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Abstract 

Based on studies showing that multisensory experiences influence our perception more than unisen-

sory experiences do, we hypothesize that the simultaneous exposure of visual and auditory stimuli will 

enhance the memory function significantly compared to when exposed to only visual stimuli. Fur-

thermore, we are convinced that the exposure of sensory stimuli, mostly, will be processed subcon-

sciously and that the subconscious mind, overall, has a great influence on our choices and behavior. By 

examining the physiological reaction to a stimulus we wanted to see if the encoding of an audiovisual 

stimulus could be retrieved from memory by exposure of the same audiovisual stimulus. More precise-

ly we used eye tracking as an indicator of the eyes’ subconscious recognition/recall of previously ex-

posed stimuli to investigate if the sub consciousness with more accuracy than the cognitive choice can 

choose the correct audiovisual pairing.  

In the first part of the study the control group did a memory game to encode the brand-symbolizing 

logos. The test group did the memory game to encode both brand-symbolizing logos and the paired 

sounds. In the second part of the experiment we investigated the test groups’ ability to recall log-

os/sounds by means of eye tracking. The correctness of the subconscious eye movements was later on 

measured against the subjective answers.  

Our findings suggest that multisensory experiences indeed do influence our perception more than the 

unisensory, at least when it comes to recall of audiovisual stimuli. Moreover, it is not all audiovisual 

parings that are equally easily recalled, and we conclude that both the selection of sound category 

(human, animal, or abstract) and level of pitch (high, middle, or low) is important when pairing for 

example a brand with a sound, category being the more effective of the two. As a final remark it seems 

that human sounds and high pitch are easier retrievable which we contribute to greater emotional 

impact. Shape and color didn’t show an effect but in real life situations we believe that they are im-

portant in the visual differentiation of brands. We did find, though, that smaller brands (bigger back-

grounds) had a significant effect on recall when paired with a sound. Age wasn’t a variable in this 

study, but we found that women were more successful in recalling audiovisual stimuli than men; how-

ever we couldn’t ascribe it to women being more affected by senses. Thus, it must be attributed to 

higher attention, motivation or a generally better memory.  

Concerning part two of the experiment, unfortunately, we couldn’t on significant basis neither confirm 

nor reject our hypothesis. We didn’t see any significance on first fixations or the duration of fixations 

which could have indicated a recall. Even if we had made these observations it would not have been 



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Forord 4 | S i d e  
 

reliable to make any conclusion without more participants due to missing eye track data, a motiva-

tional search pattern that wasn’t affected by bottom-up stimuli, and maybe even using eye tracking to 

investigate recall. One interesting finding, though, was the confirmation of initial visual scanning pat-

terns, starting in the upper left areas of the screen, which is in accordance to earlier visual studies. 

Knowledge of the human functioning we think is intriguing whether you are a neurologist, a marketer 

or a customer, but this sensory study of memory and the subconscious choice is primarily targeted at 

marketers as an inspiration source. By knowing how exposure of the right combination of multisenso-

ry stimuli can increase the experienced perception, we argue that marketers’ successfulness in attract-

ing attention or achieving increased brand recall depends on both their knowledge of human function-

ing in general, what studies have found within sensory branding and how they own handedly can im-

plement neuromarketing research methods in their company. The combination thereof will most likely 

increase both awareness and recall of their brand.   

Given the short existence of sensory branding as a research field, we would like to believe that insight 

from this study can contribute to the existing knowledge, and even more inspire to further exploration, 

so that we may one day, get to understand our own behavior.   
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Tak til… 

Denne kandidatafhandling blev et langt mere omfattende – og tidsmæssigt længerevarende – projekt, 

end vi i første omgang havde troet. Vejen, fra de første ideer udklækkede, til vi i skrivende stund sidder 

med en færdiggjort opgave, har været både lærerig og foranderlig. Selv om vi, naturligvis, har mødt 

mange frustrationer undervejs, har vi fastholdt overblikket og det mentale overskud – og dette skyldes 

ikke mindst de mennesker, som har hjulpet os og muliggjort udarbejdelsen af dette projekt. 

Gennem hele perioden har vores vejleder Jesper Clement været en enorm hjælp for os. Jesper har ikke 

blot guided os i den retning, han fandt det nødvendigt, men han har samtidig været en god sparrings-

partner og formået at inspirere os til at komme videre i de øjeblikke, hvor procesfremgangen har væ-

ret haltende. En stor personlig tak til skal derfor lyde herfra. Endvidere vil vi gerne takke både Jesper 

og de resterende af hans kollegaer fra DNRG-gruppen for at stille deres eye tracking udstyr og lokale til 

rådighed for os.  

I forhold til udformningen af vores forsøgsdesign og efterfølgende analyseproces er der yderligere to 

personer, vi gerne vil have lov at sende en overordentlig tak; Lars H. Bonde og Christian Jakobsen. 

Lars’ matematiske ingeniørbaggrund og computertekniske snilde gav os muligheden for at få designet 

et digitalt vendespil, til hvilket al kodning og opsætning han egenhændigt har lavet for vores skyld. 

Lars har tilmed været en uvurderlig hjælp til den statistiske dataanalyse og har med sin viden på dette 

område afsat flere dage til at hjælpe os med udregningerne samt forklare os formlerne og funktioner-

ne i de benyttede statistiske modeller. Christian Jakobsen er mediegrafiker og har bevilget sin dyreba-

re tid til at designe alle figurer, som benyttes i vores vendespil. Ydermere har Christian udformet op-

gavens for- og bagside, hvilket ikke blot har givet os en tidsmæssig fordel, men også sparet os for at 

udfolde vores knap så kreative evner. En stor tak til jer begge! 

Afslutningsvis vil vi gerne takke alle de respondenter, der har deltaget i vores to forsøg, hvad enten de 

er mødt personligt op i vores lokale eller har lukket os ind i deres private sfærer. 

 

Med dyb taknemmelighed og venlig hilsen 

 

Kenneth Wittendorf & Patrick Hoff Sonne 
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1. Introduktion 

1.1 Indledning  

Underliggende i den engelske term branding ligger det mere danske ord differentiering. Sagt på en an-

den måde handler branding om at differentiere sig fra øvrige produkter eller virksomheder på marke-

det gennem forskellige afsætningsstrategier med parametre som pris, distribution, promotion og pro-

duktattributter. Selve differentieringsprocessen er derved bestående af adskillige elementer, som alle 

bør understøtte hinanden, hvorved der skabes en synergieffekt. Denne viden er ganske elementær for 

alle der har beskæftiget sig en smule med markedsføring, men hvert år ses alligevel tusindvis af pro-

dukter, der kort tid efter lancering igen må tages af markedet, og grunden til de mange fiaskoer kan 

være svær at gennemskue.  

Inden for marketing har adskillige teoretikere forsøgt at give deres bud på hvad branding er, og hvor-

dan den bedst muligt praktiseres, men selv om vores viden på dette område er blevet udforsket mar-

kant siden lanceringen af de første reklamer, er vi stadig lang vej fra at forstå branding – og måske 

kommer vi aldrig til det. En grund til dette kan skyldes, at branding ikke skal opfattes som et statisk 

begreb, men et begreb der hele tiden udvikler sig i takt med sine omgivelser, herunder økonomiske, 

politiske, og sociale tendenser i den tilstedeværende kultur. Af samme grund ville det også den dag i 

dag være nogle helt andre udfordringer man stod over for, hvis man skulle markedsføre en hulahop-

ring, eksempelvis. Én ting er at parametrene skulle ændres, men konkurrencen om opmærksomhed 

ville være betragteligt skærpet, og man ville ikke længere kunne forlade sig på, at være blandt de ene-

ste reklamekampagner på TV. Især kampen om, og opnåelsen af, forbrugernes opmærksomhed, mener 

vi er altafgørende for både nye og veletablerede produkter på markedet, hvorfor vi er interesseret i at 

finde ud af, hvordan man skaber brand awareness og hvordan man bedst muligt sikrer sig, at forbruge-

ren husker det brand eller de stimuli, som forårsagede den ekstra opmærksomhed. Jævnfør den nævn-

te differentiering vil det være en evig kamp om at være dét produkt, der skiller sig ud fra mængden, og 

virksomheder bliver således, i takt med det stigende antal produkter på markedet, nødt til enten at 

innovere sig hurtigere eller opbygge stordriftsfordele og differentiere sig på prisen. 

I takt med industrialiseringen har Homo Economicus (det rationelle menneske) givet anledning til at 

tro, at pris/mængde i sig selv er det vigtigste parameter, da teorien antager, at vi er rationelle indivi-

der som til enhver tid vil træffe den beslutning, der i sidste ende vil give os den højeste value for money 

(Denstoredanske.dk).  Selv om denne tankegang i en lang årrække har været den mest dominerende, 

har psykologien, bl.a. gennem Sigmund Freud og hans studier af underbevidstheden, prøvet at pointe-
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re vigtigheden af emotionelle faktorer i vores både generelle adfærd og beslutningstagen. Emotionel 

branding fik da også i efterkrigstiden sin epoke, da man gennem subliminale visuelle tekster og auditi-

ve beskeder uden for menneskets hørevidde prøvede at påvirke forbrugernes adfærd, men tendensen 

i subliminal markedsføring aftog, da et forbud mod at markedsføre uden forbrugerens viden herom 

indtraf, på trods af man ikke kunne påvise en direkte afledt effekt. 

I dag har man en langt bedre forståelse af hjernen og langt bedre instrumenter til at måle de neurolo-

giske processer, og dette har bl.a. hjulpet psykologien til at finde mere håndfaste beviser for, at mange 

af vores beslutninger er influeret af emotionelle stimuli. I 2002 blev Nobelprisen indenfor økonomi 

således uddelt til psykologen Daniel Kahnemann og økonomen Milton Friedman for deres fælles ar-

bejde på decision-making, hvilket vidner om, at de før dualistiske discipliner nu er begyndt at komme 

til en form for konsensus.   

1.1.1 Neuromarketing 

I takt med denne øgede konsensus og de nye måleredskaber er interessen fra marketing på ny blevet 

vakt, og heraf er feltet neuromarketing opstået. Indenfor neuromarketing prøver man at udnytte de 

samme måleinstrumenter (functional Magnetic Resonans Imaging, elektroencefalografi, Galvanic Skin 

Response, eye tracking osv.), som ellers har været brugt til at forske i beslutningstagen i økonomiske 

og psykologiske sammenhænge, da begge facetter også er involveret i forbrugeradfærd.  

Det har altid været ønsket indenfor marketing at komme så langt ind i forbrugerens sind som muligt 

og opdage grundlaget for de præferencer og valg som er så afgørende for produktudvikling, markeds-

føring og endeligt for bundlinjen i enhver virksomhed. Surveys, dybdeinterviews og fokusgruppeinter-

views har hidtil været nogle af de benyttede metoder, men fælles for dem alle er, at de baserer sig på 

subjektive svar fra respondenter og ofte sociale/psykologiske faktorer mellem interviewer/survey-

spørgsmål og respondenter. Dette kan være problematisk, da psykologiske eksperimenter utallige 

gange har vist, at vi ikke selv er bevidste om hvad vi kan lide, og især ikke hvorfor vi kan lide det, hvil-

ket bl.a. det velkendte Pepsi paradoks illustrerer. I dette studie foretrækker forsøgspersoner under 

blindtest således Pepsi (hvilket yderligere understøttes af den neurale aktivitet fra præferenceskabel-

sen), men vælger alligevel bevidst Coca-Cola som den foretrukne cola, når brandinformation er til ste-

de (Koenigs & Tranel, 2007). Pris, antallet af valgmuligheder, ekspertvurderinger og øvrige sociale 

aspekter er ligeledes faktorer, der har en kendt effekt på vores præferencedannelse og adfærd, hvilket 

vidner om, at mange af vores valg netop er influeret af emotionelle processer og fortolkninger, og at vi 

ikke har nok selvindsigt til at kunne uddybe disse præferencer i marketingundersøgelser. 
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Vores hjerne er så evolutionært kodet til at fortolke og finde mening i vores omgivelser – for at vi kan 

træffe de bedste beslutninger – at vi også nogle gange tilskriver mening til ting uden grund. I inter-

views kan dette resultere i, at respondenter afgiver ”korrekte svar” i overensstemmelse med, hvad de 

tror intervieweren vil høre, eller ubevidst opdigter svar for ikke at stå tilbage for andre i fokusgrup-

pen. Endnu vigtigere er det, at man kan overbevise sig selv til at tro på denne ”sandhed”, efterhånden 

som man begrunder og argumenterer yderligere for sit synspunkt (National Geographic, 2013). Dette 

skaber selvsagt nogle udfordringer for traditionelle undersøgelsesmetoder, og én ting er, at undersø-

gelserne er forbundet med omkostninger, men disse subjektive svar kan i yderste konsekvens skabe 

mere forvirring end gavn, hvis forsøgspersonerne selv ender med at opfinde præferencer. Dermed 

ikke sagt at dette sker i samtlige undersøgelser, men det er vigtigt at anerkende forskellige typer bias 

og emotionelle stimuli som influenter i præferenceskabelsen.  

Fordelen ved neuromarketing er, at svarene baseres på objektive målinger fra f.eks. ildmætningsni-

veau i hjernens blodtilførsel (BOLD signal i fMRI), elektriske impulser (EEG), svedkonduktivitet (GSR) 

samt pupilstørrelse og underbevidste øjenbevægelser (eye tracking), og da alle disse er fysiologiske 

stimulusreaktioner, som vi ikke selv har kontrol over, giver de således nogle gode indikationer for bl.a. 

præference, genkendelighed og iøjenfaldenhed. Ulempen ved disse undersøgelser er imidlertid, at de 

typisk koster mere end almindelige kvalitative/kvantitative undersøgelsesformer, og de kan stadig 

ikke give svaret på hvorfor vi har en præference, men de kan give en god indikation for, at vi har en. 

Med teknologiens udvikling og markedets stigende efterspørgsel på disse undersøgelser vil udgiften 

også blive et mindre problem, og i dag er det det tætteste marketing kommer på en observerbar ind-

sigt i forbrugerens sind, der kan løfte sløret for bl.a. deres præferencer, genkaldelsesevne og beslut-

ningstagen. 
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1.2 Problemformulering 

Som sagt har neuromarketing skabt stor interesse i nyere tid, fordi det tilføjer et nyt værktøj til mar-

kedsføringsdisciplinen, og vigtigst af alt giver det en indsigt i forbrugerens underbevidste sind. Knyttet 

til neuromarketing finder vi også sensory branding, der ligesom emotionel branding prøver at udnytte 

vores underbevidste responser til stimuli, men i langt højere grad fokuserer sensory branding på san-

serne og integrationen af samme. Den bagvedliggende teori er, at man via sanserne kan omgå det kog-

nitive ”frasorteringsfilter”, vi efterhånden alle slår til, når vi udsættes for reklamespots i TV, på gaden 

eller online. Ikke nok med at vi kan omgå filteret og bedre fange forbrugeres opmærksomhed, så er et 

lige så vigtigt element, at vi antageligvis kan skabe flere associationer til et brand gennem sansestimu-

lering, hvorved vi også kan øge genkaldelsen – og ikke mindst vores brand awareness.  

Aradhna Krishna definerer i sin artikel, ”An integrative review of sensory marketing”, sansebranding 

som; ”marketing that engages the consumers’ senses and affects their perception, judgement and behav-

ior” (Krishna, 2011). Fra et forbrugersynspunkt opstår der en forsvarsmekanisme, når vi udsættes for 

reklamer og marketing generelt. Som Krishna udtrykker det, har vi forbrugere mere lyst til at gøre 

noget af egen fri vilje, end dét vi får besked på, men gennem påvirkning fra det hun kalder sensory trig-

gers, kan markedsførere udnytte den underbevidste faktor til at involvere forbrugeren i en grad, hvor 

vedkommende ikke selv er klar over effekten. Hun tilføjer endvidere, at dette forholdsvist nye under-

søgelsesfelt er i rivende udvikling, men at det stadig har brug for yderligere undersøgelser, hvor især 

multimodale sansekoblinger og effekten af samme i et marketingperspektiv, i udbredt grad mangler 

forskningsbaseret viden. I denne afhandling ønsker vi at berøre dette multimodale aspekt, som Krish-

na påpeger, ved at undersøge kombinationen af lyd og syn, altså audiovisuel sansning. 

Af virksomheder der allerede har implementeret sensory triggers som en del af deres markedsføring, 

kan nævnes den amerikanske tøjkæde, Abercrombie & Fitch. Denne kæde er et glimrende eksempel på, 

hvordan man kan bruge sanserne i et korporativt branding-øjemed, og her spilles der både på syn 

(dansende modeller i mørke omgivelser), lyd (høj baggrundsmusik) og lugt (deres egen signaturduft), 

som man allerede kan lugte fra gaden, ude foran butikkerne. Det kan diskuteres, hvorvidt denne bran-

ding kan kategoriseres som subtil markedsføring, da både lyde og lugte er meget intensive, men ikke 

desto mindre skaber det en genkendelseseffekt hos det fleste, og hvad enten denne er positiv eller 

negativ er det med til at positionere og differentiere Abercrombie & Fitch som brand. Spansk bag-

grundsmusik i Bilkas vinafdeling (audiowise.dk) eller specieldesignet blomsterduft i McDonald’s ren-

gøringsvand (Java Films, 2012) er andre forsøg, hvor man på mere subtil vis har prøvet at påvirke for-

brugeren til at have en mere positiv præference over for et virksomheds- eller produktbrand – og flere 

af forsøgene har vist sig effektive. 
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Som vi indledningsvist beskrev, fortolker vi hele tiden vores omgivelser – både bevidst og underbe-

vidst – og giver dem mening i forhold til vores tidligere erfaringer. I denne sammenhæng spiller vores 

brug og integrering af sanser en vigtig rolle, da de er med til at skabe følelser, stemninger og i sidste 

ende en helheldsoplevelse, som vi kan lagre i hukommelsen. Forestil dig f.eks. oplevelsen af en gyser-

film uden lyd, smagen af flæskesvær uden knas eller oplevelsen af mormors mad uden duften fra køk-

kenet.  Alle oplevelser der umiddelbart ville være mere ”tamme” uden helheldsbilledet. Også i købssi-

tuationer ser vi tilfælde af sansernes betydning, og eksempelvis ville uigennemsigtige emballager eller 

manglende illustrationer hurtigt blive et visuelt problem, hvis vi skulle købe ind i et kinesisk super-

marked. Den auditive forskel af hhv. en dåse- og flaskesodavand der åbnes vil givetvis også vække for-

skellige følelser, ligesom den kombinerede auditive og somatosensoriske (følesans) perception af fla-

skers materiale og hårdhed kan give en indikation om produktets kvalitet. Mange af disse eksempler 

tænker vi ikke bevidst over, når vi køber ind, men de er alligevel med til at influere på, hvilken slags 

produkt vi køber, og om vi køber eller ikke køber i det hele taget. Hvis vi vender tilbage til indlednin-

gen og den evige kamp om at differentiere sig, mener vi derfor, at bedre viden om sanseintegration i 

markedsføring åbner nogle nye døre for, hvordan man for det første kan skabe mere opmærksomhed 

om brands og derved sikre brand awareness – og for det andet – hvordan man kan knytte flere associ-

ationer til et brand og udnytte dette i afsætningsstrategien. For det tredje vil det øgede antal af associ-

ationer til et brand også øge hukommelsen, og alle disse fordele vil forhåbentlig i sidste ende sikre en 

bedre produktudvikling, markedsføring og færre fejlslåede produktlanceringer. Omvendt har emotio-

nel branding før været afprøvet, så er neuromarketing blot endnu en døgnflue? Er det optimistisk at 

tro, at underbevidste faktorer betyder så meget, når vi under alle omstændigheder bevidst skal lægge 

varerne i kurven? Og betyder påvirkning af flere sanser nødvendigvis en bedre markedsføring og øget 

brand awareness? Dette er nogle af de indledende tanker, vi til denne afhandling har gjort os, hvilket 

leder frem til opgavens overordnede problemformulering her nedenfor. Vores hypoteser i forbindelse 

med denne vil vi introducere efter den teoretiske gennemgang, da en større baggrundsviden vil være 

nødvendig for forståelsen af de bagvedliggende ræsonnementer.  

 

 

Hvilken indflydelse har multisansning frem for monosansning på gen- 
kaldelsen af brands og kan sensory branding hjælpe til at opnå en højere 
brand awareness? Vil sanseindtryk lagre sig i hukommelsen på 
underbevidst niveau, så fysiologiske reaktioner kan hjælpe til at forudsige 
senere bevidste valg? 
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1.3 Formål og modtagerfokus 

Vi har nu fået en grundlæggende forståelse for, hvad neuromarketing og sensory branding er, og hvor-

dan det muligvis kan bidrage til at øge opmærksomheden på og genkaldelsen af brands, og derigen-

nem skabe en høj brand awareness. Det kommer derfor heller ikke som nogen overraskelse, at den 

primære målgruppe til denne opgave skal findes indenfor marketingafdelinger, reklamebureauer, 

kommunikation eller øvrige grene, hvor et budskab på den ene eller anden måde kan hjælpes på vej af 

sansekoblinger. For at give en mere helstøbt opfattelse af neuromarketing og dets muligheder (og be-

grænsninger), har vi derfor set det nødvendigt at give en grundlæggende indsigt i hjernens anatomi og 

kort ridse nogle af de strukturer og funktioner op, som har betydning for, hvordan vi bearbejder kog-

nition, emotion, opmærksomhed, visuelle- og auditive stimuli og hvordan dette spiller sammen med 

hukommelsen. Det er vores håb at man igennem opgaven – og måske endda efter flere gennemlæsnin-

ger – opbygger en basal forståelse for samspillet mellem hjerneregionerne involveret i ovennævnte 

processer, og at man gennem denne forståelse først og fremmest kan relatere den til vores senere for-

søg, men også, uden for denne kontekst, kan tage viden med sig videre i virksomheden, hvor den kan 

fungere som inspiration i markedsføring og som en forklaring på noget af vores både rationelle og 

irrationelle adfærd.  

Den sekundære målgruppe, om man så må sige, består hovedsageligt af øvrige neuromarketingfolk, 

men det er ligeledes håbet, at vores resultater kan udgøre en lille brik i det store puslespil inden for 

forskningskredse i henhold til neuroøkonomi og neuroscience. Folk tilhørende disse grupper vil for-

mentlig finde dele af den anatomiske gennemgang redundant, men vi føler som sagt, at det har været 

nødvendigt af hensyn til den primære målgruppe for både den teoretiske forståelse og metodologiske 

tilgang i vores senere forsøg. Det er dog vores håb, at teorien om audiovisuel perception ligeledes kan 

anvendes af forskere, der tidligere har beskæftiget sig med andre sansekoblinger og ønsker at udvide 

deres undersøgelsesområde inden for sensory branding. Mere specifikt vil vi bidrage med viden om 

repræsentation og indkodning af farver, former og forskellige typer lydstimuli, og hvor let disse gen-

kaldes fra hukommelsen – en viden som indenfor marketing vil være relevant i forhold til design af 

brandlogoer og produktemballager samt i markedsføringsaktiviteter på enten TV, in-store eller web. 

Den tertiære målgruppe udgøres af forbrugerne. Det er ikke nogen hemmelighed, at neuromarketing 

balancerer på grænsen af, hvad mange vil finde etisk korrekt, og mange vil således være skeptiske over 

for den indflydelse, som neuromarketing muligvis kan have på deres adfærd, hvilket, som tidligere 

nævnt, resulterede i et forbud mod subliminal markedsføring i USA. Vi ønsker derfor at oplyse forbru-

geren om, hvor mange af vores øvrige processer og beslutninger, der i virkeligheden er underbevidste, 

og forhåbentlig fjerne lidt af den store skepsis mod neuromarketing, da denne disciplin ligeledes kan 
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være med til at udvikle bedre produkter og skabe bedre reklamekampagner. Ydermere er det vores 

opfattelse, at man gennem oplysning lettere kan undgå vildledningsproblematikker, da man herved 

opnår en større chance for at gennemskue markedsføringsmetoder, og at man gennem denne indsigt 

mindsker risikoen for at føle sig manipuleret.  Vi vil i løbet af dette speciale ikke henvende os direkte 

til denne tertiære målgruppe, men vi mener, at informationen kan bidrage til forbrugeroplysning – for 

i sidste ende er vi alle forbrugere. 

