til forbruger.  
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I denne opgave er der kun fokuseret på effekten af uforudsigelighed i den direkte 

kommunikation til forbrugeren, hvorfor der ikke umiddelbart kan siges noget om effekten af 

at anvende uforudsigelighed i andre af de forskellige handlingsparametrer, som eksempelvis 

kerneproduktet eller emballagen. Historien har dog vist, at forbrugere ofte reagerer negativt 

på forandringer af et etableret produkt, på trods af at ændringen af produktet kan skyldes 

velmenende værdier, som virksomheden søger at kommunikere ud til forbrugerne.  

 

Et eksempel er den danske sodavand Faxe Kondi, der lavede en ændring af produktets 

visuelle udtryk. En britisk undersøgelse havde fastslået, at en række farvestoffer under 

fællesbetegnelsen azo-farvestoffer var sundhedsskadelige. Et af disse farvestoffer E104 

(Equinolingult) er det farvestof, der gav Faxe Kondien sin karakteristiske svagelige 

lysegrønne farve. Som et resultat af undersøgelsen fjernede Royal Unibrew farvestoffet fra 

Faxe Kondien, således at sodavanden nu var gennemsigtigt. Virksomheden var ikke dikteret 

af et lovkrav, men ændrede det fysiske udseende af deres produkt for at optræde socialt 

ansvarligt. Mange forbruger reagerede dog negativt, da produktet ikke længere havde samme 

udseende, hvilke flere mente påvirkede smagen, selvom Royal Unibrew fastslog, at der ikke 

var ændret på smagen (Royal Unibrew, 2007) 

 

Ovenstående historie er blot et eksempel ud af mange på, at man som virksomhed skal være 

påpasselig med at ændre et produkts brandidentifikation, hvis det er særligt forankret i 

forbrugernes bevidsthed. Kontekstuel uforudsigelighed som metode til at øge bottom-up 

opmærksomheden og derigennem forøge hukommelsen af et brand, synes derfor kun som en 

mulighed i den direkte kommunikation med forbrugeren. Eksempelvis gennem reklamefilm, 

der blev benyttet som stimuli i forsøg 2. 

 

11.1 Sansemarkedsføring 

I indledningen af afsnit 11 blev det forklaret, hvordan der i markedsføringsteorien har været et 

paradigme-skift i tilgangen til markedsføringen, der er blevet mere holistisk og i højere grad 

inddrager sanserne i markedsføringen. Dette er ikke nogen tilfældighed, da man er blevet 

meget mere bevidst om sansernes betydning for den emotionelle hukommelse af brands. 

Eksempelvis er duftmarkedsføring blevet et nyt stort fokusområde i reklameindustrien, 

eftersom duftsansen har en meget stærk forbindelse til hukommelsen (Ackerman, 1990) og 
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derfor kan være en meget effektiv sans at inddrage i markedsføringen, hvis den opfattede duft 

af forbrugeren ellers kan relateres til noget positivt.   

 

I den multisensoriske integration, anses det generelt, at der opstå en form for sanselig synergi-

effekt når en ekstra sans inddrages, hvis den ikke opfattes som værende et forstyrrende 

element af forbrugeren. Sagt firkantet betyder det, at inddragelsen af en ekstra sans i 

markedsføringen betyder, at regnestykket 2 + 2 = 5  gør sig gældende for effektiviteten af 

den. (Lindstrøm, 2005). 

Det er dog klart, at det ikke vil være muligt for alle mærker at appellere til alle sanser, da 

smagssansen selvsagt for de fleste brands ikke vil være relevant. I udgangspunktet burde de 

fleste mærker dog kunne brande sine værdier gennem minimum 3 sanser (Lindstrøm, 2005).  

I nedenstående figur er således vist et sansogram, der benyttes til at analysere et brands 

sanseprofil.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt i diskussionen i afsnit 10.6 vil det være interessant at undersøge den kontekstuelle 

uforudsigelighed ved at teste uforudsigelighed i andre sanser og hvordan dette vil påvirke 

præferencedannelsen og hukommelsen.  