Endeligt har udarbejdelsen af denne opgave givet os selv en indsigt i neurologien, psykologien og øko-

nomien i forhold til beslutninger og adfærd generelt, og selv om vi begge kommer fra en marketing-

baggrund på Copenhagen Business School, vil det ikke kun være i merkantile sammenhænge, at vi vil 

tage denne viden med os videre. Allerede kort undervejs i processen begyndte vi at finde naturlige 

forklaringer på vores til tider underfundige adfærd, og det er således vores håb, at læseren af denne 

opgave – uafhængigt af målgruppe – vil finde det lige så interessant, som vi har gjort, og med denne 

viden blive lidt klogere på sig selv og den verden vi lever i.  
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1.4 Teoretisk opbygning 

I forhold til denne afhandlings overordnede formål og modtagerfokus har vores teoretiske indgangs-

vinkel en todelt dimension. På den ene side ønsker vi at give et videnskabeligt bidrag, hvor resultater-

ne fra vores forsøg kan bruges til videre forskning indenfor området af audiovisuel sanseintegration og 

hukommelse. På den anden side har vi den primære målgruppe, bestående af virksomheder, reklame-

bureauer og marketingfolk, med ønske om at udvide deres kendskab til denne nye udvikling af marke-

tingdisciplinen. Det er evident, at ikke alle virksomheder har samme forudsætning for at implementere 

neuromarketing i deres daglige praksis, da det som tidligere nævnt, er forbundet med større økonomi-

ske- og tidsmæssige omkostninger end traditionelle marketingaktiviteter. Det er således primært stør-

re og ressourcestærke virksomheder, der har mulighed for selv at foretage målinger, men denne af-

handling skelner ikke mellem virksomheder i dens fokus, og vores resultater kan således også bruges 

af mindre ressourcestærke virksomheder. Den norske hjerneforsker og forskningsleder på Copenha-

gen Business School, Thomas Z. Ramsøy, har tidligere udtalt om virksomheders muligheder for at an-

vende neuromarketing: 

”Jeg plejer at dele det op i to dele. Det kan både bruges til at inspirere, og det kan bruges til at måle. Eye-

tracking er klart den metode, jeg vil anbefale, at man giver sig i kast med. Det er simpelt, og det videnska-

belige grundlag er pålideligt. Eksempelvis kunne man vise forskellige prototyper af ens produkt og måle 

den emotionelle reaktion, samt hvor folk kigger hen. Det kunne være fire udgaver af et forretningslogo. 

På denne måde får man en indikation på en forbrugers opfattelse af produktet.” (kommunikationsfor-

ening.dk) 

Vi er af den opfattelse, at for at noget kan inspirere, må man på den ene side have en minimumsforstå-

else af den bagvedliggende teori og på den anden side et erfaringsgrundlag, der kan bruges til at sætte 

denne viden i en større kontekst. Af samme grund vil vi derfor gerne hjælpe læseren til at opnå denne 

minimumsforståelse, og vi har således valgt at inddrage nogle anatomiske aspekter, der skal give en 

basal forståelse af de kognitive og emotionelle processer ved sansepåvirkning. Denne holdning under-

støttes af førnævnte Aradhna Krishna, som anskuer sensory branding ud fra to yderligere synsvinkler: 

”From a managerial perspective, sensory marketing can be used to create subconscious triggers that de-

fine consumer perceptions of abstract notions of the product. It can also be used to affect the perceived 

quality of an abstract attribute like its color, taste, smell, or shape” … “From a research perspective, sen-

sory marketing implies an understanding of sensation and perception as it applies to consumer behavior” 

(Krishna, 2011) 
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Denne afhandling er et audiovisuelt studie, hvor vi med en eye tracker måler en række forsøgsperso-

ners øjenbevægelser, mens de løser et digitalt vendespil med indkodede auditive stimuli. Vi vil således 

undersøge, om multisansning kan øge vores hukommelse, og de overordnede punkter i vores teoreti-

ske opbygning vil derfor indeholde følgende:  

 Brand awareness perspektivet i sensory branding 

 Hjernens generelle anatomi og funktion 

 Forståelse af begrebet attention  

 Visuel- og auditiv sanseintegration i hjernen 

 Hukommelse og integrationsbearbejdelse 

Denne anatomiske viden skal være med til at skabe en basal forståelse af de videnskabelige studier, 

der sideløbende vil blive inddraget. Den anatomiske teori og de videnskabelige studier skal samlet set 

fungere som et ”review” over de respektive forskningsområder, og tilmed som argumentation for vo-

res hypoteser og senere metodiske overvejelser. Ved at ”kridte” banen op på denne måde, hjælper vi 

både læseren og os selv, da vi derved ikke behøver at uddybe teori yderligere, når vi senere skal analy-

sere og diskutere vores undersøgelsesresultater og efterfølgende sætte det hele i en brandingkontekst.   
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1.5 Introduktion til metode og research design 

Vi har indtil nu beskrevet omfanget af denne afhandling, den overordnet problemstilling vi ønsker at 

undersøge samt det teoretiske grundlag for vores undersøgelse. Vi vil her kort introducere vores me-

todeovervejelse og forsøgsdesign, som senere uddybes og diskuteres i afsnit 4.  

Dette speciale beror på en todelt undersøgelse, der søger at finde nogle indikerende svar på, om - og 

hvordan - audiovisuel integration kan effektivisere vores kortidshukommelse frem for blot visuel san-

sepåvirkning. 110 respondenter har deltaget i to opgaveorienterede forsøg med det formål at løse et 

digitalt vendespil (billede-lotteri), hvor i alt 24 figurer skal parres i 12 par. 41 respondenter har løst 

Forsøg 1 (F1: vendespil med visuel stimuli), og øvrige 69 har løst Forsøg 2 (F2: vendespil med audio-

visuel stimuli).  F2 er et eye tracking-studie, hvor respondenternes øjenbevægelser måles undervejs i 

forsøget for at spore bevidste- og underbevidste valg i forhold til deltagernes hukommelse og attenti-

on. F2 er inddelt således, at selve vendespillet er den indkodningsfase, hvor respondenterne præsen-

teres for stimuli. Efterfølgende vil der være to underforsøg (F2A og F2B), der fungerer som genkaldel-

sesfaserne. Det er sidstnævnte underforsøgs eye tracking-data, vi herefter vil analysere og diskutere 

og yderligere sammenkoble med den datainformation, vi får gennem F1 og F2’s indkodningsfase.   

Foruden respondenternes øjenbevægelser, vil vi i analysedelen uundgåeligt berøre aspekter som for-

mer, farver og lyde. De præsenterede stimuli i vendespillet er basale geometriske figurer (runde og 

firkantede), som enten er røde eller blå. Disse abstrakte figurer kan med rette symbolisere kooperative 

brandlogoer, hvorfor vi tegner en linje mellem abstrakthed og virkelighed ved at hævde, at en persons 

evne til at huske en rund rød figur, eksempelvis, må give indikationer om samme evne til at kunne hu-

ske et rødt rundformet forretningslogo.  Vendespillet i F2 tilknytter en lyd til hver figur, hvorfor vi ger-

ne skulle se en forbedret ydeevne hos respondenterne i dette forsøg, dvs. at de kan løse spillet på fær-

re træk i forhold til deltagerne i F1. 

I dette studie bruger vi udelukkende eye tracking som instrument til at fremskaffe en datamængde, 

som vi senere kan analysere på. En eye tracker er et yderst anerkendt neurologisk redskab, der måler 

øjnenes fikseringspunkter og sakkader, som i et branding- og forbrugeradfærdsperspektiv kan hjælpe 

til at få interessant indsigt i, hvad der fanger vores attention. Vores visuelle attention styres nemlig 

gennem en scanningsbane af observerbare motoriske bevægelser over en indkommende stimulus: 

fiksering (okulær stabilitet) og sakkader (følgebevægelser). Sakkaderne er således hurtige ”hop” fra 

sted til sted, hvorimod fikseringer, er pauserne mellem hver sakkade, hvor det visuelle system indsam-

ler informationer (ynnn.dk). Vi skal i teorien se nærmere på, hvad tidligere eye tracking-studier har 

fundet af interessante iagttagelser og derved redegøre yderligere for valget af eye tracking som måle-

instrument for denne undersøgelse. Således vil selve argumentationen for denne kandidatafhandlings 
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metode og forsøgsdesign baseres på dels anatomisk viden om hjernen og dels videnskabelige studier 

ud fra hvilke vi efterfølgende også kan sammenligne og diskutere vores resultater. Teorien skal yderli-

gere forstås som en grundlæggende referenceramme, som vi undertiden kan vende tilbage til, når vi 

skal relatere den til anvendelsesmulighederne i en marketing- og brandingkontekst. 
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Teori 

2.1 Branding teori i neurovidenskaben 

Som vi indledningsvist har beskrevet, vil det overordnede teoriafsnit indeholde mange neuroviden-

skabelige aspekter. Alle delafsnit er opdelt således, at vi forsøger at give en generel introduktion til de 

anatomiske processer ved sanseindkodning, og undervejs vil vi inddrage forskellige videnskabelige 

undersøgelser, der samlet set skal give en forståelse af dette audiovisuelle felt, vi bevæger os i, og som 

samtidig skal underbygge vores problemformulering, hypoteser og forsøgsdesign. Selve omdrejnings-

punktet for denne afhandling er branding, eller mere konkret awareness omkring brandlogoer og lyd-

logoer. Vi ønsker at teste effekten af to gruppers genkaldelsesevne af audiovisuelle- frem for blot visu-

elle brandlogoer for, afslutningsvis, at kunne diskutere undersøgelsesresultaterne, samt øvrige hypo-

teser, i et brandingperspektiv.  

Inden vi præsentere den neurologiske videnskab, føler vi det nødvendigt at skitsere koblingen til den 

generelle branding teori, og vi håber således på, at læseren af denne opgave vil kunne sammenkæde 

den videnskabelige teori i et branding-øjemed og derigennem spore den røde tråd mellem problemfel-

tet, marketing og neurovidenskab.  

I introduktionen forklarede vi indgangsvinklen til sensory branding, og hvad enten vi taler om nystar-

tede- eller etablerede virksomheder, må forudsætningen for en succesfuld branding ligge under det 

føromtalte differentieringsparameter. At nogle virksomheder eller produktbrands får succes og andre 

fejler, kan skyldes utallige faktorer. For en succesfuld branding må det handle om at være unik i sit felt, 

både hvad angår en virksomheds sociale ageren, produktkvalitet, selveksponering etc., og i sidste ende 

at skabe et værdibånd mellem virksomhed/produkt og forbruger. Til at illustrere begrebet brandværdi 

vil vi herunder inddrage David Aakers ”Brand Equity Model” (Aaker, 1991; Aaker, 1996).  

 



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Teori 21 | S i d e  
 

 

Ifølge Aaker er brand equity defineret som et sæt af elementer ved et brand og dets navn og symbol 

(logo), som enten til- eller fraskriver brandet værdi og som måles ud fra følgende fem parametre: 

Brand loyalty, brand awareness, perceived quality, brand associations og brand assets. For enhver 

virksomhed gælder det således om at maksimere hver enkelt at de fem parametre, hvormed der ska-

bes en positiv synergieffekt og derigennem en højere brand equity (Aaker, 1991; 15).  

At kunne opnå brand loyalty er for enhver virksomhed vigtigt for at fremtidssikre levetiden i en given 

branche. Med loyale kunder følger sikkerhed, eftersom disse i sig selv kan udgøre en indtrængnings-

barriere for eventuelle nye konkurrenter, men med loyale kunder følger også forpligtelser, og virk-

somheder må hele tiden sørge for at opretholde visse kvalitetsmæssige standarder for alt, der vedrø-

rer deres navn. Kunden har en forventning om, at virksomheden leverer, hvad enten dette indebærer 

produkters tilgængelighed, priser, kvalitet eller selve virksomheden som markedsførende instans. De 

associationer kunden har til virksomheden skabes ud fra alt, den gør og siger og alene navnet og logoet 

– eller endda farven og formen på logoet – kan skabe nogle, for forbrugeren, positive eller negative 

associationer. I forhold til Aakers model er det er vigtigt at forstå, at en positiv perceived quality eller 

brand awareness ikke nødvendigvis vil resultere i en loyal kunde og at de fem parametre i Brand Equi-

ty modellen ikke hver især kan skabe ”uniqueness”.  

Vi mener, at Brand Equity-modellen fint kan illustrere nogle basiskrav, der skal være opfyldt, før et 

brand kan blive succesfuldt, men dét der optager os i denne sammenhæng er, hvordan en virksomhed 

evner at gøre forbrugeren opmærksom på brandets eksistens. Således må det første step mellem virk-

somhed og forbruger være, at kendskabet til brandet er vakt. Begrebet awareness betyder ”be-

vidsthed” eller ”opmærksomhed” og bliver, inden for marketing, brugt som et udtryk for, hvor vel-

kendt et brand, produkt eller virksomhed er i forbrugerens sind. Når et brand eksponeres, er formålet 
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at opnå en høj awareness samt en positiv respons hos den ønskede målgruppe, hvilket gerne skulle 

resultere i fordelagtige afsætningsmuligheder. På figur 2 ses ”The Awareness Pyramid”, som illustrerer 

forbrugerens genkaldelsesproces, fra brandet endnu er ukendt for forbrugeren, til det er fast lagret i 

hukommelsen. Aaker skildrer her genkendelse (recognition) og genkaldelse (recall) som to på hinan-

den følgende aspekter på vejen til at opnå fuld bevidsthed om et brands tilstedeværelse. 

 

Det er for Aaker klart, som det ses på figur 2, at en genkendelsesfase må gå forud for en genkaldelses-

fase. Før vi kan aktivere vores evne til at huske et bestemt brandlogo, eksempelvis, og i hvilken pro-

duktkategori dette befinder sig, må vi først være i stand til at genkende formen eller farven på det. Der 

skal altså være en minimumseksponering på to gange, før vi kan genkende noget, vi tidligere har ople-

vet, hvorimod det ofte kan kræve flere stimuleringer og en mere udbredt viden om brandet for at kun-

ne genkalde det. Brand awareness-parametret sigter altså imod at fastsømme brandet i forbrugerens 

fulde bevidsthed (top of mind), som med de øvrige parametre kan knytte et værdibånd mellem kunde 

og brand. 

Ifølge Aaker skal alle disse fem parametre altså være positivt til stede, for at man som virksomhed kan 

opnå et unikt brand, og som udgangspunkt har vi ikke noget at indvende mod vigtigheden af synergief-

fekten fra disse parametre i brandingprocessen. Et område som vi dog føler negligeres lidt i udform-

ningen af Aakers model, og som han ikke selv tildeler meget opmærksomhed i forklaringen, er tidsper-

spektivet, og vi har derfor udviklet en model (figur 3), som vi mener, er mere beskrivende.  Som be-

skrevet tidligere, udvikler brands sig over tid i takt med den tilstedeværende kultur, men hvis vi anta-

ger, at de fem parametre i Aakers model udgør essensen af hvert eneste brand, må det også følge, at 

disse parametre i sig selv er influeret af tid. Det er derfor nærlæggende at spørge sig selv: Er alle fem 

parametre influeret lige meget af tid?  
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Ud fra almindelig logik må det være tilfældet, at opmærksomhed omkring et brand skal være til stede, 

før man kan have en opfattelse af dets kvalitet, og før man kan blive loyal bruger af det. Ligeledes er 

det – ud fra et forbrugersynspunkt – vores klare opfattelse, at associationerne man kan knytte til et 

brand for det første vil ændres i takt med, at man lærer brandet bedre at kende, og for det andet at 

disse har stor betydning for vores evne til at genkende eller genkalde et brand. Det er således essenti-

elt for en virksomhed at vide, hvor i brandingprocessen man befinder sig i forhold til de forskellige 

målgruppesegmenter, da dette har stor betydning for informationen, som man sender mod forbruge-

ren. Man kan derfor sige, at jo højere op man bevæger sig i pyramiden, desto flere ressourcer har virk-

somheden skulle bruge på at afsende information, og forbrugeren på at afkode den, og eftersom for-

brugere typisk ikke bruger tid på brands, der ikke skaber værdi for dem, vil antallet af forbrugere vil 

falde, desto længere op i hierarkiet man befinder sig. Omvendt betyder det også, at jo længere op en 

forbruger kommer i hierarkiet, desto større betydning får brandet for vedkommende – og vil i større 

grad blive meningsbærer for ens egen identitet, hvilket minimerer tilbøjeligheden til at overveje 

brandalternativer.   

Et andet aspekt som Aaker ikke inkluderer i sin branding model er konkurrenter. Alt andet lige vil det 

være svært at differentiere sig som brand, hvis man ikke har andre brands at bench-marke sig op 

imod, men omvendt vil for mange konkurrenter også gøre det sværere at øge opmærksomhed og gen-

kaldelse af et brand. Så hvordan får man skabt opmærksomhed omkring sit brand på et overekspone-

ret marked? Hvordan får man skabt en genkendelses- og genkaldelseseffekt, når vi dårligt kan huske 
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hvilke reklamer, vi så i TV i går? Og hvordan opnår man et unikt brand med mange loyale forbrugere i 

en tid, hvor vi ikke længere er så bange for at prøve noget nyt?  

For at komme tættere på et svar vil vi sammenholde Aakers branding model med nedenstående mo-

del, der på mere procesorienteret vis skildrer, hvordan brandevalueringer foregår inde i hovedet på 

forbrugeren. Hvis vi skal trække en linje mellem de to modeller, kan vi således sige, at awareness kan 

sammenholdes med repræsentations- & attentionfasen i nedenstående model; perceived quality vil 

være en sammenholdelse af predicted- og experienced value; brand associations vil ske under learning; 

og om man vil, skabes brand loyalty fra forventningens glæde og indfrielse af samme over mange gen-

tagelser i punkt to til fire. 

 

Hvordan præsenterer vi så markedsføring, så det skaber mest mulig opmærksomhed? Det mere speci-

fikke svar på dette spørgsmål, vil vi komme nærmere ind på senere i afhandlingen, men i første om-

gang må vi antage, at det er gennem vores fem sanser, vi bliver opmærksomme på enten syn-, høre-, 

føle-, lugt- eller smagsindtryk, og selv om vi tit tager vores sanser for givet, er disse underlagt forskel-

lige bearbejdningsprocesser i hjernen, der har betydning for om og hvordan vores opmærksomhed 

bliver vakt. En viden om hvordan disse bearbejdes, vil således også give en bedre ide om, hvordan vi 

som markedsførere skal påvirke dem.  

Når først vi har formået at vække opmærksomheden til et brandlogo, produktbrand eller en virksom-

hed, må næste skridt være at få forbrugeren til at kunne genkende og helst genkalde det i forhold til de 
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associationer, som er knyttet til brandet. Disse associationer er meget individuelle og kan efter vores 

mening kun i en vis grad præges af virksomheden, men for at finde frem til disse associationer har 

man hidtil måttet spørge forbrugerne, hvad de tænker på, når de ser et logo eller produkt. Jævnfør 

indledningen, vil vi som mennesker gerne tillægge vores omgivelser mening, og selv om vi ikke før har 

tænkt over en association til en WC-rens med lakridsduft, kan vi givet vis hurtigt finde på nogle, hvis vi 

stilles over for spørgsmålet. Hvis vi i en social kontekst bliver spurgt, om vi kan genkende et brand, 

kan vi være tilbøjelige til at sige ja, selv om brandet måske slet ikke findes, fordi vi ikke vil anses som 

uvidende. Igen kan neurovidenskaben komme os til hjælp, da man gennem fMRI-scanninger vil se en 

større hjerneaktivitet ved en genkaldelse end en genkendelse (Baars & Gage, 2010; 328), og dette svar 

er i bund og grund mere sikkert end det subjektive respondentsvar.  Vigtigst af alt fordi vores under-

bevidsthed kan genkende et brand, uden vi selv er klar over det, og vi er således heller ikke klar over, 

at det kan have en underbevidst indflydelse på vores adfærd.  

For at vende tilbage til Aakers model er perceived quality også en subjektiv værditilskrivning af et 

brand, og hvad end det omhandler designet af et brandlogo, smagen af en chokoladebar eller brandet 

som helhed, er denne opfattelse også ofte blevet undersøgt gennem subjektive respondentsvar, hvilket 

i forhold til det ovenstående, skaber usikkerheder. Mest af alt fordi vi både kan have en opfattelse af et 

produkt inden og efter, vi selv prøver det, og eftersom disse forhold er særegne hjerneprocesser, bør 

de også afspejles sådan i en eventuel undersøgelse. Som vi skal se i det følgende afsnit om hjernens 

anatomiske opbygning, vil konsumprodukter alt andet lige stå over for en lettere udfordring, når det 

kommer til at undersøge aktiviteten ved eksponering af et produkt, da vores biologiske system reage-

rer stærkt på forventning om indtag af sukker, fedt og energiindhold generelt, hvorfor det ikke er uden 

grund, at overspisning kan relateres til andre former for kompulsiv adfærd. Andre brancher vil om-

vendt stå over for en større udfordring, da disse ikke på samme måde kan spille på fysiologiske behov, 

men så meget desto mere relevant bliver det at bruge sansekoblinger for at skabe en emotionel værdi, 

som man pre- og post-launch kan måle effektiviteten af. Ligeledes er der forskel på, om vi har med et 

lav- eller højinvolveringsprodukt at gøre, da vores rationalitet i højere grad træder i kraft ved højin-

volveringsprodukter, men ikke desto mindre vil det stadig være muligt at måle en underbevidst præ-

ference for ét produkt i forhold til et andet gennem neuromarketing.  

I forhold til at skabe loyale kunder må det, efter vores overbevisning, være en langvarig proces med 

adskillige forventningsindfriende oplevelser, der endeligt skaber en nærmest urokkelig præference for 

et brand. Dog vil det under alle omstændigheder være awareness, der i første omgang vil være essenti-

el i kampen mod at tiltrække loyale kunder, og, som vi ser det, er der to overordnede måder at opnå 

denne opmærksomhed på: 1) Øge antallet af brandeksponeringer på diverse platforme i overens-

stemmelse med den målgruppe, man ønsker at ramme, eller, 2) effektivisere ens nuværende bran-
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dingstrategi, så den skaber flere og bedre associationer, og derved opnår større gennemslagskraft i 

målgruppen pr. eksponering. Dette speciale vil omhandle mulighed 2, hvor neuromarketing og sensory 

branding vil spille en vigtig rolle i opnåelsen af awareness, men samtidig har vi muligheden for at teste 

antallet af eksponeringer i forhold til Aakers begreber; awareness, recognition og recall.  

I de følgende teoriafsnit vil man, uden noget forhåndskendskab til neuromarketing, givetvis støde på 

nogle udfordringer, og som før nævnt, vil det måske kræve flere gennemlæsninger at få en komplet 

forståelse af de enkelte hjerneområder og integreringen af disse, hvilket er grunden til, at vi nedenfor 

har opstillet nogle hovedpunkter, man skal fokusere på i forståelsen: 

Attention (opmærksomhed) 

 Vi er underlagt evolutionen og langt størstedelen af vores adfærd er irrationel! 

 Bevidst/kognitiv attention (frontal region) versus underbevidst/emotionel attention (limbisk 

region) 

Visuel og auditiv perception og integrering 

 Læs henover de specifikke hjerneområders komplicerede navne og fokusér på eksemplerne 

knyttet til, hvordan vi opfatter visuelle og auditive stimuli og hvordan attention på bevidst- og 

underbevidst niveau benytter sanserne.  

Hukommelse 

 Læg mærke til, hvordan genkaldelsesmekanismen ved visuel og auditiv påvirkning er forskel-

lig, men hvordan de kan virke supplerende. 

 Korttids-/arbejdshukommelsen har let adgang til langtidshukommelsen, hvis man benytter sig 

af sanser og sanseintegrationer.  

 Hukommelsen er konstrueret, og vi lærer hele tiden nye ting ud fra tidligere viden og erfaring. 

 Semantisk hukommelse er mere statisk end episodisk, men gennem helhedsoplevelser – ved 

brug af sanser – kan vi overføre episodisk viden til semantisk viden, hvilket kan være med til at 

skabe loyale forbrugere.  

Ved at fokusere på disse punkter håber vi, at læseren kan skabe en større teoretisk viden omkring sig 

selv, hvordan vi interagerer med vores omgivelser, og ud fra denne viden skabe inspiration, som kan 

bruges til at opnå større indsigt i forbrugernes adfærd.  
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2.2 Hjernens anatomi 

Til at illustrere den anatomiske opbygning vil vi anvende den treenige hjernemodel foreslået af hjerne-

forskeren, Paul D. Maclean. Velvidende at den har modtaget kritik for at simplificere hjernens evoluti-

onære opbygning, og at den ikke er helt retvisende for udviklingen hos nogle arter, mener vi, at den 

tjener et pædagogisk formål som referenceramme. Ifølge Maclean, kan hjernen opdeles i krybdyr-, 

pattedyr-, og primathjernen, og disse er et udtryk for de udviklingstrin hjernen har gennemgået hos 

hvirveldyr.  