De to forsøg fra afsnit 9 og 10 tog udgangspunkt i den auditive uforudsigelighed kombineret 

med visuelle stimuli, som vist i ovenstående figur hvorfor det kun er markedsføring, som 

benytter høresansen, der vil blive relateret til.   

Smag 

Duft 

Syn Høre 

Føle 

Figur 11.1: Sansogram der viser denne opgaves fokus på sanserne 
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11.1.2 Lydbranding 

Lydbranding handler om, at man i markedsføringen bevidst søger at udvikle en lydidentitet til 

brandet i kommunikationen til forbrugerne. Her er det vigtigt at påpege at kommunikationen 

med forbrugeren ikke kun begrænser sig til den direkte kommunikation i form af eksempelvis 

reklamer, men at udviklingen af en lydidentitet er gennemgående for den både den direkte og 

den indirekte kommunikation med forbrugeren, dvs. det handler om at udvikle en 

sammenhængende lydidentitet for alle de parametrer, hvor forbrugeren har mulighed for at 

blive påvirket auditivt af brandet. 

Lydbranding kan derfor være alt, fra den musik, der bliver afspillet i en fysisk butik, eller 

ventemusik i telefonen til udvikling af den lyd, som produktet afgiver. Bilindustrien er et 

eksempel på en branche, der i høj grad har taget denne form for branding til sig, hvor den lyd 

som en smækkende bildør producerer eller lyden af blinklyset er specifik designet og tilpasset 

det enkelte mærke.  

Tidligere i dette afsnit blev det dog fastslået, at den auditive uforudsigelighed, til at skabe den 

ønskede bottom-up effekt på opmærksomheden, formentlig kun vil være anvendelig i den 

direkte kommunikationen, hvorfor der i nedenstående afsnit kun vil blive analyseret på 

anvendelsen af auditiv uforudsigelighed i den direkte kommunikation med forbrugeren.    

 

En type lydbranding, der de senere år er blevet meget udbredt, er anvendelsen af et lydlogo i 

markedsføringen. Lydlogoet kan ses som en pendant til det traditionelle visuelle logo, da 

lydlogoet består af en kort lydsekvens, der oftest optræder sammen med det almindelige 

visuelle logo. Ud fra et markedsføringssynspunkt kan lydlogoet opfattes som en 

videreudvikling af den traditionelle reklamejingle. Forskellen på de to begreber er, at 

reklamejinglen i højere grad bliver udviklet til den specifikke reklamekampagne, hvorimod et 

lydlogo i højere grad integreres som en del af brandet, hvilket betyder at det samlede logo for 

brandet får både en visuel og en auditiv sanseappel.  

Formålet med at appellere til flere sanser i markedsføringen stammer fra teorien om, at 

hukommelsen af en stimuli øges ved inddragelse af en ekstra sans, da der således opstår en 

form for synergieffekt i integrationen af de involverede sanser (Lindstrøm, 2005). 

Efterhånden som lydlogoet bliver kendt af forbrugerne optræder det dog i visse tilfælde også 

uden tilknytning til det visuelle logo, hvor den auditive genkendelse alene er nok til at skabe 

associationen til det pågældende brand. 
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Mobiltelefonproducenter, som eksempelvis Nokia, der med deres ringetone ”Nokia tune” er et 

kendt eksempel på et brand der benytter et lydlogo, men også andre store brands benytter et 

lydlogo: Intels (”Intel Inside”), Lotto (”tænk hvis du vandt i Lotto”) og McDonalds (”I’m 

Loving It”).    

Der er dog forskel på, hvordan de forskellige brands benytter deres respektive lydlogo i 

markedføringen. Eksempelvis optræder Intels lydlogo altid ens i reklamefilmene, hvorimod 

McDonalds og Coca Cola varierer deres lydlogo fra reklame til reklame, således at melodien 

er den samme hver gang, men der ændres i tonaliteten fra reklame til reklame (bilag 9) Denne 

konstante ændring af lydlogoet er implementeret i deres reklamer for at skabe et element af 

uforudsigelighed i processeringen af reklamefilmen og derigennem søge at undgå ”seer-

sløvning” (Graakjær & Jantzen, 2009).  

Fordelen ved at variere sit lydlogo er, at det kan indgå i forskellige sammenhænge, således at 

det kan benyttes som et auditivt vandmærke. Eksempelvis er der næppe mange, der lagde 

mærke til, at Coca Cola i forbindelse med VM i Syafrika fik implemeteret deres lydlogo i 

VM-hymnen ”Waving Flags” lavet af K’Naan, hvilket er eksempel på brugen af et auditiv 

vandmærke (Soundlounge, 2010).  

 

Et mere klassisk eksempel på udvikling af et brands lydidentitet er anvendelse af lyd og 

musik i reklamefilm. Det er denne form for lydbranding, der blev anvendt til test af den 

kontekstuelle uforudsigelighed i forsøg 2, hvor den auditive uforudsigelighed viste sig at have 

en gavnlig effekt på hukommelsen af reklamefilmen.  

Det blev i diskussionen af undersøgelsens resultater påpeget, at hukommelsestesten kunne 

måle langtidseffekten af den auditive uforudsigelighed. Endvidere blev testdeltagerne kun 

eksponeret én gang for de 8 reklamer. En af pointerne omkring kontekstuel uforudsigelighed 

er, at gentagne eksponeringer af de uforudsigelige stimuli vil medføre en øget 

forudsigelighed. Det forventes derfor, at den uforudsigelige effekt formentlig vil fortage sig, 

jo flere gange reklamen ses af forbrugeren. Uforudsigeligheden vil således være mest markant 

ved første fremvisning. Alternativt stiller det krav til, at reklamefilmen laves i flere forskellige 

udgaver, hvor eksempelvis det visuelle indhold i reklamen er den samme, mens lydsiden til 

reklamefilme laves i flere forskellige versioner. 
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11.2 Strategiske overvejelser  

Auditiv uforudsigelighed kan ses som et paradoks, der i forhold til den mentale brand respons 

kan medfører en negativ attitude overfor et brand, men omvendt vil hukommelsen af den 

eksponerede reklame samtidig forøges. I dette afsnit vil det blive analyseret, hvilken 

betydning anvendelse af uforudsigelighed i markedsføringen kan have, og hvilke overvejelser 

det bør medføre i forhold til den strategiske markedsføringsplanlægning. 

 

I afsnit 6.4 blev det beskrevet, hvordan hukommelsen af et brand ligger indlejret i 

hukommelsen som en somatisk markør, der er dækkende for al den interaktion, bevidst så vel 

som ubevidst, en person har haft med det pågældende brand. Dvs. når en forbruger ser en 

reklame for et brand, der opfattes negativt, vil denne oplevelse påvirke den somatiske markør 

for det pågældende brand negativt. Omvendt vil det også være et centralt mål for 

kommunikationen, at brandet bliver husket af forbrugeren og dermed opnå en høj brand 

salience. Man kan derfor anskue anvendelsen af uforudsigelighed som et paradoks: ønsker 

man en positivt opfattet reklame, eller ønsker man en forøget hukommelse med en deraf 

afledt mulig negativ attitude mod brandet? 

 

Til at besvare dette spørgsmål er det valgt at tage udgangspunkt i et brands strategiske 

udgangspunkt. Et nyt brand, der er i introduktionsfasen i henhold til produktets livscyklus, 

står overfor den udfordring i kommunikationen, at det primært handler om at øge kendskabet 

af brandet blandt forbrugerne (Kotler, 2003). Til at forøge dette kendskab er reklamefilm en 

anvendelig kommunikationsplatform. En mulig forøget hukommelse af en reklamefilm ved 

anvendelse af auditiv uforudsigelighed, vil derfor være en omkostningsbesparende måde at 

øge et brands brand salience. 