 

Det første udviklingstrin, krybdyrhjernen, består af hjernestammen, der igen er sammensat af rygmar-

ven (medulla), hjernebroen (pons), lillehjernen (cerebellum), mellemhjernen (mesencephalon), globus 

pallidus og lugtenerven (bulbus olfactorius), og disse områder er omdrejningspunkt for den helt basa-

le overlevelse hos hvirveldyr.  I mellemhjernen er thalamus en vigtig ”motorvej” for den reciprokke 

kommunikation af sensorisk perception fra ydre stimuli til kropslig reaktion, og udgør derfor også en 

vigtig funktion i forhold til vores undersøgelse af audiovisuelle stimulis indflydelse på hukommelsen 

og den øje/øre-hånd koordination, der vil være nødvendig i udførelsen. Hvor thalamus primært reage-

rer på ydre stimuli, er hypothalamus ansvarlig for de indre, homeostatiske funktioner såsom ånde-

dræt, hjerteslag, kropstemperatur, balance, sult og tørst (Baars & Gage, 2010; 422). Som markedsfører 

har man ikke nogen mulighed for at påvirke disse indre balancer, da de er individuelt betonede, men 

derimod består udfordringen i at få forbrugeren til at vælge ens produkt til at kompensere for en evt. 

ubalance med. Hvis man ikke arbejder inden for føde- eller drikkevarebranchen kræver det lidt ekstra 

kreativitet, men heldigvis er det ikke alle forbrugerkøb, der bruges til at tilfredsstille fysiske behov, og 

naturligvis indgår der, som vi nu skal se, også andre hjerneprocesser i købssituationer.   
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Pattedyrshjernen ligger, ifølge Maclean, som et lag oven på krybdyrhjernen, og her spiller især det 

limbiske system en vigtig rolle i håndtering af vores emotionelle responser. Til dato er der endnu ikke 

opnået enighed omkring præcist, hvilke områder det limbiske system omfatter, og nogle neurologer 

mener endda, at man ikke kan snakke om et egentligt limbisk system, men de alment omfattede områ-

der inkluderer amygdala, hippocampus, den parahippocampiske cortex, gyrus singularis, hypotha-

lamus og den ventrale striatum. Det limbiske system regulerer interaktionerne mellem organismen og 

den ydre verden, og varetager således også nogle af de fundamentale evolutionære funktioner som 

håndtering af faresignaler, reproduktion og sultregulering. Systemet inddeler stimuli efter valens (va-

lence) – altså en positiv eller negativ værditilskrivning – og efter fremtrædenhed (saliency) – hvor me-

get den pågældende stimulus træder frem i forhold til øvrige stimuli i omgivelserne. Disse er tæt knyt-

tet til den attention, som vi skal se på i følgende afsnit, og som både er altafgørende for den informati-

on vi bearbejder kognitivt (bevidst proces) og den der bearbejdes automatisk (underbevidst proces). 

Disse processer har bl.a. betydning for, hvordan og hvornår vi lægger mærke til brands, reklamer og 

øvrige stimuli i vores dagligdag. En anden vigtig del af det limbiske system er hippocampus, det pri-

mære hukommelsescenter, da det har stor betydning for vores evne til at huske og lære fra erfaringer. 

Uden at gå nærmere i detaljer her foregår indlæring i forhold til evolutionær overlevelse gennem et 

belønningssystem og et smertesystem, der ligeledes er relateret til ovennævnte valens – altså enten en 

positiv eller negativ værditilskrivning af en stimulus eller oplevelse, men dette vender vi tilbage til i 

afsnit 2.7.1.2. Det limbiske system opererer dog med en ret lille bestemthed i sine vurderinger af f.eks. 

faresignaler, men mange millioner års erfaring har vist, at en ”better safe than sorry”-tilgang sikrer 
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den bedste overlevelse, og derfor undviger vi automatisk, hvis vores perifere syn, eller øvrige sanser, 

opfanger en udefrakommende trussel (Baars & Gage, 2010; 422-3). Denne tilgang til farer kan bl.a. 

give en evolutionær forklaring på vores tilbøjelighed til at lave rutinekøb, når vi handler ind, da det 

limbiske system allerede ved, at vi ikke tog skade af produktet første gang, hvorpå agtpågivenhed fra 

amygdala falder ved genkøbet. Undersøgelser viser da også, at hvis man præsenteres for valget mellem 

flere brands, vil der være en signifikant større præference for etablerede brands end for nye brands, 

og at præferencer for et brand tilmed øges, jo flere gange vi udsættes for det – den såkaldte ”mere ex-

posure effect” (Ramsøy et al., 2012).  

Primathjernen – eller neocortex, som den også kaldes – ligger som en sekslags kappe oven på kryb-

dyrs- og pattedyrshjernen, hvor hvert lag varetager forskellige funktioner. Neocortex er kun 200 milli-

oner år gammel, og er således den nyest udviklede hjernedel hos primater, hvilket giver os nogle sær-

lige egenskaber i forhold til evolutionært laverestående arter. Hvor det limbiske system styrer de emo-

tionelle responser, styrer neocortex vores kognitive evner, og gør det derved muligt at håndtere sprog-

forståelse- og sprogproduktion, motorkontrol, sanser og social interaktion (Baars & Gage, 2010; 422). 

Yderligere adskiller vi os fra andre primater med udviklingen af den præfrontale cortex, placeret foran 

det eksekutive motorområde. Denne gør os i stand til at igangsætte aktiviteter, udføre avanceret plan-

lægning, løse arbejdsopgaver i kombination med arbejdshukommelsen, skifte fra én vinkels tankegang 

(strategi) til en anden, vurdere udfaldet og måle effektiviteten af en beslutning og håndtere modstrid-

ende planlægning og handlingsmønstre. Disse vil alle være nødvendige funktioner for at kunne løse 

vores vendespil og løbende evaluere sin præstation og ændre strategi om nødvendigt. Som nævnt, er 

den præfrontale cortex også involveret i social interaktion, og her danner den ventromediale præfron-

tale cortex linket mellem det limbiske system og frontalklappen, og gør os således i stand til at under-

trykke emotionelle impulser som vrede, lyst, og oprevethed, hvis det er påkrævet af situationen, hvil-

ket er med til at gøre os meget tilpasningsdygtige i forskellige miljøer (Baars & Gage 2010; 145, 423). 

Linket mellem det limbiske system og den ventromediale præfrontale kortex spiller således også en 

vigtig brik i forskellen på om vi køber eller ikke køber et produkt.  

I vores hverdag er alle tre hjerneopdelinger aktiveret, men som vi ser, varetager de forskellige funkti-

oner. Når vi f.eks. er ude at handle kl. 17 og blodsukkeret er lavt, er det altså hypothalamus, der vide-

resender information om, at vi skal bringe det i balance, hvorfor vi ofte er påvirkelige til sukkerholdige 

impulskøb på den tid af dagen. Amygdala og hippocampus hjælper til at vælge og huske, hvad der 

smager godt, og hvilket produkt vi ud fra erfaring bør vælge til hurtigst muligt at bringe det i balance. 

Den rationelle, præfrontale cortex minder os dog om, at det snart er tid til aftensmad, og at sukker i 

øvrigt er modstridende i forhold til vores langsigtede planer om vægttab. Andre gange er vi knapt så 

modstandsdygtige og lader os overtale af emotionelle responser til at putte chokolade i kurven, hvilket 
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demonstrerer at samspillet mellem kognitive og affektive processer ofte er situations- og humørbe-

stemt. Dette eksempel fra supermarkedet, som mange nok kan nikke genkendende til, vil vi i de føl-

gende afsnit komme mere ind på, når vi ser nærmere på attention, syn, hørelse og hukommelsen og 

deres relation til awareness, branding og købsbeslutninger. 
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2.3 Attention og bevidsthedsstadier 

Attention er, ifølge Gyldendals åbne encyklopædi, et latinsk stammende ord, der bærer betydningen, 

”at rette sin opmærksomhed mod” (denstoredanske.dk), hvilket meget godt beskriver kerneværdien af 

begrebet i forhold til hjerneforskning. Efter vores opfattelse bruges begrebet dog kun på dansk i for-

bindelse med attenderet brevkorrespondance, og det mere dansk-klingende opmærksomhed mener vi i 

højere grad dækker over en kognitiv bevidsthedstilstand, der således ikke omfatter således de mange 

underbevidste, affektive processer, hvorfor vi herfra vil anvende begrebet attention.   

For at kunne forstå attention, er det først og fremmest vigtigt at kunne skelne mellem de forskellige 

bevidsthedsstadier, da disse stadier enten øger eller mindsker vores mulighed for at opfatte stimuli. I 

den ene yderlighed, ved fuldkommen vågenhed, har vi de bevidste stadier, hvor vi arbejder målorien-

teret eller er blevet bevidste om en stimuluspåvirkning og kan reagere på denne. I den anden yderlig-

hed har vi de ubevidste stadier, som bl.a. inkluderer mange af de homeostatiske processer, når vi be-

finder os i dyb søvn eller ikke engang thalamus er blevet bevidst om en stimulus. Derimellem befinder 

der sig en masse mellemliggende bevidsthedsstadier, hvor det til tider kan være svært at definere det 

aktuelle bevidsthedsniveau. Disse omfatter bl.a. hypnose, søvngængeri, narkotika- eller alkoholpåvirk-

ning, meditation eller hvor thalamus er blevet opmærksom på en stimulus, men den endnu ikke er 

blevet opfattet eller bearbejdet kognitivt (Baars & Gage, 2010; ch. 6). Det er sidstnævnte eksempel, 

sammen med det fuldkomne bevidsthedsstadie, der i denne opgave vil fokuseres på. De omtalte mel-

lemliggende stadier kan vi, i større eller mindre grad, betragte som værende ikke-bevidste, men efter-

som vi i denne opgave ikke vil beskæftige os med de helt ubevidste stadier som dyb søvn, vil vi af prak-

tiske årsager omtale ikke-bevidste og ubevidste (begge emotionelle) stadier samlet under ét, som ube-

vidste/underbevidste. Dette skyldes, at det i forhold til sensory branding ikke vil give nogen mening at 

tale om totalt ubevidste stadier, da præmissen for at sensory branding skal virke, må være, at hjernen 

rent faktisk, bevidst eller ikke-bevidst, har opfattet pågældende stimulus. Ved at samle ikke-bevidste 

og ubevidste forhold under ét håber vi på at kunne tegne et mere polariseret billede og derved gøre 

det lettere for læseren at skelne mellem bevidsthedsstadierne med relevans for sensory branding.  

Som nævnt er den vågne bevidsthedstilstand den tilstand, hvor vi har størst chance for at kunne for-

holde os til og reagere på en stimulus, men samtidig er tilstanden også begrænset af, at den øger risi-

koen for ikke at opfange nye stimuli. Dette skyldes, at vi kun er i stand til at håndtere information sva-

rende til 50 bit/s, hvor det estimeres, at vi totalt set udsættes for 11 mio. bit/s (Plassmann et al, 2011), 

og selvsagt betyder det, at en utrolig stor mængde information går enten ubemærket hen eller blot 

bliver bearbejdet underbevidst. Dette gør sig ligeledes gældende i den information reklamer bombar-

derer os med, og hvis vi skal forholde os til flere budskaber på én gang. Hjernen er derfor nødt til at 
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være yderst selektiv i informationen den vælger at bearbejde, da valget af én stimulus vil betyde fra-

valget af mange andre, og en dårligere beslutningstagen, hvis den forkerte vælges. Det er her, attention 

bliver aktuelt, da termen, som tidligere nævnt, dækker over udfaldet af en stimulus’ fremtrædenhed og 

en positiv/negativ værditilskrivning af samme.  

Men hvor skal vi trække grænsen mellem den underbevidste og bevidste attention? Hverken vi eller 

neurolitteraturen kan give et entydigt svar på dette. Ét er, at den pågældende stimulus kan kræve en 

vis tid for at blive indkodet alt afhængigt af dens omfang og kompleksitet. Noget andet er, at alle indi-

vider er forskellige og derved har forskellige tidsintervaller for sanseindkodning. De første studier om 

hjernens bevidsthedsproces, som ansås for pålidelige, blev foretaget af Libet et al. (1979; 1983) (Libet; 

1993). Denne forskergruppe fandt ud af, at bevidsthed om en hvilken som helst stimulus ikke vil ind-

træffe før 200 ms efter eksponering. Libet og kollegaer antog de individuelle forskelle for en faktor og 

klargjorde, at bevidstheden hyppigst vil spores mellem 300-500 ms efter eksponering, og at 300 ms er 

minimumsgrænsen for at kunne reagere på en stimulus, altså hjerne-hånd-koordinationen. Et nyere 

studie har tilmed fastslået, at muskelreaktionstiden, foranlediget af en stimulus, kræver mellem 200-

400 ms til at blive udført (Luikkonen, 2009). Hvad gælder for visuelle stimuli – fra vi åbner vores øjne, 

til vi kan se – vil der være en forsinkelse på knap 20-40 ms, før hjernen har bearbejdet indtrykket og 

skabt et billede. Selve bevidstheden om en visuel stimulus – eksempelvis dens farve eller form – vil, 

ifølge Sekar et al. (2013), først afstedkomme 150-250 ms efter eksponering. Indkodning af auditive 

stimuli har anderledes forudsætninger, eftersom frekvensniveau, amplitude, afstand fra øre til lyd, 

lydens retning og lydlængde alle spiller ind på, hvornår vi kan indkode den. Når en lyd indtræder, sæt-

tes sansereceptorerne i bevægelse indenfor de første 10 ms, hvorfor man allerede kort efter kan måle 

hjerneaktivitet i de temporale hjerneområder (Eggermont et al., 2007). Dog har studier påvist, at mi-

nimumsgrænsen for bevidsthed om et auditivt objekt vil finde sted omtrent 120-170 ms efter indtræ-

den (stanford.edu). Disse eksempler kan give nogle indikationer på, hvornår en bevidsthedsproces vil 

starte. Vi formoder, at tiden som vi er om at en integrere en stimulus afhænger af dennes kompleksitet, 

hvilket også har betydning for overgangen mellem underbevidsthed og bevidsthed. Det vil vi diskutere 

nærmere senere i opgaven.  
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2.3.1 Attention og adfærd 

2.3.1.1 Frivillig attention 

I nedenstående figur får vi et godt overblik over nogle af de mange processer, der er involveret fra vi 

bliver præsenteret for en stimulus, til vi bliver opmærksomme på den, til vi bearbejder den og til vi 

reagerer på den – altså fra den underbevidste påvirkning til den bevidste handling.  

 

Øverst ser vi det centrale eksekutive system (primært frontallapperne) med en gul pil mod den frivilli-

ge attention, også kendt som top-down attention, der er forbundet med et vågent bevidsthedsniveau. 

Denne bevidste form for attention bruger vi f.eks. når vi leder efter farven på et bestemt brand, lytter 

efter en bestemt jingle i radioen eller mærker efter, om en frugt er moden i supermarkedet. Til hvert 

sanseområde er knyttet højere sensoriske områder, som har til formål at integrere de stimuli vi mod-

tager med tidligere modtaget stimuli, hvilket f.eks. gør det muligt at skelne mellem en kop og et krus, 

på trods af de har samme funktion, og dette hjælper os til at skelne mellem det vi faktisk ser, hører og 

føler og det vi gerne vil se, høre og føle. Med andre ord selekterer vi bevidst, hvilken information, der 

er mest brugbar i pågældende situation. Langt de fleste oplevelser eller opfattelser vi bærer rundt på i 

vores bevidsthed, kan man derfor også sige er resultatet af selektiv attention (Baars & Gage, 2010; 

241). Som psykologen William James udtrykte det: ”My experience is what I agree to attend to…” (Baars 

& Gage, 2010; 240). Ligesom William James, føler vi også ofte selv, at vi har stor kontrol over vores 
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top-down attention, og vi kan uden de store problemer læse og forstå svært materiale, finde lige præ-

cis det brand vi leder efter på hylden i supermarkedet og endda bruge vores top-down attention til at 

undgå at kigge mod fjernsynet, når den irriterende reklame kommer for 117. gang. Men som vi skal se 

senere, er det ikke helt så let for øret at filtrere lyde fra, og mange kender måske oplevelsen fra skolen, 

hvor lærerens undervisning høres og ses, men at den på grund af et mentalt fravær ikke bearbejdes til 

senere genkaldelse. Dette fænomen er også tit til stor frustration for marketingfolk, når forbrugere er 

blevet udsat for en reklame, men ikke evner at huske, hvilke reklamer de har set dagen derpå, hvorfor 

vi især mener at den audiovisuelle kobling er interessant. Eksemplet med manglende kontrol over top-

down attention (og/eller manglende motivation) ses også på arbejdspladsen, når koncentrationen 

svigter foran computerskærmen og øjnene konstant søger andre steder hen. På baggrund af disse ek-

sempler kan man derfor også sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget kontrol vi i det hele taget har over 

vores top-down attention, og endnu vigtigere, hvor længe vi kan fastholde den. Disse spørgsmål var 

ikke nogen William James beskæftigede sig med i slutningen af 1800-tallet, men med hjerneforsknin-

gens udvikling, er det i dag bredt accepteret, at det med vores begrænsning i mængde af databearbej-

delse må følge, at de underbevidste processer spiller en langt større rolle, end man tidligere antog.  

2.3.1.2 Ufrivillig attention 

Som nævnt ovenfor selekterer vi selv bevidst meget af den information, vi vil bruge yderligere res-

sourcer på at bearbejde, men andre gange foregår selektionen også underbevidst. I disse tilfælde er 

der tale om bottom-up attention, der ofte tjener et evolutionsmæssigt formål, og således stiller krav til 

individet om agtpågivenhed. Jan Theeuwes argumenterer endda for, at alle synsindtryk oprindeligt 

stammer fra den automatiske og stimulusdrevne bottom-up attention, da denne hurtigt laver et visuelt 

kort over omgivelserne, som top-down attention viderebearbejder og selekterer fra. Bottom-up signa-

let skal således heller ikke igennem samme feedbackprocedure mellem den visuelle kortex i occipital-

lappen og den frontale kortex for at koordinere øjenbevægelser med målorientering og motivation, 

som det er tilfældet med top-down attention, og dette er med til at gøre bottom-up attention yderst 

reaktionsstærk (Theeuwes, 2010). Eftersom bottom-up attention er ufrivillig, må det derfor også være 

målet for marketingfolk at fange denne, da det ifølge Theeuwes er udgangspunktet for, at der efterføl-

gende kan anvendes top-down attention. Nogle af de faktorer som især aktiverer den visuelle bottom-

up attention er bevægelse, farver, lys, størrelse, form og ved orientering, men af faktorer i de højere 

mentale processer kan også nævnes ansigter, tekst, ens eget navn og helt nye sanseindtryk (Plassmann 

et al., 2011). Dog falder attention (agtpågivenhed fra amygdala), hvis man kontinuerligt eller ofte ud-

sættes for en stimulus, da dennes aktuelle vigtighed, i forhold til øvrige repræsenterede stimuli, vil 

falde (Weber & Johnson, 2009), hvilket f.eks. kan være tilfældet med reklamebannere eller jingles i 

supermarkeder, eller ved visuel støj som på Times Square. Det er dog vigtigt at understrege, at før-



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Teori 35 | S i d e  
 

nævnte stimuli stadig kan blive bearbejdet underbevidst, og som modellen viser, at også øvrige sanse-

indtryk kan fange attention. Ligesom det også kendes fra andre dyrearter øges ens sanser tilmed, hvis 

man i forvejen har en ubalance (sult/tørst) i kroppen (Plassmann et al., 2011), hvilket som tidligere 

nævnt, også kan være med til at øge impulskøb.  

2.3.2 Attention i et evolutionært perspektiv 

I et evolutionært perspektiv er den anatomiske opbygning af den menneskelige hjerne da heller ikke 

så forskellig fra netop andre dyrearters, selv om brugen af sanserne kan være forskellig. I løbet af de 

seneste 200 mio. år har mennesket alligevel gennem kreativitet og nysgerrighed formået at distancere 

sig vha. en højt udviklet præfrontal cortex og med udviklingen af denne komplet formået at ændre 

miljøet vi lever i. Vi er gået fra at jage med bue og pil på jagtmarker til at jage med indkøbsvogn og 

kreditkort i supermarkeder, men selv om neocortex i samme periode er blevet udviklet, er det stadig 

processerne helt tilbage fra krybdyrs- og pattedyrshjernen, der kontrollerer mange af vores basale 

evolutionære funktioner.                                       

Hele tankegangen bag evolutionen, set med Charles Darwins briller, bygger på ”survival of the fittest”-

princippet, hvor de organismer, der bedst tilpasser sin reproduktion til miljøet, vil have størst chance 

for overlevelse. Hvis vi i denne omgang ser bort fra reproduktionen og fokuserer på tilpasningen til 

miljøet, har det i dyreverdenen handlet om, og handler stadig om, at finde føde og undgå at blive føde. 

Gennem top-down attention og motivation udviklede mennesket derfor succesfulde jagt- og samletek-

nikker, som samtidig kunne afbrydes af bottom-up attention, hvis vi skulle ende med at blive den jage-

de. I løbet af de seneste 200 mio. år har vi formået at overkomme vores naturlige fjender, men vi kan 

ikke komme uden om, at det selv i et komplet anderledes miljø, stadig er reptil- og pattedyrhjernens 

”fight or flight”-responser, og dermed top-down- og bottom-up attention, der holder os i live i forhold 

til farer, men også når vi skal på jagt efter føde i supermarkedet.  

Neocortex’ relativt korte udviklingsperiode taget i betragtning, mener vi gør det vigtigt at huske på, at 

vi ikke altid er så avancerede, som vi til tider selv tror, og at viden om reptil- og pattedyrhjernens at-

tention kan hjælpe til en simpel men effektiv markedsføring.  Det typiske eksempel fra supermarkedet 

er, når vi er på ”jagt” efter mælken og kommer forbi slikhylden, hvor øjet falder på et gult tilbudsskilt. 

Vores top-down attention afbrydes af bottom-up stimuli, vi mister fokus og dette skift i attention kan 

endda gøre, at vi bagefter glemmer vores primære mål (motivation). I forhold til den tidligere nævnte 

figur 7 betyder det også, at selv i vores action planning kan vi blive forstyrret af bottom-up stimuli, der 

igen påvirker vores arbejdshukommelse, og på denne måde i sidste ende kan resultere i en ny action 

planning og anden adfærd.  
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2.3.3 Studier om attention, motivation og bevidsthed 

Studier viser da også, at netop motivation og målorientering er essentiel for de underbevidste proces-

ser og ligeledes for, hvordan vores adfærd kommer til udtryk. Milosavljevic et al. (2011) viste i et stu-

die af fødevareemballager, at faktorer som påvirker bottom-up attention (her lysstyrke på pakken) 

havde indflydelse på virkelige fødevarevalg, og at emballager med høj lysstyrke blev foretrukket. End-

nu mere interessant er det, at testpersonerne – under begrænset beslutningstid – tenderede til at væl-

ge lysstærke produktemballager, selv om de egentlig foretrak andre produkter. Hvis man sammenhol-

der denne viden med den begrænsede tid, som kunder ofte føler de har til at gøre indkøb på vej hjem 

fra arbejde, åbner det for nogle interessante afsætningsperspektiver, og samtidig også eventuelle vild-

ledningsproblematikker set fra en forbrugersynsvinkel.  

I et andet eye tracking-studie viste Pieters & Warlop (1998), at beslutningstiden har stor betydning 

for, hvordan vi afkoder information og vælger brands i købssituationer. Under tidspres blev det vist, at 

testpersoner accelererede de visuelle scanningsmønstre (kortere fikseringer), filtrerede information 

fra eller overordnet set ændrede scanningsstrategi af stimuli inputs (gik fra brandevalueringer til at-

tributevalueringer). Det blev vist, at testpersoner under pres var mere tilbøjelige til at springe tekst 

over og fokusere på billeder, hvilket vi igen mener, kan åbne for vildledningsproblematikker, da et 

smilende ansigt på emballagen kan være nok til at fange attention, og man på grund af tidspresset ikke 

når at læse den usunde næringsdeklaration. Endvidere viste undersøgelsen, at testpersoner med høj 

motivationsfaktor og uden tidspres fokuserer mere på tekst/brandinformation og mindre på billeder. I 

et fødevareperspektiv kunne dette efter vores mening vidne om, at folk der prioriterer en sund livsstil, 

og dermed har en høj motivationsfaktor for at vælge sunde produkter, også har et bedre udgangspunkt 

for at læse næringsdeklaration og undgå vildledning af billeder. Endeligt viste undersøgelsen, at de 

foretrukne brands tildeltes mere attention både i forhold til brand- og attribut information samt læn-

gere øjefikseringer. Eye tracking lader derfor til at være en valid metode til at teste brand-, produkt- og 

produktemballageattraktivitet.   

Vi har nu set at attention, målorientering og motivation er vigtige parametre for udfaldet af vores en-

delige adfærd, men indtil videre har vi kun set på eksempler, hvor testpersonerne har været opmærk-

somme på, og derved ved fuld bevidsthed omkring, hvilke stimuli de blev udsat for. I et forsøg af Tu-

sche og kollegaer blev to forsøgsgrupper målt med en fMRI-scanner for at undersøge sammenhængen 

mellem købsbeslutninger og tildeling af attention. Gruppe 1 (high attention) så en bil i 2,4 sekunder på 

en skærm og skulle vurdere dens attraktivitet fra 1-4. Gruppe 2 (low attention) skulle studere en kas-

ses bevægelser på en skærm og med knapper trykke til hvilken side kassen åbnede sig, mens et billede 

af en bil blev vist 2,4 sekunder i baggrunden. Gruppe 2 skulle efter alle scanningerne også vurdere 
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attraktiviteten af både tilfældige biler og bilerne vist i baggrunden under fikseringsopgaven, samt vur-

dere, om de havde set bilen før. Testpersonerne i gruppe 2 kunne ikke på signifikant vis vurdere hvilke 

de havde set før, hvilket vidner om manglende tildeling af attention til bilerne. De to grupper skulle til 

sidst vælge, om de ville købe bilen. På trods af gruppe 2’s manglende attention på bilerne var de to 

gruppers scanningsresultater sammenlignelige, og aktivitet i insula og den mediale præfrontale cortex 

afslørede hos begge signifikante indikationer på, om man ville købe bilerne eller ej i sammenligning 

med deres subjektive svar (Tusche et al., 2010). Dog må et stort forbehold ved undersøgelsen være, at 

det ikke var reelle købsbeslutninger de to grupper stod over for, og selv om hhv. 41 % og 50 % af re-

spondenterne sagde, at de ville købe, må det formodes, at ikke noget nær den samme andel rent fak-

tisk gjorde det. Undersøgelsen vidner om, at subtil markedsføring kan være effektivt, da forbrugerne 

ikke behøver at være 100 % opmærksomme på et objekt for at bearbejde det underbevidst, og bl.a. 

product placements virker derfor til at have sin berettigelse. Når det er sagt, viser studier, som tidligere 

nævnt, at brandpræferencer øges med antallet af gange, man bliver udsat for pågældende brand, hvil-

ket typisk vil være lettere og mere kontrollerbart med almindelige TV-reklamer. Den bevidste tilstand 

og irritationsmomentet fra reklamen kan til gengæld ikke undsiges at have en negativ effekt på brand-

præferencen. 
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2.4 Den visuelle sans 

Øjet er menneskets optiske instrument og udgør således vores evne til at opfange og reagere på lys ved 

hjælp af et nervesystem. At se bør betegnes som noget af det letteste i verden, og vi behøver blot at 

åbne øjnene, hvorefter der møder os et væld af former, farver, skygger og objekter. Vi kan med andre 

ord ikke vælge ”ikke at se”, når blot vi har åbnet det ene øje, og det kan derfor være vanskeligt at fore-

stille sig, at noget så simpelt som at se faktisk er en kompliceret proces, der udsætter vores hjerne for 

et utal af ”problemer”. Der er nemlig ofte forskel på, hvad vi ser og hvad vi tror vi ser, og hjernens bi-

drag til synet favner langt bredere end til betragtningen af øjet som et kamera eller vindue. Hjernen 

forsyner øjets billeder med en enorm værditilvækst, som skaber en individuel opfattelse (perception) 

af den optiske situation. Denne værditilvækst må komme fra indre dynamiske hjerneprocesser, som 

indeholder gemt viden fra fortiden til at se og forstå nutiden og til at forudsige den nærmeste fremtid 

(Gregory, 1998; 2). Inden for brøkdele af et sekund kan vi nå at opfatte og reagere på en situation, og 

på trods af forsinkelser i øje-hjerne-hånd-kommunikationen, er vi mennesker i stand til f.eks. at spille 

computerspil, der kræver lynhurtige reflekser eller blot fange den tabte gaffel ved middagsordet, in-

den den rammer gulvet. Når vi opfanger lys, farver og objekter, igangsættes forskellige hjerneproces-

ser, hvor blandt andet vores hukommelse, som vi senere skal se på, har altafgørende indvirkning på 

opfattelsen og reaktionen på en given situation.  

2.4.1 Det visuelle system 

På figur 8 ses en illustration over det ydre visuelle system, hvor den allerførste sanseindkodning star-

ter. Vores øjnes anatomiske opbygning indeholder mange instanser, men vil her blive præsenteret i en 

kort og forenklet form for at give et grundlæggende overblik: Pupillen (pupila) er den åbning i øjets 

farvede regnbuehinde (iris), hvor lyset kommer ind. Denne hinde beskyttes af øjets yderste membran, 

hornhinden (cornea), der samtidig fastholder øjevæsken omkring iris. Bagerst i øjet sidder nethinden 

(retina), hvor lys- og farvereceptorerne befinder sig. Lyset, som kommer ind gennem pupillen, rammer 

øjets linse (cristalino), der divergerer og samler lyset, så det rammer nethinden korrekt (Gregory, 

1998; 26, 51). I nethinden sidder det område, der kaldes for den gule plet (macula latea), som grundet 

sin store mængde af tapceller, gør det muligt for os at registrere farver, bevægelser og kontraster 

(Øjenforeningen, 2013). 
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Sansecellerne, eller blot receptorerne, er vigtige i forhold til lys- og farvereguleringen i nethinden, og 

således også for, om vi opfatter et logo som rødt, gult eller grønt. Mennesket har to typer receptorer: 

Stave og tappe. Stavene er de sanseceller i nethinden, som er meget lysfølsomme og derfor kun aktive i 

dæmpet belysning, og er således de celler, der gør os i stand til at se i mørke. Tapcellerne derimod er 

vores farvereceptorer og er knap så lysfølsomme, hvilket derfor gør det svært for os at registrere far-

ver i mørke. Mennesker med nedsat farvesyn (farveblindhed) vil således have nogle manglende eller 

defekte fotopigmenter i tapcellerne og ofte ses to-tre former for nedsat farvesyn, hvoraf de hyppigste 

er rødblinde eller grønblinde. Et fåtal lider af blå-gul farveblindhed, hvorimod fuldkommen farve-

blindhed er yderst sjælden (Gregory, 1998; 128).  Til forsøgene i denne afhandling vil respondenterne 

blive præsenteret for røde og blå figurer, hvorfor vi må sikre os, at ingen deltagere har et nedsat farve-

syn, som kan forringe evnen til at løse vendespillet eller på anden måde give skævvridninger i data-

analysen.   

2.4.2 Billeddannelse og visuel perception 

Det optiske felt måles enten monokulært (hvert øje for sig) eller binokulært (begge øjne). Grænserne 

for det binokulære, samlede synsfelt er normalt 60˚ fra pupil og op, 70˚ fra pupil og ned, og 180˚ i hori-

sontalplanet (sundhed.dk), og når et objekt bevæger sig indenfor vores synsfelt, er det muligt at danne 

et billede, som hjernen kan tolke. Men hvordan modtager hjernen så disse synsindtryk? Synsprocessen 

hos mennesket består af to dele: Billeddannelse og neural integration. Når et visuelt objekt registreres, 

omsætter receptorerne i nethinden de indgående billedinformationer til elektriske signaler, som fører 

til nerveimpulser – en proces der kaldes for transduktion, hvilket således er receptorernes vigtigste 

funktion. Men før disse informationer kan tolkes i hjernen, bliver nerveimpulserne ledet til hjerne-

stammen (truncus encephalicus) gennem nervefibre i synsnerven, og fra hjernestammen ledes impul-

serne videre til hjernecellerne i og omkring synsområdet i neocortex’ occipitallap, hvor den primære 



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Teori 40 | S i d e  
 

visuelle cortex sidder (Dietrichs & Gjerstad, 1997; 27). Synet er organiseret på den måde, at der fore-

findes en slags punkt-for-punkt korrespondance mellem synsinformationernes placeringer i nethin-

den og deres repræsentationer i den visuelle cortex, og nogle visuelle input vil således bearbejdes af én 

gruppe celler (i et bestemt område), mens anden information vil aktivere andre occipitale områder. 

Når hjernen modtager informationer om synsindtryk, bliver de organiseret, integreret, behandlet og 

fortolket forskelligt i vores hjerne. Denne informationsbehandling kaldes for perception, hvilket kan 

betegnes som de kognitive processer, hvor vi tolker sansernes budskaber.  

 

Vores visuelle system indeholder således to kortikale ruter, dvs. veje fra synsområdet til tolkningscen-

trene: Den dorsale – og den ventrale vej. Den dorsale visuelle vej er den øvre rute fra synsområdet til 

tolkningscentret i parietallappen, også kaldet isselappen, og involverer det rumlige aspekt i vores at-

tention (hvor/hvordan-vejen). Det er altså her, hvor cellerne videretransporterer informationer om et 

objekts bevægelse, funktion og retning. Den dorsale vej leder impulserne fra den primære visuelle 

cortex i det bagerste område i hjernen (occipitallappen) og videre gennem den bagerste parietale cor-

tex til den dorsolaterale præfrontale cortex. I den ventrale vej (hvad-vejen) løber de celler, der er an-

svarlige for objektidentifikation og går ligeledes fra den primære visuelle cortex, hvor de fortsætter 

ned til den indre temporale cortex og videre til den ventrolaterale præfrontale cortex (Plassmann et 

al., 2011).  

Adskillige studier i patologien har gennem årene bidraget til videnskabens forståelse af øjensygdom-

me og ikke mindst samspillet med hjernen, og ofte skyldes synslidelser ikke skader selve øjet, men i 

hjernen. De dorsale- og ventrale ruter interagerer reciprokt og deres fælles funktion er essentiel for at 

kunne opfatte en situation ”normalt”.  At der er tale om to forskellige ruter til indkodning af visuelle 
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indtryk findes der klare beviser på indenfor klinisk forskning, da skade på enten den dorsale- eller 

ventrale rute resulterer i problemer med udførelsen af bestemte opgaver. Disse observationer blev i 

1985 gjort af lægen Oliver Sacks, hvis patient havde en skade i den venstre temporale hjernedel, der 

påvirkede den ventrale vej. Patienten beskrev således en rose som: ”A convoluted red form with a li-

near green attachment”, og først da han duftede til den, kunne han sige, at det var en rose – altså brug-

te han lugtesansen til at danne sig en visuel perception, hvilket vidner om det tætte samspil mellem 

vores sanser. Dette til trods, viste patienten synlige tegn på problemer med objektgenkendelse, hvilket 

netop kodes via den ventrale vej. Omvendt ses der hos patienter med læsioner på den dorsale vej tegn 

på, at man kan genkende og navngive objekter, men har derimod svært ved at anvende eller afstands-

bedømme dem korrekt (Baars & Gate, 2010; 178-9). I branding-sammenhænge kan viden om de korti-

kale ruter finde relevans i forhold til, hvor mange objekter man f.eks. bør have på en plakat, og i det 

hele taget hvor på plakaten objekterne bør placeres. Af hensyn til begrænsningen af attention bliver 

det endnu mere kritisk, når vi taler om reklamefilm, hvor alt for mange objekter vil blokkere for bear-

bejdelsen af nogle, og i sidste ende ikke give den ønskede perception – også kendt som visuel støj. Jo 

større afstand objekterne placeres med, desto mere vil det ligeledes kræve af den dorsale rute, og vi 

kan derfor nogle gange sidde med en fornemmelse af, at vi så et objekt i både venstre og højre hjørne 

af skærmen, men vi nåede kun at opfatte af det i højre, eksempelvis. 

2.4.3 Former, farver & bevægelser 

Hjernen opfatter farver, former og bevægelser og kan identificere alt det, vi ser – og selv i hurtige be-

vægelser og fra hele tiden skiftende synsvinkler. I supermarkedet, eksempelvis, kan vi lynhurtigt gen-

kende et bestemt produkt blandt mange, og blot ved synet og hjernens samlede evne til at genkende og 

huske kan vi løse utallige problemstillinger. Interessant er det, at hjernen tolker al den optiske infor-

mation ud fra identiske nerveimpulser, som derefter sættes ind i et netværk af celler fra forskellige 

dele i hjernen (Dietrichs & Gjerstad, 1997; 25). Når vi oplever farver og bevægelser, kan vi straks for-

holde os til det. Kommer der eksempelvis en vildfaren hest løbende mod os, vil vi hurtigt via vores 

visuelle sans og agtpågivenhed fra det limbiske system kunne vurdere og instinktivt reagere på faren 

og dermed beskytte os selv. Vi kan se, hvor andre bevæger sig hen og afgøre om, vi ønsker det samme, 

f.eks. i en boldspilssituation, ligesom vi er i stand til at bevæge os udenom et objekt, fordi dettes form, 

forgrund og baggrund registreres. 

Hvis vi f.eks. betragter en grøn hoppebold vil informationen om denne genstands farve og form (og 

eventuelle bevægelse) ledes adskilte op til det visuelle synscenter. Informationen om en farve ledes til 

bestemte grupper af hjerneceller, mens andre celler modtager informationer om former, linjer, kanter 

og hældning. Cellerne i synsområdet sørger for, at de optiske indtryk når vores bevidsthed, men selv-
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om vi betragter den grønne hoppebold, er det ikke sikkert vi forstår hvad vi ser, da tolkningen, som 

henholdsvis styres i den temporale – og parietale cortex, er individuelt bestemt. Folk med synslidelser, 

som eksempelvis farveblindhed, vil således have visse besværligheder i at skelne den grønne farve i 

samværet med andre farver, hvorimod andre, som har svært ved at stille skabt på et objekt i bevægel-

se, vil opfatte situationen særdeles anderledes end normaltseende (Dietrichs & Gjerstad, 1997; 27).  

En form og en farve på et produkt eller et brandlogo må nok betegnes som den ”reneste” form for sub-

til markedsføring, og det har længe været kendt, at disse parametre har en effekt på forbrugere, hvor-

for vigtigheden af en bestemt farve tilknyttet et givent brand aldrig må negligeres. Bevæger vi os en 

smule væk fra de visuelle sansereceptorers anatomiske funktioner og lader brandingteorien og histo-

rien give os indsigt i menneskets perception af farver og former, vil vi uden tøven kunne sige, at vi, 

som forbrugere, i mange henseender ubevidst lader os påvirke af former og farver. Et brand og en far-

ve er uløseligt forbundet, fordi farven giver en øjeblikkelig metode til at formidle et budskab uden ord, 

ligesom samspillet med logoets form kan skabe en fortælling om et produkt, ydelse eller virksomhed, 

der samlet set gerne skulle resultere i en grad af awareness hos forbrugeren.  

I marketingregi har farver i brandlogoer, gennem årene, udviklet sig til at illustrere en generel symbo-

lik indenfor bestemte brancher og underkategorier af produkter og derved skabt associationer hos 

forbrugerne. Nogle brancher benytter sig overvejende af bestemte farver, hvorfor man efterhånden 

kan opsætte stereotype symbolikker ved alle farver, såsom at gullige farver symboliserer ”optimisme, 

klarhed og varme” mens grønne farver symboliserer ”vækst, sundhed og helbred” (huffington-

post.com). Ser man bort fra neutrale farver, som hvid, grå og sort, er de hyppigst benyttede brandfar-

ver enten røde eller blå og med en ligelig fordeling stod disse to farver for omtrent 50 % af alle ameri-

kanske brands i 2010 (designtaxi.com). 

Ikke underligt har den røde farve længe været den mest gennemgående farve i branddesigns. Som 

tidligere nævnt har mennesket langt flere røde fotopigmenter, og vi kan her, med et simpelt eksempel 

vise, at den røde farve efterlader stærkere indtryk end andre farver. 
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Hvad enten et brand er gult, sort eller grønt, må det vigtigste for en virksomhed være at nå det punkt, 

hvor forbrugeren husker det – altså at skabe den fornødne brand awareness og i sidste ende sikre, at 

brandet er i ”top-of-mind” hos forbrugeren. I denne afhandling bruger vi, som nævnt, røde og blå figu-

rer (logoer) i vendespillet og et interessant analysepunkt vil være at se, om vores testpersoner vil have 

tilbøjelighed til at finde røde figurer før blå figurer (eller omvendt), og om farven kan have effekt på 

genkaldelsesevnen? Det vender vi tilbage til. 

2.4.5 Visuelle studier 

Indenfor feltet af neuromarketing anses synet for den vigtigste sans, da mennesker fortrinsvist er vi-

suelle skabninger og ikke mindst fordi langt de fleste ydre sanseindtryk, vi modtager, er visuelle 

(Plassmann et al., 2011). Som vi indledningsvist har insinueret, er formålet med neuromarketing at 

kombinere metoder og teorier fra neurovidenskaben med adfærdsteorier, - modeller og tidligere ek-

sperimentelle forsøg fra forbrugerpsykologien for at forstå forbrugeradfærd. Som forbrugere er vi 

konstant udsatte for indkommende stimuli, der søger at fange vores attention, og hvad enten vi går en 

tur i parken, handler ind til fødselsdagen eller ser TV, er vi ”ofre” for en sværm af produkter og rekla-

mer, hvis farver, lyde, dufte og generelle historik tæller millioner af marketingkroner. Om end vi, i 

købssituationen, bevidst drager attention til et eller flere produkter (high motivation), er vi ofte ikke 

klar over, hvorfor vi handler som vi gør, og i nogle henseender, hvorfor vi vælger ét produkt frem for 

et andet. Dette faktum er for virksomheder og marketingfolk den endeløse kamp om at ”vinde” forbru-

geren. Kunne de blot trykke på den rigtige knap, havde arbejdet være let nok – og havde forbrugerne 

blot været bevidste om hvilken knap, der var den rigtige, havde vi ikke haft grundlag for at skrive den-

ne afhandling. 

Eksemplet fra supermarkedet (jf. afsnit 2.2) viser også, at situationen ved slikhylden kan være influe-

ret af mange faktorer, hvor blandt andet blodsukker- eller sultniveauet kan forårsage vores til- eller 

fravalg. Grunden til at vi vælger en Bounty frem for en Snickers, kan selvfølgelig være influeret af vores 

generelle præference for de to typer chokoladebar, og måske fortæller vores hukommelse os, at vi fo-

retrækker kokos frem for peanuts. Men andre sansepåvirkelige faktorer, såsom farven på indpaknin-

gen eller placeringen på hylden kan, som vi tidligere har beskrevet, ligeledes diktere vores valg. 

Vores visuelle system tillader lynhurtig brand- og produktidentifikation, og samtidig kan øjnene for-

tælle os noget om underbevidst præference. Et nyligt eye tracking-studie har vist, at forbrugere kan 

identificere og tage en beslutning om, hvilken af en række opstillede produkter de foretrækker, inden 

for de første 313 ms efter stimuluspåvirkning (Koch, Milosavljevic & Rangel, 2011). Deltagerne havde i 

dette forsøg givet 12 forskellige chokoladebarer karakterer fra -2 til +2, hvoraf de to barer med den 

højeste karakter blev valgt. På en computerskærm fik deltagerne vist de to chokoladebarer, og blev 
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efterfølgende bedt om at udvælge én af dem. Eye track-målingen viste, at allerede inden for 1/3 se-

kund kunne man fortælle, hvilken chokoladebar deltagerne efterfølgende ville vælge. Blandt andet på 

grund af de indledende fikseringer og efterfølgende længden af samme. 

I et andet eksperimentelt forsøg, et såkaldt MEG-studie1 foretaget af Junghöfer et al. (2010) blev det i 

en undersøgelse af kvinder- og mænds hjerneaktivitet ved stimuluspåvirkning påvist, at reaktionen og 

aktiviteten i hjernen kan involvere et emotionelt aspekt ud fra kønsmæssige præferencer. Deltagerne i 

denne undersøgelse blev præsenteret for billeder af henholdsvis damesko og motorcykler, hvorfra der 

tydeligt kunne spores en forskel på mændenes og kvindernes reaktion. Undersøgelsen viste blandt 

andet, at de kvindelige deltagere viste stærkere hjerneaktivitet i de occipitotemporale områder (i occi-

pital- og temporallappen) på mellem 130 og 180 ms efter billedepræsentationen af skoene, end efter 

visningen af motorcykler. Omvendt havde alle de mandlige deltagere, på nær én, ligeledes større akti-

vitet i dette område i hjernen, når billederne af motorcyklerne blev præsenteret. Denne hjerneaktivitet 

kan fortælle noget om personernes evaluering af de to typer produkter og kan hænge nøje sammen 

med præferencen, som vi senere skal berøre. Det interessante er, at processerne i hjernen ikke nød-

vendigvis behøver at være ”bevidste” for at kunne forudsige beslutninger, eftersom flere nylige studier 

har påvist, at underbevidstheden kan have enorm indflydelse på vores beslutninger i en købssituation 

(Plassmann et al., 2011). Et vigtigt diskussionspunkt er, hvad forbrugerne retter attention til, når de i 

købssituationen bliver udsat for flere substituerbare produkter, og hurtigt skal skabe en præference. 

Det er her vi igen snakker om bottom-up- og top-down attention, som beskrevet i afsnit 2.3.  

Vores øjenbevægelser afslører meget og hænger nøje sammen med attention. Som vi tidligere beskrev, 

undersøgte Pieters & Warlop (1998), med eye tracking, en gruppe deltageres visuelle scanningsmøn-

stre i en købssituation, hvor man fandt tydelige beviser på, at folk under tidspres handlede anderledes 

end folk med høj købsmotivation. Uafhængigt af motivationsfaktorer og tidsperspektivet var et af re-

sultaterne i undersøgelsen, at det valgte produkt eller brand medførte flere sakkader mellem brands af 

samme produktgruppe og længere fikseringsvarigheder end ikke-valgte brands.  

Når vi i en købssituation, enten i butikken eller på hjemmesider, laver en visuel søgning af en række 

produkter, har flere studier påvist, at vores indledende øjebevægelser, dvs. et af de første målbare 

attentionstadier (når man ser bort fra hjernescanning), ofte kan forudsætte en præference for det pro-

dukt, vi indenfor de første par hundrede millisekunder ubevidst rettede blikket mod. At kunne måle 

øjenbevægelser og derved forsøge at finde ud af, hvad der skaber den første attention, er således et 

vigtigt felt indenfor forbrugerpsykologi og adfærd i købssituationer (Plassmann et al., 2011). Men 

selvom vi med eye tracking kan måle de første hundrede millisekunder af sakkader og fikseringer, er 

                                                           
1
 Magnetoencephalography (MEG)  
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det ikke sikkert at netop farven eller formen på et produkt – eller for den sags skyld vores hukommel-

se, er årsagen til, at vi retter attention mod dette bestemte produkt. Således har flere opgaveorientere-

de studier påvist, at ud fra fysiologiske processer kan se et generaliserbart øjenbevægelsesmønster, 

som kan give nogle skævheder i undersøgelsesresultater. Eksempelvis opdagede Egan et al. (2008) en 

ubevidst adfærd af indledende øjenbevægelser, som måske kunne afspejle en generel ubevidst søg-

ningsstrategi. Her afsløredes, i tre forskellige eksperimenter, blandt 87 deltagere en tilbøjelighed til at 

observere de øvre områder af det optiske felt inden for de første 200 millisekunder, og især den øvre 

venstre side. En tidligere undersøgelse af visuel søgning af Efron & Yund (1996), som byggede på for-

udgående undersøgelser, fandt beviser på, at vi efter de første 390 ms har tilbøjeligheder til at rette 

vores visuelle søgninger i de højre-placerede områder af det præsenterede synsområde. Ligeledes 

fandt man i dette studie ud af, at der var forskelle på øjenbevægelsernes hældning i højre og venstre 

side. 

Der er altså fundet eksempler på, at vi mennesker kan have en medfødt evne til at have indledende 

fikseringsperioder i visse områder af en computerskærm (eksempelvis), hvorfor der i videnskabelige 

undersøgelser altid må forefindes nogle bias, som kan diktere et undersøgelsesresultat. Værre er det, 

at litteraturen ikke altid giver entydige svar om disse skævvridninger. Når forbrugerne browser 

hjemmesider, har undersøgelser vist, at vi i høj grad ”bruger” vores bottom-up attention, da vi hele 

tiden skal forholde os til mange informationer, såsom reklamebannere, tekst, billeder, tilbud, priser 

mv., samt at vi som forbrugere er tilbøjelige til hurtigt websurfing og ofte bruger relativt lidt tid på 

hver enkelt hjemmeside (Plassmann et al. 2011). Talter (2007) fandt i en eye tracking-undersøgelse ud 

af, at observatører viste tendenser til at fiksere længere tid i midten af en computerskærm i begyndel-

sen af en billedpræsentation, uafhængigt af billedernes placering på skærmen. Efter hver visning af 

billeder slukkedes computerskærmen og blev efterfølgende tændt igen, men hvor alle billeder nu hav-

de fået ny placering. Der registreredes straks en tilbøjelighed til at observere midteraksen på skær-

men, som dog blev forklaret med, at billederrepræsentation i midten af et skærmbillede er forudindta-

get. Sammenholdt med resultaterne i Talters forsøg, har en anden eye tracking-undersøgelse senere 

vist, at vi ofte skaber præference for produkter, der er centraliseret på en skærm, hvor omtrent 60 % 

af de centralt placerede varer blev foretrukket fremfor lignende varer med yderplaceringer (Reutskaja 

et al., 2011).  