Der er dog samtidig identificeret en risiko for, at brugen af auditiv uforudsigelighed som 

teknisk virkemiddel kan medføre en negativ præference for reklamen, hvilket kan have en 

direkte påvirkning på, hvordan det pågældende brand opfattes af forbrugeren. Derfor er den 

auditive uforudsigelighed som teknisk virkemiddel ikke vurderet til at være velegnet for 

brands, der i høj grad er identitetsskabende livsstil-brands. Denne påstand kan til dels 

understøttes af, at de reklamer der tidligere med succes har benyttet uforudsigeligheden i den 

multisensoriske integration, i form af dårligt eftersynkroniserede reklamer, i mindre grad har 

været identitetsskabende brands, såsom Kinder, Cilit Bang og Vanish.  
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12 Etisk diskussion 

Dette afsnit vil fokusere på, hvilke overvejelser der bør gøres, når man inddrager viden fra 

neuroforskningen i bestræbelserne på at optimere effekten af en reklame. Eksempelvis ved at 

anvende auditiv uforudsigelighed som teknisk virkemiddel til at øge hukommelsen af 

reklamen, da det af forbrugerne kan opfattes som værende en manipulerende teknik. 

 

I gennem lang tid er den teoretiske viden om forbrugeradfærd primært kommet fra den 

psykologiske videnskab, hvor psykologiske teorier og modeller er blevet brugt til at forklare 

forbrugeradfærd, ved at man søger at forklare hjernens reaktionsmønster ud fra observerbar 

adfærd. Der er dog begrænsninger ved kun at benyttes sig af den psykologiske tilgang, da 

man herved kun får analyseret forbrugeradfærden fra et udefra-ind perspektiv, hvorimod det 

fra et markedsføringssynspunkt vil være en fordel at få analyseret problemet mere 

helhedsorienteret ved også at se på det fra indefra-ud perspektiv (Du Plessis, 2005). Dette 

perspektiv kan inddragelse af neurovidenskaben tilbyde helt konkret ved hjælp af 

hjernescanninger, samt inddragelsen af den generelle viden om hjernen og dens funktioner, 

der kan bruges til at forklare forbrugeres adfærdsmønstre. 

 

At man er begyndt at inddrage viden fra hjerneforskning, som et assisterende redskab i 

designet af markedsføringen, møder dog ofte kritik fra flere forskellige kanter. Skrækscenariet 

for mange modstandere af neuromarketing er forestillingen om, at man kan designe produktet 

og markedsføringen, så man kan gøre befolkningen til slaver af markedsføringen. 

Modstanderne af neuromarketing referer ofte til begrebet ”the buy button”, der er en myte, 

som bygger på forestillingen om at man i markedsføringen ved inddragelse af viden fra 

hjerneforskningen kan aktivere en såkaldt ”købeknap” i hjernen og dermed styre forbrugeren.  

 

I 1957 påstod forskeren James Vicary at have udført et forsøg i en biograf, hvor han viste 

korte glimt med teksten ”Drink Coca Cola” og ”Hungry? Eat popcorn”, der kun kunne 

registreres ubevidst af hjernen. Ifølge hans resultater havde disse subliminale beskeder 

medført en stigning i salget af Coca Cola og popcorn med henholdsvis 57,8 % og 18,1 %. 5 år 

senere viste det sig, at Vicary havde fabrikeret resultaterne til sine undersøgelser, og senere 

forskning har ikke tilnærmelsesvis kunne påvise samme effektivitet af den subliminale 

reklame, hvis nogen effekt overhovedet. Alligevel er det forbudt i de fleste lande at benytte 

subliminale budskaber i markedsføringen.  
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På trods af, at der ikke er videnskabelig dokumentation for at subliminale budskaber har en 

direkte effekt på adfærden, viser dette, at der både fra politisk side og i befolkningen 

eksisterer en vis skepsis og modvilje mod reklameteknikker, som forbrugeren ikke 

nødvendigvis er bevidst om. Derfor kan anvendelsen af uforudsigelighed som teknisk 

virkemiddel til at øge hukommelsen af en reklame, af nogen formentligt kan opfattes som en 

form for manipulation til at øge reklamens effekt, hvorfor det kan diskuteres, om denne type 

tekniske virkemiddel er etisk korrekt.  