Mange forbrugeradfærdsundersøgelser indenfor feltet af neurovidenskab har gennem de senere år 

forsøgt at forstå koblingen mellem øjenbevægelser og forudsat adfærd, og hvad enten disse undersø-

gelser har taget udgangspunkt i visuel beslutningstagning eller visuel opgaveløsning, er der fundet 

mange interessante resultater. I et opgaveløsningseksperiment fandt Ellis et al. (2010) blandt andet ud 

af, at øjenbevægelser afslører viden om løsningen længe inden selve løsningen. Deltagerne skulle, i et 
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anagram, forsøge at danne 10 forskellige ord af fire bogstaver (heraf en vokal og tre konsonanter), 

som blev vilkårligt fordelt sammen med én distraheringskonsonant. Efter et par sekunder måltes læn-

gerevarende fikseringer på løsningskonsonanterne end på distraheringskonsonanten, hvilket gav en 

indikationer på, at selvom deltagerne endnu ikke havde løst opgaven kognitivt, kunne øjenbevægel-

serne underbevidst fortælle, hvilke bogstaver der skulle sammensættes.  

I et forbrugeradfærdsforsøg om visuel beslutningstagning, blev det bevist, at vi er tilbøjelige til at bru-

ge vores top-down attention i beslutningssituationer (Glaholt et al., 2010). Deltagerne i dette eksperi-

ment fik målt deres øjenbevægelser, mens de på en computerskærm blev præsenteret for seks eksem-

plarer fra en af flere hverdagsprodukter (sko, bælter, solbriller etc.). På skærmen blev vist to kolonner, 

én i venstre side og én i højre side, med hver tre billeder af f.eks. sko, hvorefter deltagerne først blev 

bedt om at vurdere hvilken af de to kolonner med mærkesko, der samlet var dyrest (2 muligheder). 

Dernæst blev deltagerne bedt om at vurdere, hvilket par sko af alle seks par, der var de dyreste (6 mu-

ligheder). Det blev her dokumenteret, at deltagerne havde kortere fikseringsperioder på produkterne, 

da de skulle vælge blandt de seks produkter, end ved de to muligheder. Resultaterne stemte overens 

med en tidligere hypotese, der fastslog, at jo flere produktalternativer, jo mere selektiv vil forbrugerne 

være i indkodningen af beslutningsinformationer. Og omvendt, når antallet af alternativer er lavt, er vi 

mere tilbøjelige til at indkode hvert produkt mere detaljeret.   

Som vi i kommende afsnit vil berøre, sker vores perception sjældent ved påvirkning af kun én sans 

(monosansning), men derimod ved integrering af flere sanser (multisansning). Vi har indtil nu set på, 

hvordan vores visuelle system integrerer stimuli samt hvilke hjerneområder og -aktiviteter, der for-

bindes med visuel sansning. Af de videnskabelige studier, kan her sammenfattes følgende: 

 De indledende øjenbevægelser kan berette om en senere præference for et produkt. 

 Længerevarende fikseringer kan ligeledes afsløre en præference eller adfærd – og eftersom 

fikseringen er den handling, hvor hjernen samler og koder information, må det forudsættes, at 

jo længere fikseringsperioden er, jo mere vil det øge vores evne til at huske stimulus. 

 Mennesker vil indledningsvis have en tendens til at observere øvre felter på en computer-

skærm. 

 Produkter, der er centraliseret på en skærm, har størst afsætningsmuligheder. 

 Flere produktalternativer fremmer en selekteringsproces. 

 Forbrugere under tidspres er mere selektive i deres visuelle søgning end forbrugere med høj 

købsmotivation.  

 Øjet afslører underbevidst viden. 
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Heraf kan én ting konkluderes: Vi kan ved at observere øjenbevægelser forudsætte en senere adfærd 

eller præference, hvilket i et markedsføringsperspektiv må anses som en yderst værdifuld viden. Selv-

om en eye tracker ikke giver os svaret på, hvilken hjerneaktivitet den pågældende stimulus fremkalder 

– om den vækker angst eller glæde, eller om den vurderes negativt eller positivt – kan den give nogle 

analyserbare indikationer, som vi med vores viden om hjernen, hukommelsen og visuel perception 

kan videreføre og diskutere i et brandingaspekt. 
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2.5 Auditiv sansning 

Vores høreorganer arbejder uafbrudt og selv i den absolutte stilhed er der vibrationer i luften, der sen-

der signaler til vores ører. Når vi lukker øjnene, kan vi forhindre ydre stimulis indtrængen i vores 

hjerner, selvom vi med vores visuelle hukommelse måske stadig kan ”se” den statue, vi netop stod og 

beundrede. Stikker vi derimod to fingre i ørerne for at lukke af fra omverdenens lyde, vil lyden fra 

fingrenes bevægelse i øregangen utvivlsomt skabe en lyd, der endda kan virke mere støjende end den 

sang i radioen, vi i første omgang lukkede ørerne for.  

Som vi tidligere har berørt, er det interessante perspektiv, når vi taler om vores sanser, og særligt in-

den for området af neuromarketing, ikke hvad vi udsættes for, men derimod hvad der fanger os og 

lagrer sig i vores bevidsthed – eller underbevidsthed.  Høresansen færdigudvikles allerede i sjette må-

ned af fosterstadiet, og lydsansningen ændrer sig derefter gennem hele livet, fra vi som helt små tileg-

ner os vores modersmål og som 5-årige påbegynder klaverundervisning, til vi 30 år senere taler fire 

sprog flydende og spiller piano i DR SymfoniOrkestret. Det er klart, at eftersom alle mennesker ikke 

har de samme musikalske og sproglige egenskaber, forudsætter dette eksempel, at vi behandler og 

tolker indkommende lyde forskelligt. Men selvom vi kan have forskellige tillærte evner, har vi dog én 

ting til fælles: Vores lydtolkning sker aldrig alene, og det vi hører er altid kombineret med, hvad vi ser 

og føler – og ikke mindst husker. Derfor vil det i et marketingperspektiv være omsonst udelukkende at 

koncentrere sig om den menneskelige høresans, da samspillet mellem hørelse og syn er den mest 

fremtrædende sansekobling og derfor en essentiel brik i forståelsen af, hvordan vi tolker lyde og hvor-

dan brand awareness kan skabes. Vi skal senere - når vi graver dybere ned teorien - se på, hvad der er 

gjort af opdagelser indenfor det audiovisuelle område samt hukommelsens betydning i audiovisuel 

perception (jf. 2.6, 2.7). I et brandingperspektiv kan dette ikke blot kobles til en videre diskussion af 

vores undersøgelse, men også danne grundlag for nogle af vores opstillede hypoteser samt vores for-

søgsdesign. 

2.5.1 Lydenes fysiske dimensioner 

Inden vi skal se på vores evne til at tolke de mange forskellige lyde, vi konstant udsættes for samt re-

degøre for det menneskelige høreorgans biologiske konstruktion i forsøget på at skitsere hvilke hjer-

neprocesser, der igangsættes ved lydpåvirkning, vil vi kort præsentere de forskellige måleenheder 

man arbejder med indenfor dette sansningsfelt. 

Den fysiske definition af en lyd er den vibration i luften der opstår, når et objekt bevæger sig i rummet. 

Vi hører ikke selve vibrationen, men derimod effekten af vibrationen, som rammer vores ører i form af 

lydbølger. Man taler om tre forskellige aspekter en lyd kan omfatte: Frekvens, intensitet og tid. Fre-

kvens måles i hertz (Hz), som betegner antallet af lydbølger målt i cyklusser per sekund og det anslås, 
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at mennesker kan opfange lyde på mellem 20 og 20.000 Hz (Baars & Gage, 2010; 198). På figur 11 ne-

denfor ses en sinusformet tone (ren tone) med en lydfrekvens på 1000 Hz, hvor tiden vises på x-aksen 

og amplituden vises på y-aksen. 

 

Selvfølgelig er det langt de færreste toner i vores omverden, der kan opfattes som rene toner; En bil 

der dytter, en klaverakkord der slås an eller en persons stemme har alle en kompleks struktur. Men 

selvom vi hører en C-grundtone (261,6 Hz) spillet på henholdsvis guitar og klaver, har vi intet problem 

med at skelne de to typer lyde, da musikinstrumentets klangfarve, i samspil med vores hukommelse, 

hjælper os til at identificere forskellene på de to toner med samme frekvens. På samme måde er klan-

gen også det, der gør os i stand til at skelne mellem menneskestemmer (Baars & Gage, 2010; 198). 

Den menneskelige høresans har en enorm rækkevidde, og vi kan høre alt fra næsten helt uidentificer-

bare lyde med meget lav intensitet til ekstremt højintense lyde, der smerter i vores ører. Måleenheden 

decibel (dB) er en relativ størrelse, som baseres på enten lydtrykniveauet i luften (amplituden), hvor 

høresansen stimuleres eller på den individuelle høretærskel (sanseniveauet). Skalaen bruges til at 

bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket (amplituden) er i alle de frekvenser, det menneskelige 

øre kan opfatte og samtidig kompenserer den for, at vi ikke kan høre alle frekvenser lige højt. Normalt 

kan vi bedst høre mellemtoneniveauet, hvilket er i det niveau, de fleste mennesker taler. DeciBel-

skalaen er et udtryk for en forskel og er opbygget logaritmisk, fordi det menneskelige øre opfatter ly-

den som logaritmen til lydtrykket snarere end som selve lydtrykket, og en fordobling af lydtrykket be-

virker derfor ikke, at vi opfatter lyden dobbelt så højt (hørelse.info). Den menneskelige hørelse kan 

detektere fra 0-1 dB op til 150 dB, hvor smertegrænsen normalt ligger omkring 130 dB.  

Lydens fysiske parametre begrænser sig altså til frekvens, intensitet og tid. Disse parametre kan måles 

med enorm nøjagtighed, men fortæller ikke nødvendigvis noget om, hvordan vi individuelt opfatter en 

http://www.hørelse.info/
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lyd, eftersom lyde også involverer et psykisk aspekt. En såkaldt pitch er en subjektiv opfattelse, der 

defineres som en lyds ”højhed” eller ”lavhed”, og vi kan dermed ikke vide, hvordan lyden opfattes hos 

den enkelte person, selvom vi kender frekvensen. Dog vil en pitch ofte svare til frekvensen, dvs. jo hø-

jere frekvensen er, jo højere vil lyden opfattes – men om lyden vil opfattes ens af alle, der hører den, er 

mere tvivlsomt. Samtidig vil to toner målt til samme deciBel sagtens kunne opleves forskelligt, hvis 

frekvensen af den ene tone er højere end den anden. Når vi senere skal redegøre for vores metode og 

forsøgsdesign, vil vi selvfølgelig begrunde vores overvejelser ud fra de fysiske aspekter af lyde og vo-

res psykiske perception. Hvordan vi fysiologisk integrerer indkommende auditive stimuli, skal vi følge 

op på i de kommende delafsnit. 

2.5.2 Lydperception 

Vores omgivelser er oftest meget støjende, og for at illustrere et eksempel kan vi igen bruge situatio-

nen fra supermarkedet. Hvis vi forestiller os at stå i frugt - og grøntafdelingen og grundigt følge vores 

indkøbsseddel, udsættes vores ører for adskillige lyde fra alle vinkler; andre kunders stemmer, ind-

købskurve der fyldes, varer der tages ned fra hylden, kasseapparaterne der bipper og speakeren i høj-

taleren der fortæller om ugens tilbud. Alle disse lyde når vores ører samtidigt, men alligevel er det 

overvejende let for os at skelne mellem lydene og opfatte dem som adskilte auditive ”objekter”. Denne 

handling kaldes auditory scene analysis og danner grundlag for forståelsen af, hvordan vores auditive 

system afkoder komplekse lydmiljøer (Bregmann, 2004).  

Generelt når vi udsættes for lydinputs, hvad enten vi står i supermarkedet eller blot konverserer med 

en ven, vil alle lydstimuli lagre sig kortvarigt i vores hjerne, hvorefter vores bottom-up attention selek-

terer et udsnit fra til videre behandling i hjernen. På dette selekteringsstadie er der mange komplekse 

interaktioner mellem disse inputs, hukommelsen og ikke mindst vores øvrige sanser. Hvis vi forestiller 

os, at vi gennem nogle høretelefoner bliver præsenteret for to forskellige talestrømme – ét i hvert øre – 

vil vi have svært ved at afkode dem begge samtidigt, og automatisk vil vi sortere den ene talelyd fra for 

at kunne forstå den anden. Dermed er der visse begrænsninger i vores evne til at afkode flere stimuli 

ad gangen (Baars & Gage, 2010; 197).   

Som ovenfor beskrevet er tid et vigtigt – men også yderst kritisk – perspektiv når vi taler om hørelsen, 

og er dét, der samtidigt adskiller høresansen fra synssansen, eftersom al lydperception sker over tid og 

intet på noget tidspunkt ”står stille”.  Eksempelvis er taleforståelse et af de mest omfattende områder i 

auditiv tolkning. Når vi i en samtale skal sammenkæde alle de ord vi hører, kan hvert ords fonemer, 

f.eks. /b/ eller /p/, blive præsenteret for os indenfor  20-30 tusindedele af et sekund, men alligevel har 

vi ingen besværligheder i at afkode hvert fonem – selv ikke i støjende situationer med mange forskelli-

ge lyde.  Selvom vores system besidder en evne til at afkode niveauer af fonemer ned til 20 ms, kan der 
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være informationer, der skal afkodes over længere tid: Når vi f.eks. skal afkode forskellige ords accent-

tryk (melodi / melodisk), vil dette ofte ske indenfor ca. 200 ms, og helt op til 2 sekunder (2000 ms) 

kan det tage at afkode en hævet intonation, hvilket normalt forbindes med det at stille et spørgsmål 

(Baars & Gage, 2010; 196). Den akkurate afkodning af tale og informationer i de tre nævnte tidsrum – 

20-200-2000 ms – er vanskeligt at måle præcist, men alle tre faser indgår i den komplekse proces, 

hvor vi omdanner ord til mening.  

2.5.3 Det auditive system 

Som det kan ses på nedenstående illustration af det perifere auditive system (figur 12), er vores høre-

organ opdelt i tre rum: det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Når vibrationer rammer vores ydre 

ører, føres disse gennem øregangen, hvor de når trommehinden (membrana tympanica). Bag tromme-

hinden sidder de tre øreknogler mallecus, incus og stapes, der igangsættes, når lydbølgerne rammer 

hinden, og hvis altoverskyggende funktion er at videreformidle lydbølgerne til vores indre øre, cochlea 

(øresneglen). I cochlea sidder omkring 16.000 små sansereceptorer, også kaldet hårceller, der sættes i 

bevægelse, når lydbølgerne rammer. På dette stadie vil disse små hårceller, som er hæftet til basilar-

membranen i cochlea, transformere den indkommende lydbølge til elektriske reaktioner i de auditive 

nervefibre, som derefter videresendes til hjernestammen, inden den rammer vores tolkningscenter i 

den auditive cortex (Jahn & Santos-Sacchi, 2001; ch. 10).  

Som man måske kan forstå, er der mange afkodnings- og transformationsprocesser undervejs fra vi 

første gang modtager indkommende lydinformationer, til det når vores auditive cortex. Alle disse pro-

cesser, som her kun er og vil blive kort beskrevet, er vigtige i forståelsen af, hvordan vi afkoder kom-

plekse lydmiljøer som i eksemplet fra supermarkedet.  
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2.5.3.1 De kortikale auditive ruter 

Det centrale auditive system består, foruden det perifere auditive system, af de kortikale ruter og den 

auditive cortex. Som vi så det i den visuelle integration, indeholder vores auditive system ligeledes 

receptorer, der transporterer stimuli fra øret, via hjernestammen til cortex og sørger for at informati-

onen, vi modtager, kan lagres og tolkes. Vi taler igen om dorsale og ventrale veje (her; cochlear nuclei, 

figur 13). 

Som vi beskrev ovenfor, sker al lydperception over tid. Et kendetegn for det auditive system er dets 

fantastiske nøjagtighed ved afkodning af lydinformationer over tid, som transmitteres gennem de kor-

tikale ruter – hhv. de opadgående og nedadgående ruter. De opadgående ruter, som transporterer sti-

muli fra det perifere system til den auditive cortex, indeholder mange afkodningsstadier undervejs og 

skal ikke blot forstås som et simpelt leveringssystem. De elektriske signaler vandrer fra den auditive 

nerve bag cochlea til den ventrale rute (ventral cochlear nucleus). Her løber cellerne med informatio-

ner gennem en masse mellemliggende ind- og afkodningsstadier, inden de rammer den primære audi-

tive cortex. De opadgående ruters nøglefunktion er at viderebringe lydinformationer med henblik på 

at lokalisere lydene i rummet. 
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De nedadgående ruter bevæger sig fra det auditive cortex via den dorsale vej, dorsal cochlear nuclus, til 

det perifere system og er under direkte eller indirekte kortikal kontrol, dvs. at de har til formål at tilve-

jebringe top-down information som hjælpemiddel til at selektere og filtrere enkelte lydobjekter i en 

støjende auditiv scene (Baars & Gage, 2010; 204).  Man ved endnu meget lidt om de nedadgående cel-

ler og hvordan de arbejder, men i et støjende auditiv miljø er det ikke alle lyde, der når vores be-

vidsthed, eftersom vores filtreringssystem arbejder hårdt for at udelukke nogle.  

Men hvordan er vi i stand til at adskille lyde fra hinanden og opfatte hver enkel lyd som et selvstændigt 

lydobjekt? Hvis vi igen tager fat i Bregmanns begreb om auditory scene analisis, er der to vigtige aspek-

ter i afkodning af komplekse lydsituationer som den i supermarkedet: Det kortikale systems ”hvor” og 

”hvad”. For at kunne adskille lydene vi hører, må vi altså konkretisere hvor lydene kommer fra og 

hvornår de opstår samt hvad den enkelte lyd repræsenterer. Selvfølgelig vil hørelsen ikke kunne afko-

de disse data alene, men kun ved integrering af andre sanseprocesser i hjernen, der alle samarbejder 

med hukommelsen og allerede lagrede informationer om lydenes oprindelse. Vi kan lokalisere lyde i 

rummet, langt før vi forstår selve lyden, så hvis en ven f.eks. får øje på os og råber vores navn, vil vi 

med det samme vide om lyden er bag os eller fra siden. Dette hænger selvfølgelig sammen med, at vi i 

vores to ører vil opleve lyden forskelligt afhængigt af tid og støjniveau. Der kan eksempelvis være en 

tidsdifference fra lyden rammer vores højre øre, til det når det venstre (interaural time difference), 

ligesom der vil være forskel i opfattelsen af lydniveauet i hvert øre (interaural level difference) (Baars 

& Gage, 2010: 210-1). I forsøget på at klargøre hvad lyden repræsenterer, er samspillet med vores hu-
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kommelse vigtigt. Hører vi f.eks. en hund gø, kan vi med det samme fortælle, hvilken lyd vi hører og 

hvad/hvem, der frembringer den – og selvom vi ikke kan se hunden, kan vi måske endda vide, om ly-

den enten kommer fra en Gran Danois eller en gravhund. Straks vil vi danne os et billede af, hvordan 

hunden ser ud og om den er hidsig eller legesyg. Det er her, at vores hukommelse for alvor samarbej-

der med sanserne. Lydobjekters identifikation læres over tid, og gennem hele livet, og så snart auditive 

objekter er ”lært” i hukommelsen, inddeles de i kategorier, såsom menneskelyde, dyrelyde og musik-

instrumenter.  

Tidlige studier der beskriver, hvordan disse sanseinputs bliver oplevet og indlært i hukommelsen, 

omfatter bl.a. den tyske neurolog Carl Wernicke (f. 1848), som foreslog, at når vi udsættes for lyden af 

en klokke, vil lyden af denne også bringe visuelle billeder af de specifikke karakteristika fra en klokke 

frem i hukommelsen. På baggrund af denne viden har en senere undersøgelse (Lewis et al., 2004) fun-

det beviser på aktivitet i den øvre temporale gyrus (jf. 2.5.3.2), både ved kendte- og ukendte lyde. Un-

dersøgelsen påviste desuden et samspil med de semantiske systemer i hjernen, som er vigtige for gen-

kaldelse af visuelle objekter, når vi hører lyden af et velkendt objekt. F.eks. vil lyden af en hammer der 

slår et søm i et bræt, kun kunne blive indlært ved synet af selvsamme handling. Men når vi først har 

lært, hvad lyden repræsenterer, vil vores visuelle hukommelse aktiveres for at kunne identificere det 

auditive objekt. Dette vil vi se nærmere på i afsnit 2.7.1, jf. Baddeleys model for arbejdshukommelse og 

sanseintegration. 

2.5.3.2 Auditiv cortex 

Vores auditive cortex er placeret på hver hjernehemisfære i temporallappen (jf. figur 6) og fungerer 

som samlingspunkt for lydbehandling. Dette er således ikke endestationen for al lydperception, da den 

auditive cortex som sagt også interagerer med andre systemer i neocortex, mellem hemisfærerne og 

tilbage via de nedadgående ruter til cochlea. Hos mennesker sidder den primære auditive cortex i det 

område, der kaldes Heschl’s Gyrus, svarende til BA 41 i Brodmanns2 hjerneopdeling (figur 14). 

Heschls Gyrus findes både i højre og venstre hemisfære og kan hos individer variere i størrelsen. Uden 

at bevæge os dybere ind i alle de områder, den auditive cortex berører, er der dog et andet vigtigt om-

råde, som kaldes planum temporale, hvori den audiovisuelle integrering sker (jf. afsnit 2.6). Dette om-

råde ligger lige bag ved Heschls Gyrus (delvist i BA 41, BA 42 og inde i superior temporal gyrus, BA 22). 

Her er der ligeledes individuelle forskelle på størrelsen, men modsat Heschls Gyrus er planum tempo-

rale typisk meget større i venstre hemisfære end i højre, og det er således også i den venstre side af 

planum temporale, at afkodning af sprog og tale bliver behandlet. Nogle undersøgelser har endda på-

                                                           
2
 BA = Brodmann Area 
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peget, at jo større den venstre region er, jo større effekt vil det have på evnen til at afkode og indlære 

(Baars & Gage, 2010; 206).  

 

Og hvorfor er denne anatomiske viden vigtigt i et marketingregi, kunne man så spørge sig selv? Det 

korte og enkle svar vil være, at alle lyde ikke afkodes i samme temporale hjerneområder og derfor 

forudsætter, at vi, som forbrugere, vil reagere forskelligt i forhold til, hvilken lyd vi udsættes for. De 

grundlæggende enheder i den auditoriske cortex består, som i andre sanseområder, af neuroner, kor-

tikale ruter og neurale netværk, og der findes mange forskellige slags neuroner med vidt forskellige 

egenskaber i forhold til indkodning af frekvens, intensitet og tidsinformation samt lydes spatiale pla-

cering – og for så vidt også, hvordan vi i TV-reklamer indkoder en voice-over og en jingle forskelligt. 

Nogle temporale områder håndterer sprog, talestrømme og menneskestemmer (Wernicke- og Brocas 

område), mens andre områder indkoder abstrakte lyde, og i begge tilfælde vil hukommelsen have stor 

indflydelse på vores attentionniveau og emotionelle feedbackmekanisme. Hører vi for eksempel lyden 

af et barn, der græder, kan det vække nogle emotionelle impulser i os, der måske minder os om en 

episode fra vores barndom. Og lyden ville måske endda overdøve den instrumentale musik, vi regi-

strerer et andet sted i den auditive scene, fordi den vækker vores følelsescenter i det limbiske system. 

Når virksomheder reklamerer for deres produkter eller ydelser i radioen og på TV, bruges lyde til at 

forstærke oplevelsen hos modtageren, som en sensory trigger med henblik på at skabe awareness. 

Akkurat som når et brandlogos farve og form skal forsøge at fange vores attention, skal lydbranding 

fortælle et budskab og aktivere vores emotionelle hukommelsescenter. Der er altså en forskel på den 

kognitive indkodning af eksempelvis lyden af en gøende hund og en abstrakt melodi, og det er derfor 

ikke uvæsentligt, hvilken lyd man vælger til sit produkt eller brandlogo. 
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Som vi vil gennemgå i afsnit 4, kobler vi i vendespil F2 forskellige lyde til vores geometriske figurer for 

at se, om vores respondenternes ydeevne forbedres i forhold til at huske brikkernes placeringer. Ly-

dene er således inddelt i kategorierne: menneskelyde, dyrelyde og abstrakte melodier. Vi håber på, at 

præsentationen af disse lyde samtidigt vil kunne give indikationer på, om vi husker menneskelyde, 

såsom et skrig, bedre end en abstrakt instrumental melodi. Umiddelbart burde lyden af en hane der 

galer eller en menneskelatter skabe associationer, som en tilfældig melodi ikke vil kunne? 
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2.6 Audiovisuelle studier  

Vi har i de to forrige delafsnit set, hvordan vores visuelle og auditive systemer arbejder og integreres i 

forskellige områder i neocortex samt hvilke neurale processer, der igangsættes ved sansepåvirkning. I 

dette delafsnit vil vi redegøre for hvad, der er fundet ud af indenfor audiovisuelle undersøgelser, som 

kan have relevans for denne opgave og som, med den øvrige teori, skal danne grundlag for vores hypo-

teser og metodeovervejelser.  

2.6.1 Multisanseintegration  

En sammenhængende perception af objekter i vores omgivelser kræver ofte integrering af både audi-

tive og visuelle informationer. Når vi eksempelvis sidder i toget på vej til arbejde og læser dagens avis, 

mens vi samtidig hører lyden af musik bag os og nogle der taler i telefon ved siden af os, kan det for-

styrre læsningen. Måske vil vi skippe en linje eller to, og vi skulle nok koncentrere os meget for at for-

stå artiklen. Men hvorfor kan vi ikke blot vælge, hvad vi vil rette attention til og hvilke stimuli vi vil 

filtrere fra? Simple hverdagseksempler som dette illustrerer det stærke samspil mellem vores auditi-

ve- og visuelle system, og ofte bruges begrebet ”multisensory integration”, som når eksempelvis en 

stemme og en mund der bevæger sig bliver integreret som én begivenhed. Multisansning fremmer 

vores evne til at tolke information, hvilket derfor også gør det svært ikke at dreje hovedet væk fra avi-

sen for at observere telefonsamtalen ved siden af os i toget. 

Multisansning er yderst nødvendig, når vi skal tolke forskellige typer sanseinput, der tilhører det 

samme objekt, og integration af flere sanser hjælper med at reducere støj i vores perceptuelle system 

ved at kombinere de indkommende informationer fra de forskellige sanseområder. Ikke underligt, 

afhænger audiovisuel integration af vores attention-niveau og flere studier har vist, at evnen til at in-

tegrere audiovisuel information kan reduceres ved samtidig perception af højintense distraheringsly-

de eller visuelle objekter (Alsius et al., 2005; Tiippana et al., 2004). Denne viden stemmer overens med 

andre studier, der indikerer, at attention til auditive stimuli fremmer sanseprocessen af visuelle stimu-

li præsenteret i samme rum – og vice versa (Driver & Spence, 1998), akkurat som når en lyd drager 

vores visuelle attention i eksemplet med avislæsning i toget.      

Når vi taler om multisansning (og sanseperception generelt), er der tilknyttet to vigtige dimensioner, 

som vi også tidligere har berørt (jf. afsnit 2.5): tidsdimensionen og rumdimensionen. Alt hvad vi san-

ser, sker i det ”rum”, vi befinder os i og på et givent tidspunkt. For at forstå et audiovisuelt objekt, bør 

auditive- og visuelle stimuli præsenteres indenfor 100 ms på det sted, vi befinder os (Koelewijn et al., 

2010). Selvom vi ofte ikke er bevidste om tilstedeværelsen af multisensorisk integrering, findes der 

situationer, hvor vi bevidst lader os snyde af visse stimuli. Bugtalerkunst er et godt eksempel på dette. 

Når en bugtaler projekterer sin egen stemme over til en dukke, opstår der et skift af lyd rettet mod den 
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visuelle begivenhed, og vi vil derfor have en tendens til at kigge mere på dukken end på dukkeføreren, 

selvom vi godt ved, hvem der laver lyden. Bugtaleri er et eksempel på, at det visuelle system er den 

dominerende sans, når det kommer til at afgøre objekters rummelige placeringer, hvorimod andre 

studier har vist, at det auditive system er dominerende over det visuelle system i det temporale do-

mæne (Morein-Zamir et al., 2003): I dette studie blev det undersøgt, hvorvidt irrelevante lyde kan på-

virke opfattelsen af visuelle objekter i tid. Her skulle deltagerne bedømme hvilket af to lysglimt, der 

først kom frem på computerskærmen. En lyd blev afspillet inden det første lys blev vist og en anden 

lyd blev afspillet efter det andet lysglimt, hvilket forbedrede deltagernes ydeevne i forhold til, når ly-

dene blev præsenteret samtidig med lysglimtene – nærmest som om lydene trak lysene længere fra 

hinanden i tid. Disse eksempler viser, at interaktionerne mellem vores øjne og ører er så tætte, at de 

kan påvirke hinanden i temporale og spatiale dimensioner. Men denne sansekobling kan også skabe 

andre illusioner eller synsbedrag. For eksempel viste Shams, Kamitani & Shimojo (2002), at et enkelt 

lysglimt præsenteret samtidig med små adskilte lyde i form af ”bip-toner” kan skabe opfattelsen af 

flere lysglimt. Andre undersøgelser har påvist en forskel i tidstolkningen af visuelle og auditive objek-

ter, og at vi i mange tilfælde vil opfatte lyde som længerevarende end visuelle objekter, selvom de er 

præsenteret i samme tidsinterval (Wearden et al., 1998; Wearden, Todd & Jones, 2006). 

Dette stærke samspil mellem vores sanser blev yderligere påvist i et fMRI-multisanseeksperiment 

foretaget af Murray, Foxe & Wylie (2005), hvor indkodede audiovisuelle objekter viste samme hjerne-

aktivitet ved efterfølgende eksponering af monosensoriske objekter. Her blev respondenter præsente-

ret for en række audiovisuelle elementer, hvorefter en række visuelle objekter blev vist på en skærm. 

Deltagerne skulle således fortælle, hvorvidt de havde set disse objekter tidligere i forsøget. Undersø-

gelsens primære formål var dog ikke at se, om respondenterne kunne huske de tidligere præsenterede 

stimuli, men derimod om disse visuelle objekter kunne fremtvinge samme hjerneaktivitet som de au-

diovisuelle objekter. Og ganske rigtigt, de indkodede multisensoriske objekter aktiverede samme hjer-

neområder, når de blev genkaldt visuelt, hvilket antyder, at den audiovisuelle indkodning har sat sig i 

den underbevidste korttidshukommelse. Dette resultat stemte overens med et lignende forsøg af Leh-

mann & Murray (2005), der konkluderede, at før-præsenterede audiovisuelle stimuli har indflydelse 

på nuværende visuel perception og arbejdshukommelse. I et marketingperspektiv er dette et interes-

sant punkt, eftersom et forretningslogo- eller et produkts lyd eller jingle, gerne skulle efterlade de 

samme indtryk (og awareness) hos forbrugeren, når han/hun kun udsættes for blot den visuelle ople-

velse. Forsøget i denne afhandling vil ligeledes forsøge at spore en kobling og genkaldelseseffekt mel-

lem tidligere præsenterede- og nye objekter.  
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2.6.2 Audiovisuel integration og attention  

Multisansning skaber utvivlsomt andre forudsætninger for at løse opgaverelaterede forsøg, end når 

blot én sans stimuleres og vi skal senere vende tilbage til ovennævnte eksempler og undersøgelser, når 

vi præsenterer vores hypoteser og forsøgsdesign. I dette underafsnit skal vi se på, hvordan multisen-

soriske processer bearbejdes i den menneskelige hjerne. 

  

Inden vi kan igangsætte en attentionproces, hvad enten denne opstår frivilligt eller ufrivilligt, må de 

tidlige stimuli integreres. På figur 15 ses de forskellige områder, som forbindes med multisanseinte-

gration af vores syn og hørelse. De auditive- og visuelle cortex er de områder, hvor den tidlige integre-

ring af henholdsvis lyde og synsobjekter kan måles. Den temporale gyrus (jf. afsnit 2.5.3.2) er det om-

råde, hvor vi producerer og tolker det talte- og skrevne sprog, men hvor vi samtidigt behandler den 

sene integration af audiovisuelle informationer. Flere undersøgelser har demonstreret, at integration 

af audiovisuelle stimuli skaber aktivitet i den øvre temporale fure (STS) i den temporale gyrus, herun-

der Barraclough et al. (2005), som registrerede aktivitet i dette hjerneområde ved at præsentere nogle 

forsøgspersoner for en audiovisuel handling, f.eks. lyden og synet af et tegnepapir der blev revet over.  

Superior colliculus (SC) er center for den auditive rummelige integration og forbindes ofte med vores 

øjenbevægelser. Her vil de visuelle input fra retina blive registreret, så vi bliver i stand til at bevæge 

øjnene mellem forskellige synsobjekter (sakkader). Selvom dette område primært modtager input fra 

vores visuelle cortex, vil neuronerne i SC også reagere på somatoriske- og auditive input og derfor vil 

auditive og visuelle begivenheder, der er præsenteret i samme rum, aktivere samme neuron (Koele-

wijn et al., 2010).  

Et vigtigt spørgsmål er, hvorvidt multisensorisk integration og krydsmoduleret attention interagerer. 

Nærmest som en slags ”hønen og ægget”, vil man med rette kunne diskutere, om attention-processen 
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går forud for integreringen eller om noget skal være integreret, før vi kan rette vores attention til det. 

Koelewijn og kollegaer hævder, at integration og attention er to forskellige processer med separate 

neurale mekanismer. Multisensorisk integration forekommer, når flere sansebegivenheder sker inden-

for samme tidsinterval, mens attention behøver mere tid til at blive optaget, før den influerer andre 

processer (Koelewijn et al., 2010). Litteraturen viser dog ikke entydige tegn på, at man kan adskille 

integration og attention, eftersom disse processer ofte vil overlappe hinanden. Ifølge Macaluso & Dri-

ver (2001) kan man ikke adskille de to termer, da sanseintegration sagtens kan finde sted, selv efter vi 

har rettet attention til noget. 

I en undersøgelse foretaget af Degerman et al. (2007), der omhandlede hjerneaktivitet associeret med 

audiovisuel perception og attention, blev det ved en fMRI-scanning vist, at audiovisuel attention ska-

ber aktivitet i samme frontale-, temporale-, parietale- og occipitale områder, som ved blot auditiv- 

eller visuel attention. Derudover sporedes der en stærkere aktivitet i den øvre temporale cortex (su-

perior temporal gyrus) end ved isoleret påvirkning af enten synet eller hørelsen. I dette forsøg blev 12 

deltagere bedt om at løse ti forskellige opgaver, heraf to visuelle, to auditive og fire audiovisuelle op-

gaver – plus to ikke-attention opgaver. De præsenterede stimuli i forsøget var seks cirkler (3 blå, 3 

røde) tilknyttet seks lyde (3 højintense, 3 lavintense). Under de auditive forsøg blev respondenterne 

instrueret i at bemærke enten de høje- eller de lave lyde, og under de visuelle forsøg enten de blå- eller 

de røde cirkler. I de fire audiovisuelle opgaver skulle deltagerne rette attention til en tilfældig far-

ve/lyd-kombination præsenteret i 50 ms, eksempelvis blå-høj eller rød-lav, med henblik på at spore 

kortere- eller længerevarende repræsentationer blandt de seks figurer. Her fandt man ud af, at høj-

intense lyde gav deltagerne opfattelsen af en længerevarende repræsentation end figurer med lavin-

tense lyde – uafhængigt af farven.  

Degerman og kollegaer fandt samtidig ud af, at de multimodale hjerneregioner, dvs. de områder som 

overlapper hinanden og involverer multisanseinput, ikke kun aktiveredes under de audiovisuelle op-

gaver. F.eks., selvom de multimodale frontale områder viste attention-relateret aktivitet under de au-

diovisuelle opgaver, viste de ligeledes aktivitet under de attention-relaterede opgaver i de to visuelle 

forsøg. Studiet påviste yderligere en aktivitet i de øvre temporale områder (BA 22/42) samt i de late-

rale occipitale områder (BA 19/37) både i de auditive og visuelle opgaver – hvilket var højst overra-

skende og uventet – og ikke desto mindre modstridende ift. et tidligere forsøg (jf. Degerman et al., 

2006). Dette sidstnævnte er således et akkumulerende bevis for, at spatiale og temporale sammenfald 

af frivillig attention til en visuel stimulus kan føre til utilsigtet attention til auditive stimuli – og om-

vendt. 
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2.6.2.1 Krydsmoduleret attention 

Selektiv attention er den mekanisme, der tillader os at fokusere på vigtige inputs og samtidig ignorere 

de uvigtige. Attention kan være rettet mod et bestemt sted i rummet, mod et givent tidpunkt eller mod 

ikke-spatiale enheder, såsom farver eller en lydpitch. I figur 16 nedenfor ses en illustration over de 

hjerneområder, der forbindes med audiovisuel attention. Som det kan ses på figuren, vil den auditive 

cortex modtage visuelle informationer, og den visuelle cortex modtager auditive informationer, så 

snart et audiovisuelt objekt har vakt vores attention. Afvigende fra figur 15 kan vi her se, at områder 

som det dorsolaterale præfrontale cortex (DLPFC) aktiveres, når vores attention bliver målorienteret 

(bevidst attention). 

 

Uden at bevæge os yderligere i dybden med disse illustrerede områder, kan vi fastslå, at når vores at-

tention rettes til et audiovisuelt objekt, vil disse to sanser krydsmodulere i de visuelle og auditive 

hjerneområder og således give en stærkere perceptuel evaluering af situationen end ved monosans-

ning. Forsøget i denne kandidatafhandling har blandt andet til formål at påvise en forbedret evne til at 

huske og parre audiovisuelle brikker i vores opstillede vendespil i forhold til brikker, der kun involve-

re visuelle brikker. For endvidere at underbygge denne teori kan følgende sammenfattes af de oven-

nævnte studier: 

 Sanseintegrering afhænger af vores attention niveau 

 Lyde kan trække visuelle objekter længere ud i tid 

 Vores visuelle system er dominerende over det auditive i spatiale dimensioner 

 Auditive objekter opfattes længerevarende end visuelle objekter 

 Unisensoriske objekter skaber multisensorisk hjerneaktivitet, hvis de er blevet indkodet mul-

tisensorisk 
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2.7 Hukommelsen 

Vi har indtil videre set på Aakers Brand Equity Model, den generelle anatomiske opbygning af hjernen, 

begrebet attention og dennes betydning for agtpåkaldelse af vigtige visuelle og auditoriske stimuli, og 

vi skal nu se på hukommelsen, som danner kernen af dette speciales undersøgelsesområde og samti-

dig er et vigtigt skridt på vejen til fuldkommen brand awareness (jf. figur 2 - The Awareness Pyramid). 

Som tidligere nævnt kan hukommelsen primært findes i og omkring det limbiske system i pattedyrs-

hjernen, og er således at finde blandt de dybeste og mest fundamentale hjerneområder. Ironisk nok er 

det også de dybeste og ældste hjernefunktioner, som vi har den mindste viden om, da tilkomsten af 

neocortex har skabt et utal af nye forbindelser mellem pattedyrshjernen og primathjernen, hvor feed-

forward- og feedbackprocesser mellem flere hjerneområder gør det svært at konkludere på data, uden 

at drage konklusionerne fra omvendte følgeslutninger (reverse inferences). Omvendte følgeslutninger 

er en term, vi hidtil ikke er kommet ind på, men som er vigtig i forhold til validiteten af hjerneforsk-

ning, og samtidig giver den forklaringen på, hvorfor vi ved så relativt lidt om et så vigtigt hjerneområ-

de som hukommelsescentret. Inden vi går i dybden med hukommelsen, føler vi det derfor nødvendigt 

at give en kort introduktion til dette begreb og dets betydning for den viden, vi har til rådighed.   

Når vi har med almindelige marketingundersøgelser at gøre – det være sig enten kvalitative eller kvan-

titative – undersøger vi gennem subjektive svar, hvordan et logo, et produkt eller måske en episode 

har haft eller vil have indflydelse på forbrugeres senere adfærd. Sagt med andre ord undersøger vi, 

hvordan antecedenten (f.eks. en højere pris på et produkt) har haft indflydelse på konsekventen (for-

brugerens til-/fravalg af produktet), og man kan derfor sige, at vi tolker i et kronologisk tidsperspek-

tiv. Inden for hjerneforskning måler man ofte kun de objektive svar fra hjernen, hvor aktiveringen af 

bestemte hjerneområder (konsekventen) stammer fra præsentationen af en stimulus (antecedenten) 

(kommunikationsforening.dk), og derved tolkes der ud fra et retroperspektiv. Dette kan være proble-

matisk nok i sig selv, men endvidere kan flere forskellige hjerneregioner blive aktiveret af samme sti-

mulus, da vi ved repræsentationen både skal opfatte den visuelle stimulus, sætte den i en kontekst i 

forhold til en købssituation, evt. vurdere vores egen motivation for at købe produktet i det hele taget, 

vores forventninger til produktet sammenlignet med før-og-nu-prisen osv. Det vil derfor både være 

visuelle centre, frontale regioner (motivation; præference) samt de limbiske (for høj pris; genkaldel-

se), som man givetvis vil se aktiveret, og selv om man populært siger ”neurons that fire together, wire 

together” (Baars & Gage, 2010; 83-4), bliver det stadig vanskeligt på videnskabelig vis at skille konse-

kvent fra antecedent, desto flere variabler der er i spil. Yderligere forelægger muligheden også, at 

samme hjerneregion er involveret i flere forskellige processer, som det bl.a. er tilfældet for amygdalas 

både positive og negative værditilskrivning af emotionelle indtryk.  
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En god analogi til hjernen og problematikken med omvendte følgeslutninger kunne derfor være en 

kørende bilmotor. Så snart motoren kører, overvåges motorens fysiske temperatur for at undgå over-

ophedning, temperaturen reguleres automatisk med vandafkøling; der genereres strøm til lygter, så vi 

kan se, og der optages olie og benzin, der gør, at vi kan holde motoren kørende. Alle sammen vigtige 

processer i den overordnede funktionalitet af selve bilen. Dog kan man ikke alene ud fra lyden af en 

kørende motor konkludere, at bilen rent faktisk bevæger sig, da den lige så let kunne holde i tomgang. 

Den aktive bevægelsesproces er derfor svær at lave omvendte følgeslutninger på, med mindre man 

kender til nogle situationelle omstændigheder, som f.eks. om der er grønt eller rødt lys, eller om man 

er på en motorvej eller parkeringsplads. Hvis man kender til sandsynligheden for disse situationelle 

omstændigheders tilstedeværelse, bliver det således også lettere at vurdere, om bilen rent faktisk be-

væger sig. 

Det samme gør sig gældende, når det handler om omvendte følgeslutninger inden for hjerneforsknin-

gen. Ud fra scanninger fra tidligere studier kan man beregne sandsynligheden for at hjerneregion Z 

aktives af proces X, hvilket efterfølgende kan lede til den omvendte følgeslutning, at region Z aktiveres 

af proces X ved præsentation af stimulus A. En vigtig pointe i forhold til beregningen af sandsynlighe-

den er, at denne afgøres af selektiviteten, hvormed en hjerneregion aktives ved udførelse af én be-

stemt proces, og at selektiviteten yderligere afgøres af størrelsen på det undersøgte område. Sagt på 

en anden måde vil dette sige, at jo større hjerneområdet er, og jo flere processer den omtalte hjernedel 

er impliceret i, desto lavere vil sandsynligheden være for, at det netop er proces X, der aktiverer den, 

og desto mere usikker bliver den omvendte følgeslutning, at hjernedel Z aktiveres af proces X ved sti-

mulus A (Poldrack, 2006). Dog er det væsentligt at understrege vigtigheden, og måske endda nødven-

digheden, af omvendte følgeslutninger, da disse kan være med til at opstille hypoteser for nye under-

søgelser, og dermed bidrage til videnskaben med enten nye resultater eller gentagelser af tidligere 

studier, hvilket i sidste ende vil være med til at øge sandsynlighedsberegningerne på kommende stu-

dier. 

2.7.1 Informationsbearbejdelse  

Ud fra ovenstående har vi nu en forforståelse af, hvorfor vi – på trods af dets vigtighed – har svært ved 

at tilegne os viden om det limbiske system, og dermed hukommelsen, set i forhold til f.eks. de visuelle 

og auditoriske processer. Helt på bar bund er man dog ikke, og bl.a. på baggrund af omvendte følge-

slutninger har vi alt til trods en basal viden om hukommelsen, og vi vil nu gå mere i dybden med den-

ne. Til at starte med bliver vi i gennemgangen nødt til at skelne mellem hukommelse og læring, da der 

er tale om to tæt forbundne, men dog forskellige processer. Baars & Gage definerer hukommelsen og 

læring som følgende: 
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”Memory can be defined as a lasting representation that is reflected in thought, experience, or behavior. 

Learning is the acquisition of such representations, which involve a wide range of brain areas and activi-

ties”. (Baars & Gage, 2010; 305) 

Ovenstående definitioner dækker altså, efter vores opfattelse, over processerne, hvormed vi bliver 

præsenteret for information, og hvormed vi er i stand til at genkalde den præsenterede information 

fra hukommelsen. Dog bliver grænsen mellem definitionerne mere sammenflydende i den mellemlig-

gende fase, hvor den præsenterede information konsolideres og vedligeholdes i hukommelsen til se-

nere genkaldelse, men overordnet set kan vi tale om faserne 1) repræsentation af information, 2) kon-

solidering af information og 3) genkaldelse af information. Det er vores overbevisning, at vi gennem 

denne opdeling bedst muligt kan formidle de forskellige informationsprocesser, de forskellige typer 

hukommelse og senere i metodeafsnittet bruge denne viden til at drage vores forsøgsdesign ind i en 

kontekst. Tilmed kan vi igen jævnføre The Awareness Pyramid, da disse tre faser på fin vis kan skildre 

den tidsmæssige faktor i konstruktionen af brand awareness. 

 

2.7.1.1 Repræsentation af information 

Som nævnt i afsnit 2.3 bombarderes vi hvert sekund med sensorisk information svarende til 11 mio. 

bit, hvoraf vi kun er i stand til at bearbejde 50 bit kognitivt. For at sætte det i perspektiv kunne 

1990’ernes træge 56K modemmer bearbejde over 1000 gange så meget information, som den menne-

skelige hjerne er i stand til, og dette siger noget om, hvor afhængige vi er af attention til at selektere 

information for os, men samtidig også hvor stor en begrænsning selekteringen sætter for antallet af 

indtryk, som vi senere kan huske. Som vi vil se i løbet af de tre ovenstående faser af informationsbear-

bejdelsen, indgår der i processerne flere forskellige typer hukommelse, men i repræsentationsfasen er 

det primært den sensoriske hukommelse, der kommer i spil.  

På figur 18 herunder ser vi placeringerne af vores fem sanser og de tilhørende associationsområder, 

der er beregnet til processering af mere avanceret sanseinformation. Som det fremgår, sidder flere af 

sanseområderne placeret omkring temporallappen, og selv følesansen i den frontale parietallap og 

synssansen i occipitallappen er tæt forbundet med temporallappen. Det er derfor heller ikke underligt, 
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at vi i den mediale temporallap skal finde det primære hukommelsescenter, hippocampus, der funge-

rer som en hovedcentral med nervebaner til de førnævnte sanseregioner samt neocortex, hvis forbin-

delse vi skal se på lidt senere. Indtil for nylig mente man, at hippocampus var ansvarlig for overførsel 

af alle oplevelser til hukommelsen, men i dag tildeler man også en rolle til det omkringliggende områ-

de, der i øvrigt inkluderer amygdala, som vi tidligere har set står for den emotionelle processering. Vi 

ser altså, at hippocampus er centralt placeret i forhold til neocortex og amygdala, og indtager en essen-

tiel rolle i kognitiv og emotionel indlæring (Baars & Gage, 2010; 205-7). 