 

En ting er de etiske overvejelser, men der er selvfølgelig også den gældende lovgivning at 

tage hensyn til. Den paragraf i markedsføringsloven, der umiddelbart kommer tættest på at 

være dækkende for brug af tekniske virkemidler i reklamer til at forøge reklamens effekt er 

paragraf 1 i markedsføringsloven: 

 

§ 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under 

hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. 

 

Juridisk set lægger denne paragraf op til en vis grad af fortolkning. I den forbindelse kan det 

nok diskuteres om reklameteknikker, der har til formål at øge forbrugerens hukommelse af 

tilfældige reklamer nødvendigvis er i forbrugerens eller det almene samfunds interesse, 

hvorfor dette kan opfattes som at befinde sig i en juridisk gråzone.  

Set fra et kommercielt synspunkt er det dog også vigtigt, at der fortsat er plads til den kreative 

frihed i forhold til at optimere en reklames effekt. Det vil derfor være svært umiddelbart at 

vurdere, om det vil være muligt ud fra den nuværende lovgivning at forhindre anvendelse af 

reklameteknikker, hvis formål er at øge hukommelsen af en reklame. 

 

I afsnit 6.5.1 blev det beskrevet, hvordan Viasat blev udsat for kritik i medierne, efter det blev 

påstået, at deres reklamer blev afspillet med en højere decibel end de normale TV-

programmer. Dette er blevet identificeret som en måde at øge bottom-up opmræksomheden 

på og Viasat blev i medierne anklaget for at være med til at skabe en råbekultur. Fra politisk 

hold blev der også lovet, at der ville blive gjort noget ved sagen, da det udfra et etisk 

synspunkt blev anset for at være en forkert måde at eksponere reklamerne på. Denne metode 

til at øge seerens opmærksomhed kan selvfølgelig ikke direkte sammenligne med at anvende 

auditiv uforudsigelighed i reklamen, men eksemplet viser, at tekniske virkemidler til at øge en 

reklames effektivitet er et område, der er stor fokus på. 
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Afslutningsvist vil der blive vendt tilbage til begrebet ”købeknappen”.  

Lige såvel som inddragelsen af viden fra den psykologiske videnskab har kunnet bidrage til at 

forbedre markedsføringen, er der helt sikkert brugbar viden at hente fra neurovidenskaben i 

forbindelse med kortlægning af forbrugeradfærden for derigennem at optimere 

markedsføringen. Personligt mener jeg, at det er for unuanceret altid at opfatte inddragelsen af 

neurovidenskaben i markedsføringen, som værende udelukkende i virksomhedernes interesse. 

Brugen af neuromarketing kan være med til at forbedre forbrugerens helhedsoplevelse af 

brandet, da viden om hvordan forbrugerens hjerne reagerer ved en given produktoplevelse, 

kan bruges til at ændre et brands design. Det kan dermed også ses som en fordel, da det må 

antages at være i forbrugerens interesse at opnå den højest mulige nytte ved et givent produkt. 

Der har endvidere ikke været nogen forsøg, der har påvist, at brugen af neuro-marketing har 

været i stand til at indskrænke forbrugerens frie vilje. Myten om den såkaldte købeknap er 

derfor formentlig i højere grad et udtryk for en generel frygt for en ukendt teknologi og 

overskridning af visser forbrugeres etiske grænser end en egentlig videnskabelig velbegrundet 

frygt.  
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13 Konklusion 

På baggrund af den udarbejdede opgave, vil der i dette afsnit afslutningsvist konkluderes på 

opgavens problemformulering. Denne problemformulering fokuserede på den auditive 

uforudsigeligheds indflydelse på dannelse af præference og hukommelse. 

 

Begrebet præference afspejler affødte emotioner og følelser på baggrund af opfattede stimuli.  

Med udgangspunkt i Joseph Ledoux’ teori blev fremført, at hjernens processering af stimuli 

har en hurtig og en langsom vej, hvor stimuli processeres henholdsvis ubevidst og  bevidst. 

ITPRA-teorien byggede videre på denne teori ved at opstille fem forskellige responser, der 

samlet er involveret i dannelse af præference for stimuli.  