 

 

 

Hvis vi igen vender tilbage til figur 7, kan vi nu bruge vores viden om attention, synet og hørelsen og 

drage det ind i en kontekst i forhold til den sensoriske hukommelse. For at genopfriske vil det visuelle 

synsindtryk af et produkt i supermarkedet blive sendt fra øjnene til occipitallappen, hvor den visuelle 

cortex videredestribuerer information via en ventral eller dorsal vej til hhv. temporal- og 

parietallappen, omkring hvilket produkt vi kigger på, og hvor på hylden det er placeret. Ligeledes sker 

indkodningen af lydinformationer gennem kortikale ruter, som i hhv. opadgående og nedadgående 

strømme gør os i stand til at lokalisere lydene i rummet og selektere enkelte lydobjekter i en støjende 

auditiv scene. Disse forhold foregår i repræsentationsfasen alle sammen underbevidst i den sensoriske 

hukommelse, men for alle sanseindtryk gælder det stadig, at de er afhængige af attention, for at kunne 

blive bearbejdet kognitivt i det videre forløb.  
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2.7.1.2 Konsolidering af information 

Selve konsolideringsfasen er et af de store mysterier ved hukommelsen, for hvorfor konsoliderer 

noget information sig hurtigere eller bedre end andet, hvor lagres informationen, og hvordan sker det i 

det hele taget? Det er uden for dette speciales fokus at diskutere disse forhold, hvorfor vi vil se bort fra 

de mange biokemiske processer i den neurale konsolidering og fokusere mere på strukturerne 

involveret. Alt til trods mener vi, at en forståelse af strukturerne kan øge indsigten, og derved virke 

som inspiration til fremtidig markedsføring.  

Når vi snakker om indkodning og konsolidering af information, vil vi lave en grovopdeling af 

hukommelsen i en korttidshukommelse/arbejdshukommelse og en langtidshukommelse. Da 

kendskabet til disse dybe hjernefunktioner  ikke er så etableret, hersker der megen debat om, hvordan 

korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen adskiller sig fra hinanden, men ifølge flere forskere er 

der enighed omkring, at der for arbejdshukommelsen er en klar sammenhæng mellem bevidsthed og 

frivillig tildeling af attention (Baars & Franklin, 2003), hvorfor vi vil bruge denne term i forbindelse 

med bevidst perception og kognitiv brug af stimuli. Arbejdshukommelsen fungerer som en del af den 

overordnede korttidshukommelse (about.com), og da der både kan være tale om eksplicit 

(kognitiv/bevidst) og implicit (emotionel/ubevidst) hukommelse antager vi, af forklaringsmæssige 

årsager, at det er korttidshukommelsen, som varetager den implicitte informationsbearbejdelse. 

Korttidshukommelsen og arbejdshukommelsen spiller derfor begge en vigtig rolle i bearbejdelsen og 

konsolideringen af indkommende information, og en forståelse af disse er nødvendig for vores senere 

metodiske overvejelser og opbygning af forsøg.  

I 1974 foreslog Allan Baddeley og Graham Hitch en af de i dag mest kendte modeller (figur 19) over 

arbejdshukommelsen, og hvis man sammenligner den med figur 7, har de to også visse lighedspunkter. 

Da modellen først blev foreslået, bestod den kun af 3 komponenter: Det centrale eksekutive system, det 

visuospatiale tegnebræt og den fonologiske sløjfe, men modellen er efterfølgende blevet opdateret og 

inkluderer nu også den episodiske buffer. Det centrale eksekutive system er vigtigt i forhold til tildeling 

af attention og målbevidste handlinger, såvel som igangsættelse af samme. Det er gennem dette 

system, at vi finder motivation og dermed formår at prioritere arbejdsopgaver efter nødvendighed. I 

forhold til vendespillet kommer opretholdelsen af både attention og motivation, for at løse det bedst 

muligt, til at få en vigtig betydning.  
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Det visuospatiale tegnebræt betragter Baddeley som et slavesystem til det eksekutive, forstået på den 

måde, at det ikke selv agerer, men styres helt og holdent af den attention det tildeles efter 

nødvendighed og til løsning af specifikke opgaver. Det visuospatiale tegnebræts specifikke opgave er 

at gemme synsindtryk længe nok til, at arbejdshukommelsen kan gøre brug af dem (Henry, 2012). Det 

er også den visuospatiale hukommelse, der bidrager til vores psykologiske fornemmelse af kontinuitet 

over tid (Baars & Gage, 2010; 309), selv om vores ”virkelighed” reelt set er sammensat af mange 

brudstykker af visuel input. Vi kan sammenligne fænomenet med en tegnefilm, der typisk består af 24 

eller flere stillbilleder pr. sekund, men fordi de sammenkædes hurtigt nok efter hinanden, oplever vi 

det som en sammenhængende begivenhed. I studier er det bl.a. vist gennem fænomenet the attentional 

blink, hvor testpersoner ikke bevidst kan adskille to visuelle stimuli, hvis de præsenteres indenfor 

200-500 ms efter hinanden, og dette resulterer således i en alt-eller-intet-perception (Overgaard et al. 

2006). Som vi så tidligere i Tusches studie (Tusche et al., 2010), betyder dette ikke nødvendigvis, at 

stimuli ikke kan opfattes underbevidst, men om ikke andet giver the attentional blink en indikation på, 

hvordan stimuli bør og ikke bør repræsenteres i reklamefilm. I relation til vores forsøg vil the 

attentional blink dog ikke skabe problemer, da vi benytter en kobling mellem et visuelt og auditivt 

sanseindtryk.  
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Den fonologiske sløjfe er også, ifølge Baddeley og Hitch, et slavesystem til arbejdshukommelsen, og 

fungerer som midlertidig opbevaring af auditive stimuli. Den fonologiske sløjfe kan inddeles i to 

underkomponenter: det fonologiske lager og den artikulatoriske gentagelsesmekanisme. Det 

fonologiske lager kan bedst beskrives som passivt og tidsbegrænset, da vi som udgangspunkt ikke har 

direkte kognitiv adgang til dette lager; og fordi lageret kun kan gemme information i få sekunder af 

gangen. F.eks. kender vi alle til vanskelighederne med at huske et telefonnummer længe nok til, at man 

har tastet det ind. Dette bringer os til den anden underkategori i den fonologiske sløjfe, den 

artikulatoriske gentagelsesmekanisme, som vi ofte kender fra den indre monolog med os selv, hvor vi 

gentager det, vi skal huske. Denne mekanisme placerer på ny den auditoriske stimulus i det 

fonologiske lager, hvilket giver øget hukommelsestid, og på denne måde danner en auditiv båndsløjfe. 

Det er tilmed samme mekanisme, der er skyld i, at vi nogle gange ikke kan få en sang ud af hovedet – 

en såkaldt ”earworm”. Dette sidstnævnte fænomen er et  interessant aspekt i opnåelsen af brand 

awareness, hvilket vi senere vil vende tilbage til (jf. afsnit 6). 

I forhold til det visuospatiale tegnebræt, hvor stimulus hurtigt falmer, har vi således, gennem den 

fonologiske sløjfe, mulighed for at genskabe stimulus. En anden måde hvorpå vi kan øge vores egen 

hukommelse er ved at samle (chunke) information (Henry, 2012), så de otte tal 2 5 0 1 5 0 7 2 bliver til 

de fire tal 25 01 50 72 eller måske endda til de tre tal 250 150 72, da denne opdeling for det første 

indeholder færre komponenter, der skal placeres i det fonologiske lager, men også en lettere 

kombination af tal vi skal gentage for os selv. Denne viden kan bl.a. være interessant i forhold til 

navngivning af nye produkter, nye virksomheder, længde på slogans/budskaber osv., og vores senere 

evne til at huske dem. De ovenstående eksempler er begge tilfælde af den eksplicitte, frivillige 

indlæring, men når du læser denne sætning, bruges den fonologiske sløjfe også implicit til hhv. at lagre 

og gentage sætningen for dig selv, indtil du har læst sætningen færdig, og efterfølgende kan evaluere 

den samlede betydning. Selv i forhold til implicit indlæring er det altså nødvendigt med tildeling af 

attention, på trods af, at man ikke kognitivt er bevidst om processen. Også måden hvorpå børn lærer 

deres første sprog sker uden anstrengelse og uden bevidsthed omkring grammatik, så vi kan derfor 

både finde eksempler på eksplicit og implicit indlæring. Vores senere forsøg vil også gøre brug af 

implicit indlæring, og kan således give en indikation på, om marketingstrategier kan udvikles på 

baggrund af denne viden.  

Som nævnt er den episodiske buffer det senest tilkomne element i arbejdshukommelsesmodellen og 

stammer fra erkendelsen af nogle uforklarligheder i den oprindelige model omkring sanseintegration. 

Bl.a. burde man gennem artikulatorisk undertrykkelse – ved at få testpersonen til højlydt at gentage en 

vilkårlig lyd – forhindre vedkommende i at omkode et visuelt kodet billede til en fonologisk kodet lyd, 
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men selv om undertrykkelsen har en signifikant effekt på ens præstation, er den ikke af altafgørende 

betydning. Ligeledes er det blevet vist, at patienter med skade på den fonologiske hukommelse – og 

derfor kun præsterer at huske ét akustisk ciffer – kan genkalde ca. fire cifre gennem den visuelle 

hukommelse, men hvor lagres disse? Man kunne forestille sig at det visuospatiale tegnebræt også 

havde et indbygget hukommelseslager, men som vi så ovenfor, fungerer det visuospatiale tegnebræt 

ikke så godt til seriel genkaldelse og håndterer  bedst enkelte stillbilleder, som i øvrigt hurtigt falmer. 

Den episodiske buffer forelås derfor som en integrationsenhed i arbejdshukommelsen til at samle 

øvrige sanseindtryk, og det er her, at det bliver interessant ud fra et sensory branding-perspektiv. 

Udover funktionen som sanseintegrator fungerer den episodiske buffer også som ekstra 

lagringskapacitet og yderligere foreslås det, at denne har adgang til langtidshukommelsen. Baddeley 

giver eksemplet, at man skal forestille sig en elefant på skøjter, der spiller ishockey, hvilket ikke er 

noget man før har set, og derfor ikke bør være repræsenteret i langtidshukommelsen. Til gengæld har 

de fleste set hvordan en elefant ser ud, hvordan et par skøjter ser ud og hvordan en ishockeyspiller ser 

ud, og man kan uden de store problemer kan man endda forestille sig lyden fra skøjterne, der glider 

over isen. For at kunne skabe dette billede må man trække på semantisk3 og episodisk4 hukommelse, 

som ifølge figur 7 begge er placeret under langtidshukommelsen samtidig med, at man skal kunne 

integrere billede og lyd, og skabe et billede man aldrig har set. Som tidligere nævnt er der en meget 

stor sammenhæng mellem indlæring og hukommelse, og dette er et godt eksempel på, at ny 

strukturering af viden som regel er baseret på allerede eksisterende grundviden om vores verden og 

tidligere oplevelser, og linket fra den episodiske buffer til langtidshukommelse spiller derfor en 

essentiel rolle i både indkodning- og genkaldelsesprocessen.  

Vi har nu set flere eksempler på den kognitive indlærings- og hukommelsesproces og fået en ide om, 

hvordan sanseintegration finder sted i arbejdshukommelsen, men også en ide om de begrænsninger 

arbejdshukommelsen må arbejde under. Et velkendt studie af George Miller (1956) fandt, at vi kun kan 

holde 7 (plus/minus 2) elementer i arbejdshukommelsen af gangen, mens nyere undersøgelser viser, 

at det reelle antal blot er 3-5, hvis man forhindrer folk i at øve sig (Cowan, 2001). Under alle 

omstændigheder giver det os en ide om, hvad vi kan forvente af vores forsøgspersoner, i vores egne 

undersøgelser af hukommelsen.  

Hvad angår den emotionelle, implicitte indlæring har vi kun nævnt den kort i forbindelse med sprog og 

læsning, men også relativt komplicerede funktioner som gang, løb og cykling, er noget vi gør uden 

længere at tænke over det. De fleste vil også kunne klikke på og bruge en mus uden længere at tænke 

                                                           
3 Vores faktuelle viden om, hvordan verden er skruet sammen. En elefant er et dyr; talsystemets opbygning osv.  
4 Vores egne erfaringer og oplevelser. Da man så elefanterne i zoologisk have. Da man sad i sit gamle klassevæ-
relse på forreste række og læreren fortalte en sjov historie, mens man lærte om talsystemets opbygning.  
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over hvilke knapper, der gør hvad. Dette er den procedurale hukommelse, som er associeret med 

basalganglierne i det limbiske system i kombination med det sensoriske motorområde. Alene at det 

limbiske system er involveres i denne implicitte hukommelse, indikerer altså et element af 

underbevidsthed. Et andet fænomen der er underbevidst betinget er priming. Priming er f.eks. når en 

instruktion eller stimulus har til hensigt at ændre adfærd hos en testperson uden denne er klar over 

det. Hvis man f.eks. giver forsøgspersoner en ordliste de skal øve, og efter noget tid blander de øvede 

ord med ikke-øvede ord og beder dem læse højt fra listen, vil man underbevidst læse de øvede ord 

hurtigere. De øvede ord er primed (Baars & Gage, 2010; 310), og dette må også give anledning til at tro, 

at vi vil se en fremgang i vores forsøg, jo flere gange det udføres af respondenten. Rækkefølgen af ord, 

intonationen og andre semantiske forhold kan således være med til at prime forsøgspersoner, hvorfor 

det er vigtigt at de får nøjagtig samme instruktioner til vores forsøg, og at de selv får lov til at læse 

instruktionen. Vi kan dog stadig ikke garantere, at teksten ikke læses forskelligt.  

Som vi tidligere nævnte i afsnit 2.3, foregår evolutionær indlæring ofte gennem et belønnings- eller 

smertesystem. Belønningssystemet fungerer på den måde, at dopamin sendes til enten den 

orbitofrontale cortex eller nuccleus accumbens ved forventning om en belønning. Så i forhold til det 

allerede nævnte eksempel, når vi står kl. 17 i supermarkedet med lavt blodsukker, er det dette stof der 

giver os motivation og lyst til at putte chokolade i kurven. Dopamin systemet reagerer ud fra 

forventning om stimulering, men aftager når først stimuleringen er opnået, og chokoladeplade 

nummer to er da heller ikke lige så attraktiv efter den første konsumerede plade. Ligeledes mindskes 

tilførslen af dopamin også desto oftere belønningen bliver tildelt, når den forventes på forhånd (Baars 

& Gage, 2010; 436-7), hvilket bl.a. kan relateres til ludomani, narkotikamisbrug, overspisning og 

shopoholisme, da man skal bruge flere og flere ressourcer på at få samme følelse af lykke.  

Dopamin/belønningssystemet bliver interessant, fordi vi fra naturens side er i stand til at integrere 

forskellige stimuli med hinanden, selv om de ikke er semantisk knyttede, hvis vi forventer en 

belønning. Det velkendte eksperiment af Ivan Pavlov (Pavlov, 1927) viste hvordan hunde, efter nok 

repræsentationer, kunne lære at associere tændt lys med mad, og tændt lys ville således resultere i at 

hunden savlede (underbevidst proces). Efterfølgende knyttede Pavlov lyden fra en klokke til lyset, 

hvorved hunden til sidst savlede, allerede inden lyset blev tændt, blot ved lyden af klokken. Denne 

associative indlæring er grundstenen i teorien bag sensory branding, og således også for flere af vores 

hypoteser i dette speciale. Det mest interessante aspekt er, at hundene i Pavlovs eksperiment viste 

underbevidste indikatorer for at indkodningen var fundet sted, eftersom ny repræsentation af lyd, må 

have skabt en episodisk genkaldelse fra langtidshukommelsen, som fik hunden til at savle.  
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Smertesystemet er ligeledes med til at lære os, hvordan vi bedst muligt overlever ved at gøre os 

opmærksommme på farer og undgå dem. Igen er der tale om to kredsløb, hvor den hurtige thalamo-

amygdala-vej håndterer den underbevidste adfærd til stimuli, som når vi instinktivt undviger et 

objekt, der kommer imod os, og den langsommere thalamo-kortikale-amygdala vej, som er den mere 

kognitive vej, hvor vi bevidst evaluerer faren, som når vi ser en gyserfilm og overbeviser os selv om, at 

ikke er farligt (Baars & Gage, 2010; 421-35). Man kan spørge sig selv, hvad det har med marketing at 

gøre, men med den velkendte Iowa gambling task viste man, hvordan mange af vores valg er påvirket 

af implicit indlæring og den tilknyttede følelse af tab/gevinst. Testpersoner blev lånt $2000 og 

præsenteret for fire bunker kort, hvor man enten kunne vinde $100 (bunke A og B) eller $50 (bunke C 

og D) for hvert kort man vendte. I hver bunke var det også muligt at trække kort, hvor man tabte 

penge, og nogle bunker (A og B) var forbundet med større tab end andre (C og D). Resultaterne viste at 

forsøgspersonerne traf bedre valg underbevidst end bevidst, og man kunne gennem Galvanic Skin 

Reponse måle, når en forsøgsperson skulle til at træffe et risikabelt valg (vælge en uprofitabel bunke), 

inden denne selv var klar over, at det var forbundet med større sandsynlighed for tab (Bechara et al., 

1997). Studiet understøttede således den hypotese, som Antonio Damasio (1996) tidligere havde 

foreslået om somatiske markører. I denne foreslår han, at vi ikke kun er afhængige af den 

ventromediale præfrontale cortex, når vi skal træffe svære beslutninger, men at vi også underbevidst 

indkoder og lærer os selv, hvilke beslutninger der er fordelagtige eller risikable via det limbiske 

system.  

For at samle op på konsolideringen af information ved vi, at synet er bedst til at bearbejde 

enkeltbilleder, hvor hørelsen har en indbygget genkaldelsesmekanisme. Den episodiske buffer virker 

som integreringsmekanisme, ekstra lagerkapacitet og har adgang til semantisk og episodisk 

hukommelse fra langtidshukommelsen. Vi har også set eksempler på både eksplicit og implicit 

hukommelses betydning for evnen til at huske og træffe valg.  

2.7.1.3 Genkaldelse af information 

Ligesom med konsolideringen af information er der visse uklarheder og meget modsatrettede teorier 

omkring genkaldelsesprocessen, og som før nævnt er det ikke dette speciales fokus at formidle eller 

diskutere alle disse, men derimod forsøge at formidle en generel forståelsesramme, som kan bruges til 

inspiration indenfor markedsføring. Vi vil derfor forsøge at formidle en general opfattelse af 

genkaldelsesprocessen, de fleste kan blive enige om, og anvende denne i en pragmatisk sammenhæng.  

Tidligere har man opfattet hukommelse som en relativ statisk størrelse, hvor den indkodede erinding 

var lig med den genkaldte erinding, men i nyere tid er den processuelle tilgang (the process view) 

blevet alment accepteret, og man er således klar over at hukommelse kan ændre sig over tid. I 
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virkeligheden kan man tale om en rekonstruktion af hukommelsen, for hver gang noget genkaldes, og 

for hver gang man fortæller en historie, vil man givetvis udelade eller tilføje ting til historien, hvilket 

med antallet af fortællinger vil fjerne sig mere og mere fra den oprindelige historie. To personer der 

har haft den samme oplevelse vil typisk heller ikke fortælle den ens, da den er lagret i hukommelsen 

ud fra forskellige perceptioner og livserfaringer (Baars & Gage, 2010; 318). Det er bl.a. påvist, at 

hukommelsen kan manipuleres gennem markedsføring (Braun-LaTour et al., 2004), gennem 

biokemiske stoffer (Shema, Sacktor & Dudai, 2007) eller, som i det velkendte eksempel med patient 

HM, ved operationel fjernelse af det hippocampiske hukommelsesområde (Scoville & Milner, 1957). 

I forhold til branding har dette både fordele og ulemper. En stor ulempe er, at forbrugeren ikke 

nødvendigvis husker reklamer, som de oprindeligt er blevet præsenteret, men i stedet konsoliderer 

information i forhold til sit eget verdenssyn og sin egen forståelsesramme. Og selv hvis forbrugeren 

konsoliderede information i overensstemmelse med den intenderede kommunikation fra 

virksomheden, ville informationen muligvis blive genkaldt i en anden sammenhæng, end den blev 

oplevet første gang, hvorved uintenderede elementer kunne blive en del af den nye konstruktion af 

hukommelsen. Man kunne derfor forestille sig, at jo højere et antal repræsentationer man eksponeres 

for, desto mindre vil afvigelsen af konsolideringen og den nye strukturering være fra den oprindelige 

kommunikation.  

På den positive side er det også denne ”evne til at glemme” der gør, at man gennem branding kan forny 

sig som virksomhed, overleve kommunikationskriser, og generelt være i stand til at følge tidens 

kulturelle trends i sin måde at udtrykke sig på. Ligesom brands er hukommelsen altså ikke fastfrosset i 

tid og sted, men baseres begge på allerede eksisterende viden og opfattelser og relateres hele tiden til 

vores nuværende omgivelser. Ud fra ovenstående kan vi måske få en ide om, hvorfor forbrugere ikke 

er loyale overfor brands, når de ikke engang er loyale overfor sin egen hukommelse. Alligevel ser vi 

også eksempler på loyale forbrugere, som ikke blot har ladet sig overbevise af virksomheders 

markedsføring, men praktisk talt selv udbreder budskabet frivilligt på bl.a. sociale medier. Fra et 

neurologisk synspunkt kan denne adfærd måske forklares med, at episodisk hukommelse efter nok 

gentagelser eller fortællinger til sidst kan blive til semantisk hukommelse (Baars & Gage, 2010; 329).  

Hvis vi tænker over det, kan vi heller ikke huske alle de gange, vi har handlet i Netto, selvom vi måske 

kan se butikken for os, og genkalde enkelte episoder, der har gjort større indtryk på os end andre, men 

det samlede antal episoder vil til sidst blive til semantisk viden om, at vi gør vores indkøb i netop 

Netto. Det vides ikke, hvor længe der går, før dette sker, da det kan tage lige fra dage til årtier at 

konsolidere hukommelse, men det er vores overbevisning, at fænomenet kan bidrage til at skabe 

loyale forbrugere over tid. Desto flere sammenhænge brandet kan relateres til, og desto mere 
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virksomheden kan øge frekvensen, hvormed vi køber/anvender/eksponeres for brandet, desto flere 

episodiske minder vil blive samlet til det endelige semantiske minde om, at man foretrækker et brand 

fremfor et andet, og det endelige mål, brandloyalitet, er nået – selv om grunden til loyaliteten kan være 

meget individuel. Det er i denne sammenhæng, vi mener, at sensory branding vil vise sig effektivt, da vi 

fra konsolideringen af information så, at der skete en sanseintegration i den episodiske buffer i 

Baddeleys model over arbejdshukommelsen; at vi via denne buffer havde adgang til 

langtidshukommelsen, hvor netop den semantiske og episodiske hukommelse er lagret; at Pavlovs 

tidlige forsøg vidnede om, at vores adfærd justeres efter nok repræsentationer/integreringer af 

stimuli, og at den ydermere har indflydelse på underbevidste processer.     
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3. Hypoteser 

Vi har i løbet af det teoretiske afsnit set, hvordan hjernen reagerer på mono- og multisensorisk percep-

tion og hvordan denne information integreres og lagres i hukommelsen. Som nævnt giver denne mul-

tisansning nogle andre forudsætninger for løsning af opgaver, og multisansning fremmer således vores 

evne til at tolke, forstå og kontekstualisere information. Når vi taler om audiovisuelle stimuli, tolkes de 

ud fra et rum- og tidsperspektiv, og de kan endda øve indflydelse på hinanden og vores efterfølgende 

opfattelse, hvis de præsenteres i samme tid og/eller rum (Driver & Spence, 1998). Audiovisuelle sti-

muli der tidligere er præsenteret og indkodet i samme tid eller rum vil sågar aktivere de samme neu-

roner ved ny repræsentation (Koelewijn et al., 2010).  Endeligt har tidligere studier vist at multisenso-

riske oplevelser har indflydelse på den monosensoriske hukommelsespræstation og at gentagne bil-

ledrepræsentationer bedre skelnes mellem, hvis de er præsenteret som audiovisuelle par frem for blot 

visuelle (Lehmann & Murray, 2005), hvilket leder os frem til vores første hypotese: 

1. Man kan øge genkaldelsen af brands mere ved audiovisuel stimulering, fremfor blot visuel stimu-

lering 

I afsnit 2.2 og 2.7 så vi også hvordan mange af de emotionelle processer i hjernens limbiske system er 

med til at guide vores adfærd i beslutninger, men også i 2.3 hvordan ens attention-niveau reguleres 

efter, hvor ofte eller hvor længe man udsættes for en stimulus. Ligeledes så vi i studier, hvordan præ-

ferencer skabes og hvordan ens præference – modsat attention-niveauet – øges med antallet af ekspo-

neringer, da agtpågivenhed fra amygdala i det limbiske system falder (Ramsøy et al., 2012). I forlæn-

gelse af dette vil det derfor også være nærliggende at antage at et øget antal gentagelser, jf. ”the mere 

exposure effect”, vil have indflydelse på genkaldelsen, hvilket leder frem til vores anden hypotese: 

2. I forhold til den øgede genkaldelse af brands er det generelt set lige meget, hvilken lyd man kobler 

til et logo, så længe den bare repræsenteres nok gange sammen med logoet.  