I ITPRA-teorien omhandlede prediction responsen evnen til at kunne forudse de sansede 

stimuli, hvorfor der fra denne respons kan drages en parallel til mere exposure effekten. 

Teorien blev introduceret til at forklare, hvordan gentagne eksponeringer forenkler 

processeringen af stimuli, hvilket medfører en forøgelse af præferencen for de pågældende 

stimuli.  

 

I den teoretiske gennemgang af den menneskelige hukommelse blev der identificeret tre 

primære faktorer, der er styrende for hukommelsen af stimuli: eksponeringen, 

opmærksomheden samt den emotionelle påvirkning. De to sidste faktorer er endvidere 

identificeret til at være tæt forbundet, eftersom emotionelle responser påvirker bottom-up 

opmærksomheden. I henhold til Ebbinghaus’ teori om glemselskurven er det netop de to 

sidste faktorer, der udgør begrebet strength of memory og derfor har været centrale for denne 

opgave, da testen af hukommelse i forsøg 2 så bort fra antallet af eksponeringer.  

  

Forståelsen af musik adskiller sig ikke meget fra processeringen af andre former for stimuli, 

hvilket bl.a. skyldes, at evnen til at forstå musik i høj grad handler om at kunne forudsige den. 

Det er således veldokumenteret, at mere exposure-effekten gør sig gældende i teorien til 

forståelse af musik og lyd. Nytte-funktionen for opfattelsen af musik kan dermed også 

betegnes som  værende U-formet, dvs. der vil komme et punkt, hvor et element af kedsomhed 

vil indtræffe og lytteren dermed vil påvirkes negativt. 

 

Det første forsøg undersøgte sammenhængen mellem henholdsvis forudsigelige og 

uforudsigelige auditive stimuli og en række brandlogoer. De statistiske resultater kunne 
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bekræfte den opstillede hypotese om, at auditiv uforudsigelighed påvirkede præferencen af de 

samtidigt eksponerede brandlogoer negativt.  

I forsøg 2 blev resultaterne fra den første undersøgelse gjort mere relevante i forhold til 

reklameindustrien, hvor brandlogoerne blev erstattet med reklamefilm. Dette medførte en 

forøgelse af den visuelle kompleksitet og den auditivt tenporale uforudsigelighed blev 

endvidere mere skjult i de komponerede musikstykker. Dette kan muligvis forklare, hvorfor 

den auditive uforudsigelighed samlet set ikke medførte en negativ effekt på præferencen, 

hvorfor hypotesen om præference i forsøg 2 ikke kunne bekræftes.  

 

I de teoretiske afsnit var amygdala blev identificeret som et område i hjernen, der påvirker 

arousal-niveauet og derigennem har en bottom-up effekt på opmærksomheden. Derfor blev 

det testet, om den auditive uforudsigelighed, som tidligere studier havde påvist aktiverede 

amygdala, også kunne have en gavnlig effekt på hukommelsen. På trods af at 

hukommelsestesten formentlig var for nem for testdeltagerne, pga. de relativt høje 

svarværdier, kunne de statistiske analyser bekræfte den opstillede hypotese, da de viste, at 

reklamefilm med de auditivt uforudsigelige versioner blev signifikant bedre husket. 

 

De statistiske resultater fra forsøg 2 kunne ikke bekræfte hypotesen, som det første forsøg 

ellers havde bekræftet. Alligevel er der identificeret en risiko for, at auditiv uforudsigelighed 

kan have en negativ effekt på præferencen. Ved at benytte auditiv uforudsigelighed som 

teknisk virkemiddel i reklamer, er det derfor vurderet, at denne teknik vil være mest 

anvendelig for brands, der ikke er identitetsskabende. Det kan således være relevant for 

lavinvolverings-brands, der befinder sig i introduktionsfasen, hvor det primært handler om at 

øge kendskabet til brandet på en så omkostningseffektiv måde som muligt. 

 

Afslutningsvist blev der fokuseret på, hvilke etiske overvejelser man bør gøre sig, når man 

benytter sig af neurovidenskaben til at designe markedsføringen, da der fra forbrugernes side 

eksisterer en frygt for at blive gjort til slaver af markedsføringen. Det blev således fremført, at 

det er forbundet med en vis risiko at benytte auditiv uforudsigelighed til at øge hukommelsen 

af en reklame, da det af forbrugerne muligvis kan opfattes som en måde at manipulere dem. 

Der er derfor identificeret en risiko for, at det vil medføre en markant negativ attitude overfor 

et brand, der benytter sig af denne teknik. 
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Bilag 

Bilag 1 – S-formet responskurve 
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Bilag 2 - Eksempler på de udvalgte brandlogoer til forsøg 1 
 

 

 

 

Bank Øl 

Elektronik Kosmetik 
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Bilag 3 - Statistiske analyser af data fra forsøg 1 
 

 

Ovenstående tabel viser testen for signifikans af henholdsvis forudsigelig og uforudsigelig 

lydsekvensers effekt på præferencedannelsen af brandlogoer. I tabellen angives p-værdien for 

en to-halet test. Som anført i afsnit 9.3 er det valgt at benytte en directional hypotese, hvorfor 

det er valgt at benytte en en-halet test. Derfor skal ovenstående p-værdi halveres (0,0851/2 = 

0,0425) 
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Eksplorativ model 
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Bilag 4 - Det danske annoncemarked 2002 – 2008 
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Bilag 5 – Reklamegenre 
 

Nedenstående er vist, hvordan de tre forskellige genrer opfattes udfra fem deskriptive 

begreber, fascinerende, underholdende, drømmende, informativ og ”liking”. Den narrative og 

den lyriske reklamegenre ligger tæt op af hinanden og opnår højest ”liking”, hvorimod den 

didaktiske reklame adskiller sig markant i forhold til de to andre 
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Bilag 6 – De 8 udvalgte reklamefilm fra forsøg 2 
 
Eksempel på narrativ reklame fra forsøg 2. 

(http://adsoftheworld.com/media/tv/capital_magazine_the_clown) 
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Eksempel på lyrisk reklamefilm fra forsøg 2 

(http://adsoftheworld.com/media/tv/us_cellular_shadow_puppets) 
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Bilag 7  - Statistiske analyser af data fra forsøg 2 
 

Test af hypotese 1 præference i forhold til forudsigelighed 
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Eksplorativ analyse med præference som den afhængige 
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Hypotese 2 - Test af gennemsnitlig hukommelse af reklamer 

 

 

Ovenstående tabel viser testen for signifikans af henholdsvis forudsigelig og uforudsigelig 

lydsekvensers effekt på præferencedannelsen af reklamefilm. I tabellen angives p-værdien for 

en to-halet test. Som anført i afsnit 10.4 er det valgt at benytte en directional hypotese, 

hvorfor det er valgt at benytte en en-halet test. Derfor skal ovenstående p-værdi halveres 

(0,0664/2 = 0,0332) 
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Hukommelse fordelt på genre 
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Hukommelse fordelt på køn 
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Test for reaktionstid 
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Bilag 8 – Shock-taktik i reklamefilm 

Nedenstående er vist en reklame der benytter sig af shock-taktik som et kreativt teknisk 

virkemiddel. 
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Bilag 9 – Brugen af lydlogo og auditiv vandmærke 
 

Nedenstående er vist eksempler på hvordan McDonalds’ lydlogo forandres fra gang til gang, 

mens melodien forbliver den samme. 

Først originalen, der oprindelig er en Justin Timberlake-sang: 

http://www.youtube.com/watch?v=eBlD2N_AwgI&feature=related 

 

Og herefter variationer af hvordan de varierer lydlogoet fra gang til gang: 

http://www.youtube.com/watch?v=hhUlJDEAImo 

http://www.youtube.com/watch?v=esKDijUGP8U 

http://www.youtube.com/watch?v=m1YT8hLunO8 

http://www.youtube.com/watch?v=mWVzOnxelo8 

http://www.youtube.com/watch?v=ratoXxy0hnY&feature=related 

 

  