- Dog vil lyde med emotionel faktor og større genkendelighed hurtigere blive knyttet til et 

brand, og menneskelyde vil således huskes bedre end både dyrelyde og lydlogoer.  

Vigtigheden af emotionelle processer, når det kommer til kognitive valg, har vi både set i Tusches stu-

die af underbevidst præferencedannelse og købsbeslutninger (Tusche et al., 2010) samt i Iowa gamb-

ling task vedrørende økonomisk beslutningstagen (Bechara et al., 1997), og vi må således også antage, 

at præsentation af audiovisuelle stimuli, sammen med tildeling af top-down attention, vil føre til en 

processering af information på underbevidst niveau. Med baggrund i Iowa gambling task vil disse un-

derbevidste processer endda på bedre vis kunne forudsige det korrekte valg af de visuelle- og auditive 
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kombinationer i vores vendespil. Dette underbygges yderligere af studier, hvor eye track-målinger af 

fikseringer og sakkader kan afsløre et valg, før det er truffet kognitivt (Ellis et al., 2011), hvilket leder 

frem til vores tredje hypotese:  

3. Præsentationen og indkodningen af audiovisuelle stimuli under vendespillet vil manifestere sig på 

underbevidst niveau, og øjets underbevidste valg vil med større sikkerhed end det kognitive valg 

kunne genkalde og sammenkæde tidligere præsenterede audiovisuelle stimulipar.   

En af de formodede fordele ved sensory branding er, at man gennem associativ indlæring kan skabe 

flere relationer til virksomheden eller produktet man ønsker at brande, og derved øge genkendelsen 

og genkaldelsen af samme. Dog er det ofte en bekostelig affære at købe nok repræsentationer i medier, 

for at ens sensory branding kan fungere, og det må derfor være målet at udnytte alle eksponeringer til 

fulde. Det vil derfor også være interessant at finde ud af, om man efter at have indkodet multisensori-

ske oplevelser kan skille sanseindtryk fra hinanden igen, og at brandkommunikationen vil være så 

indlejret i den ene sans alene, at denne kan anvendes i nye kontekster og hjælpe til at brande nye pro-

dukter fra samme virksomhed. Murray, Foxe & Wylie (2005) fandt bl.a. at multisensoriske oplevelser 

kan give en stærkere opfattelsesevne og efterfølgende øge hukommelsen selv om kun monosensorisk 

stimulus præsenteres. Vores fjerde hypotese lyder derfor: 

4.  Indkodet audiovisuel information om et logos (L1) form og farve kan overføres til et nyt logo (L2) 

af samme farve, blot ved repræsentationen af L1s lyd. 

Det er ud fra disse hypoteser vi nu vil redegøre og argumentere for vores forsøgsdesign og øvrige me-

todologiske overvejelser forbundet med udførelsen.  
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4. Metode 

4.1 Research design og fremgangsmåde 

4.1.1 Formalia 

Denne undersøgelse består af i alt to overordnede forsøg: Forsøg 1 (F1: vendespil uden lyd) og Forsøg 

2 (F2: vendespil med lyd). F2 består desuden af to inkluderende forsøg, som vi har valgt at navngive 

F2A og F2B. 

Til F2, F2A og F2B er anvendt en 60 Hz Tobii T60 XL eye tracker på en skærm med en opløsning på 

1920x1200 pixels, og med en øjeafstand til skærmen på 54-60 cm. For at vende brikker og indikere 

valg er der anvendt en computermus med højrehåndsindstillinger, men testpersonerne havde alle 

mulighed for at vælge venstrehåndsindstillinger, hvis de foretrak dette, da vi ønskede, at de skulle 

bruge flest mulige ressourcer på selve vendespillet, og da vi vil anvende tid som variabel til den senere 

dataanalyse. Lydene benyttet i F2, F2A og F2B blev alle konverteret til samme deciBel-niveau og afspil-

let via Sennheiser HD555 høretelefoner. Lydene blev afspillet fra computeren på lydniveau 25, og selv 

om dette niveau givet vis vil variere fra computer til computer – og alt efter lydkort – har vi valgt dette 

niveau for at sikre os, at alle forsøgspersoner modtog samme auditive output og at lydene på de høje 

pitch-niveauer ikke blev for ubehagelige.  

Til forsøgene har vi for hver deltager noteret køn, alder, høre- og/eller synsforstyrrelser og om briller 

eller linser blev anvendt under forsøget (bilag 1). Ligeledes havde vi udskrevet en instruktion til ven-

despillet med lyd (bilag 3) og uden lyd (bilag 2), der skulle læses inden udførelse, hvilket gerne skulle 

sikre, at alle forsøgspersoner fik præcis samme instrukser, og at vi ikke havde udeladt eller intoneret 

noget anderledes, der kunne udmønte sig i en form for priming. I denne instruktion blev der hovedsa-

geligt lagt vægt på, at mobiltelefon skulle slukkes, at man ikke måtte tale under forsøget og at det var 

vigtigere, at man løste spillet korrekt (på færrest klik) fremfor på tid. For at kunne vurdere om lydene 

var høj- eller lav pitch, anvendte vi et udfyldningsark med lydenes navne samt en skala fra 1-10, hvor 

lydenes styrke (pitch) blev vurderet (bilag 4).  

4.1.2 Respondenter 

I forhold til antallet af respondenter, samt den køns- og aldersmæssige fordeling, har vi forinden for-

søgene skullet vurdere, hvad der kunne kreere det mest valide datasæt. Denne undersøgelse er i sit 

udgangspunkt universel og har derfor ikke incitament for at skulle skelne mellem køn og alder. Vi be-

nytter abstrakte figurer i et opgaveorienteret eksperiment, hvor det overordnet undersøges, hvorvidt 
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deltagernes evne til at huske brikkers placeringer varierer fra et visuelt forsøg til et audiovisuelt for-

søg. Havde vi udskiftet de abstrakte figurer med billeder af kønsorienterede produkter (neglelak og 

skægtrimmere eksempelvis), eller blot havde erstattet figurerne med ægte brandlogoer, som appelle-

rede til specifikke forbrugersegmenter, havde køns- og aldersfordelingen måske ikke været uvæsent-

lig.   

Vi har gennem litteraturen undersøgt, om der tidligere er fundet forskelle på kvinder- og mænds kort-

tidshukommelse, visuelle og auditive sansepåvirkelighed eller attentionniveau under opgaverelatere-

de forsøg. Dette har ikke været tilfældet, og vi har således ikke selekteret mellem mænd og kvinder i 

udvælgelsen af testpersoner. Til gengæld har litteraturen vist, at alder spiller en rolle i forhold til hu-

kommelsesforsøg og sansepåvirkelighed. Det er blandt andet påvist, at børn frem til teenagealderen 

ofte er mere sansepåvirkelige end voksne (Lindstrøm, 2004, 91-2; Arcwebsite.org), hvorfor vi valgte at 

se bort fra børn og unge under 18 år. Samtidig er der fundet beviser på, at ældres korttidshukommelse 

i forhold til rumlige-visuelle opgaveforsøg svækkes fra omtrent 60 års alderen (Cattaneo et al., 2008), 

hvorfor vi har ekskluderet deltagelse fra denne aldersgruppe over 60 år. 

Som i enhver anden akademisk undersøgelse af researchteknisk karakter, er antallet af respondenter 

selvfølgelig vigtigt for at kunne sikre forskningsvaliditet. I dette tilfælde er det klart, at jo flere deltage-

re, jo mere valide vil resultaterne være. Vi havde forinden sat os et mål om at skaffe mellem 100-120 

respondenter til både F1 og F2 – ikke blot for at sikre vores egen undersøgelse, men også med henblik 

på at kunne bruge undersøgelsens data i andre henseender og i fremtidige studier. Selvom det ikke 

lykkedes at opnå det ønskede antal respondenter til hverken F1 eller F2, håbede vi alligevel, at antallet 

ville være tilstrækkeligt til at søge afklaring på vores problemformulering og hypoteser.   

Alle respondenter blev forinden adspurgt til deres helbredsmæssige tilstand, da vi gennem litteratu-

ren har erfaret, at er det vigtigt, at ingen af testpersonerne lider af sygdomme, der ville kunne forringe 

deres evne til at løse vendespillet. Vi havde stillet følgende krav: 

 Raske deltagere (18-60 år) 

 Med normalt- eller korrigeret til normalt syn 

 Med normal- eller korrigeret til normal hørelse (F2) 

 Uden nedsat farvesyn 

 Uden (hjerne)læsioner, der kunne have indflydelse på sanserne 

 Uden påvirkning af medikamenter, alkohol eller rusmidler 
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I alt har 110 højrehåndede5 personer løst vendespillet tre gange. Til F1 løste 41 respondenter vende-

spillet uden lyd, heraf 19 kvinder og 22 mænd i alderen 19-60 år, med en gennemsnitlig alder på 33,4 

år. Til F2 deltog i alt 69 respondenter, heraf 27 mænd og 42 kvinder i alderen 18-60 år, med en gen-

nemsnitsalder på 30,67 år. 

Vi havde på forhånd bevidst valgt at lade to forskellige respondentgrupper løse henholdsvis F1 og F2, 

og en årsag til dette var blandt andet, at vores respondenter ikke skulle overeksponeres af hverken 

visuelle eller auditive stimuli. Havde vi bedt den samme gruppe løse først F1 og dernæst F2, ville de 

geometriske figurer være blevet indkodet visuelt, hvilket måske kunne skabe nogle individuelle præfe-

rencer til nogle af figurerne, inden lyden ville blive tilkoblet. Havde vi omvendt ladet vores testgruppe 

løse F2 og derefter F1, kunne lydene fra F2 have lagret sig i den auditive (audiovisuelle) hukommelse 

og derved hjulpet til at løse vendespillet uden lyd.  

4.1.3 Lokale og miljø 

Det har været en væsentlig faktor i denne undersøgelse, at vores respondenter under begge forsøg har 

følt sig godt tilpas og ikke er blevet forstyrret undervejs, og dermed ikke har haft et ufrivilligt fald i 

attention-niveau. Derfor har vi måttet være omhyggelige med at sikre rolige og stilfærdige omgivelser, 

hvori spillene kunne løses.  

Til F2 har vi dog ikke selv kunnet vælge lokale, eftersom vi har benyttet en eye tracker af Copenhagen 

Business Schools ejendom. Alle testpersoner i F2 er mødt personligt op i SenseLab på Solbjerg Plads på 

Frederiksberg. Deltagerne har under forsøgene været alene med os i lokalet, og selvom vores tilstede-

værelse kan have generet eller distraheret nogle deltagere, har det været nødvendigt, eftersom vi har 

skullet sørge for at udlevere instrukser, starte spillet op, kalibrere øjnene med eye trackeren, skrive 

notater og hjælpe, hvis der skulle opstå tekniske eller forståelsesmæssige problemer. Vinduer og døre 

har været lukket undervejs i forsøget på at undgå udefrakommende støj.  

Under F1 har vi ikke benyttet os af eye track-måling, og vi har derfor ikke anvendt samme lokale på 

Copenhagen Business School af hensyn til andre studerende, som ville benytte eye trackeren. Vi 

bookede et lokale i Ingeniørernes Forening på Kalvebod Brygge i København, hvor halvdelen af test-

gruppen løste vendespillet uden lyd. De resterende deltagere havde ikke mulighed for at komme til os, 

og vi valgte derfor at besøge vedkommende, hvorfor nogle af disse forsøg er foregået under hjemlige, 

private forhold. Vi har, så vidt muligt, sørget for, at der hele tiden har været den samme rolige stem-

ning og respondenterne ikke er blevet forstyrret undervejs. Vendespillet er præsenteret i samme stør-

relse på de her benyttede PC’er og med samme afstand mellem deltager og skærm som i F2. 

                                                           
5
 Højrehåndede musebrugere 
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4.1.4 Forsøgene og fremgangsmåde 

Forsøg 1 er som tidligere nævnt et vendespil uden lyd, hvor det gælder om at parre en geometrisk fi-

gur med en anden, i form og farve, identisk figur. Forsøgspersonerne, der løser dette forsøg vil således 

blive kontrolgruppen, hvis resultater vi skal sammenligne med testgruppens i Forsøg 2 - vendespil 

med lyd. Disse forsøg har flere formål: Først og fremmest skal de svare på hypotese 1, og derved give 

svaret på, om multisensoriske stimuli kan øge hukommelsen i forhold til blot monosensoriske stimuli. 

Dernæst vil de også give svarene på, om vi underbevidst husker nogle former eller farver bedre end 

andre, og om dette mønster ændrer sig, når lyde bliver koblet til de selvsamme former og farver. I for-

længelse af dette, vil vi også finde svar på hypotese 2, altså om lyde med større emotionel værdi, eller 

som har en større associationsfaktor, vil øge hukommelsen mere end abstrakte lyde. Endeligt vil man 

ud fra tiden, som man er om at løse vendespillet, kunne se, om der er en sammenhæng mellem kor-

rekthed og betænkningstid, når vi træffer rationelle valg.  

Begge grupper deltagere skal løse vendespillet tre gange, da vi på denne måde sikrer figurerne større 

sandsynlighed for at blive vist lige mange gange. Yderligere vil dette for det første give os en større 

datasamling, og dermed gøre analysen mere valid; for det andet vil vi kunne se, om der er forskelle på 

de tre runder i indkodningsfasen, og for det tredje sikrer vi os på denne måde, at figurerne har fået nok 

repræsentationer til at de audiovisuelle par forhåbentligt kan genkaldes i forsøg 2A og 2B. F2 kan der-

for også – i forhold til afsnit 2.7.1 om informationsbearbejdelse – betragtes som repræsentations- og 

indkodningsfasen til 2A og 2B, der til gengæld baserer sig på bevidst- og underbevidst genkaldelse.   

I begge vendespil (F1 og F2) er der på en computerskærm præsenteret 12 forskellige figurer, som alle 

skal parres til en tilsvarende figur. Når spillet er løst, vil der således være vendt 24 felter af 2x12 figu-

rer. De 2x2 cm store brikker placeres vilkårligt på pladen i alle tre spilrunder, så deltagerne ikke har 

mulighed for at huske placeringer fra det foregående spil. Alle brikker er vendt i to sekunder ad gan-

gen og det er derved ikke muligt at vende en ny brik, før de to sekunder er gået. Grunden til dette tids-

interval skyldes, at spillet er designet med en indkodet lyd af 1,5 sekunders varighed til hver figur, og 

det fastsatte tidsinterval skal således hjælpe til at sikre de to forsøgsgrupper en ligelig visuel ekspone-

ring. Når to ens figurer er parret, vil de således stå åbne, hvilket efterlader større sandsynlighed for at 

kunne parre resten af brikkerne. På figur 20 ses et screen shot af vendespillet. 
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4.1.4.1 Visuelle stimuli 

Alle bagsider, figurer samt startknapper brugt i vendespillet og i de efterfølgende forsøg er designet af 

en grafiker fra mediebureauret MarketSquare og er lavet efter vores egen udførlige vejledning. Figu-

rerne i vendespillet består af runde og firkantede former i røde og blå farver. De røde og blå farver er 

fremstillet med samme farvenuance for at undgå, at vores respondenter kunne have præference for 

lyse eller mørke farvenuancer. På e-bilag ses de benyttede farvekoder til alle figurer. 
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Som det kan ses på illustrationen ovenfor, varierer de geometriske figurers areal en smule, og nogle 

dækker dermed et større visuelt område. Man kunne derfor tænke, at de store figurer, såsom rund og 

kvadrat, kan have større genkaldelseseffekt end de mindre figurer, og at der derved gennemsnitligt vil 

blive brugt færre ”klik”, når disse skal parres. Dog er det vores tese, at den lille størrelsesforskel ikke 

bør have den store betydning i hverken F1 eller F2, eftersom figurernes forskellighed, samt deres vil-

kårlige placeringer på pladen (og i forhold til hinanden) skal sørge for, at alle figurer har lige mulighed 

for at blive husket og valgt. I F2 vil det være den samlede opfattelse af lyd og figur (audiovisuelt ob-

jekt), der bør diktere brikkens genkaldelseseffekt, og vi tillægger derfor ikke størrelsesforskellene den 

store betydning i denne sammenhæng. Dog har vi på forhånd ikke kunnet afvise, at vores responden-

ter ville huske én eller flere figurer nemmere end andre, hvad enten årsagen måtte hvile på farven 

eller på formen – eller den samlede perception af de to faktorer. I tilfældet af, at vi statistisk kan vise, 

at røde figurer findes hurtigere end blå eller runde før firkantede – eller i yderligheden – at de store 

figurer findes før de små, vil vi sikkert kunne bidrage med nyttig viden i et brandingperspektiv.  

Ligesom vi med figurernes form har afgrænset os fra at teste trekantede eller andre former, har vi 

valgt kun at fokusere på farverne rød og blå. Som vi så i afsnit 2.4, har vores tapceller i nethinden tre 

former for pigment, hvoraf langt de fleste er røde. Og ikke underligt er de fleste faresignaler i skiltning, 

eksempelvis, også lavet med rød farve for at sikre den ønskede opmærksomhed fra modtagerne. Man 

kan derfor forvente, at røde farver vil efterlade større indtryk end blå farver og at dette vil resultere i 

færre vendte røde brikker. Grunden til at vi har valgt netop de to farver er først og fremmest, fordi de 

ligger i hver sin ende af det visuelle farvespektrum, når vi snakker bølgelængder på lys, hvilket med-

virker til, at vi let kan adskille de to farver. Dernæst ville en anvendelse af flere farver også øge antallet 

af variabler – og dermed usikkerheder – hvilket således ville stille endnu større krav til antallet af for-

søgspersoner. For yderligere at begrunde valget af de to farver kan vi igen nævne, at rød og blå er 

blandt de mest brugte farver, når virksomheder designer deres brandlogos – faktisk optager rød og blå 

hver især 25 % af alle US Brands i 2010 (designtaxi.com). Dette kan ikke blot fortælle noget om slag-

kraften i de to farvers budskab, men også at disse nødvendigvis ikke er ligeså branchebestemte som 

andre farver.  
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Som vi tidligere har beskrevet, bruger vi de abstrakte figurer i vores vendespil som et symbol for 

brandlogoer/forretningslogoer. Det er vores idé, at vi i realiteten kunne erstatte de arbitrære figurer 

med almindelige røde og blå brands, der enten er runde eller firkantformede, som vist i figur 22 oven-

for. Men eftersom alle brands er forskellige, både i skrift, form og farvenuancer, har vi valgt ensfarvede 

geometriske figurer for at undgå, at nogle kunne give anledning til forudindtagede præferencer. 

4.1.4.2 Auditive stimuli 

I F2 præsenteres en lyd, når én af de 12 figurer vendes, så hver figur nu fremstår som et audiovisuelt 

logo. De 12 lydobjekter er inddelt i tre kategorier: 1) menneskelyde, 2) dyrelyde og 3) lydlogoer, og er 

alle koblet til én bestemt figur i vendespillet. Objekterne er inddelt således, at vi i hver lydkategori har 

to røde- og to blå figurer, hvoraf der både indgår to firkantede og to rundformede. På figur 23 ses et 

skema over de brugte lyde til hver figur. 

 

I forhold til teorien har vi måttet sætte nogle standarder for, hvilke lyde vores testpersoner skulle ud-

sættes for og begrænse variablerne i disse mest muligt. Den optimale forsøgsopsætning havde været at 

koble 12 forskellige sinustoner (i konstant Hz-frekvens) til figurerne i vendespillet, men det ville ikke 

danne et særligt anvendeligt billede af den audiovisuelle sansekobling i forhold til virkeligheden, da de 

færreste virksomheder vil have en sinustone knyttet til deres brand. Som vi før har nævnt, har de fle-
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ste lyde i vores omverden en kompleks frekvensstruktur, hvilket også gælder for de 12 lyde i vende-

spillet. Alle 12 lyde vil vi formentlig have lettere ved at knytte til et brand end sinustoner, men alligevel 

har vi valgt at opdele lydene i de tre førnævnte kategorier. Alle lyde er hentet fra hjemmesiden 

http://www.freesfx.co.uk/.  

Selvom de tre lydkategorier hver især indeholder fire lyde med forskellig frekvens, vil det være vores 

forventning, at jo flere associationer vi kan knytte til en tidligere oplevet stimulus, desto lettere vil den 

blive genkaldt, og vi forventer derfor, at menneskelyde genkaldes lettere end dyrelyde og lydlogoer, og 

at dyrelyde også genkaldes lettere end lydlogoer. Dog er vores forventning fortsat, som vi nævner i 

hypotese 2, at det er lige meget hvilken lyd man tilknytter et brand, så længe modtageren udsættes for 

nok repræsentationer. 

Alle lydene er korrigeret til 80 dB med programmet MP3Gain, så vi på den måde undgår, at nogle af 

lydene har en højere amplitude end andre. Når det er sagt, er der en tredje faktor vedrørende lyde, 

som vi også tidligere har nævnt, nemlig pitch. Det vil sige, at hver enkelt forsøgsperson kan have en 

individuel fornemmelse af, hvor høj en given lyd er i forhold til andre. Da alle vores lyde ikke har 

samme frekvens har vi, for at kunne få en videnskabelig tilgang til en vurdering af pitch i vores lyde, 

bedt forsøgspersonerne fra F1 om at vurdere intensiteten, altså hvor høj de følte lyden var på en skala 

fra 1-10 (1=lavintens, 10= højintens). Lydene blev først præsenteret én ad gangen for at få en samlet 

vurdering af pitch-forskellene. Herefter blev de afspillet igen, hvor deltagerne da skulle vurdere én 

efter én og skalere dem fra 1-10. Til sidst blev lydene afspillet en tredje gang, hvor deltagerne havde 

mulighed for at lave rettelser. De individuelle svar afveg meget fra hinanden, da der som udgangs-

punkt ikke var sat nogle konkrete yderpunkter for hhv. 1 og 10, men det var typisk de samme lyde som 

blev vurderet lavt og højt. Vi valgte derfor at addere den numeriske værdi fra hver angivelse, og ud fra 

denne udregnede vi middelværdien af alle lyde, hvilket i første omgang tegnede en skillelinje mellem 

høje og lave lyde (over og under middelværdien). Derefter tog vi middelværdien af alle lyde under den 

samlede middelværdi (markeret med rød) og middelværdien af lydene over den samlede middelværdi 

(markeret med grøn), som derved skabte en mellemliggende zone, og derved inddelingerne af low-, 

middle- og high-pitch, som det ses på figur 24. 

http://www.freesfx.co.uk/
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Som det fremgår i skemaet, har vi derigennem fået tre high-pitch lyde og fire low-pitch lyde, og som en 

underliggende hypotese ville det være interessant at se, om pitchen kan have en effekt i forhold til 

hvilke figurer man finder først, selvom alle lydene er korrigeret til samme dB. 

F2A & F2B 

I det første af disse (Forsøg 2A) vil man blive præsenteret for fire tilfældige figurer fra vendespillet 

(5x5 cm brikstørrelse) på en tilfældig placering og efter fem sekunders iagttagen af figurerne vil en 

tilfældig lyd tilknyttet én af de fire figurer blive afspillet.  
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Vilkårligheden er i denne sammenhæng essentiel, da vi tidligere har set, at vi har en tendens til at kig-

ge mod øvre felter, og at vi uden den indbyggede vilkårlighed måske ville opleve en skævvridning af 

data. Det er nu meningen, at man med musen skal vælge den figur, som man mener lyden tilhører, og 

tiden, man er om at give dette svar, vil blive logget i det øvrige dataset med figurer, da svartid ofte er 

anvendt i videnskabelige sammenhænge som en indikator for, hvor sikker man er på et svar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også her, hvor eye trackeren kommer ind i billedet, da vi med denne skal se, om figurerne og 

lydene er blevet koblet sammen på underbevidst niveau, og om man ved en måling af sakkader og fik-

seringer kan afsløre hurtigere og bedre valg på underbevidst niveau, end man kan på det bevidste. 

Dette vil således svare på hypotese 3. Som vi har set i afsnit 2.6 sker integrationen af audiovisuelle 

stimuli allerede mindre end 100 ms efter stimuluspåvirkning (Koelewijn et al., 2010), og tidligere stu-

dier viser yderligere, at vi først bliver bevidste om stimuli efter 200-300 ms (Libet et al., 1979; Egan et 

al., 2008; Koch et al., 2011). Vi burde således kun kigge på de første 200-300 ms efter lydeksponering 

for at se, om der er en signifikant sammenhæng mellem øjenbevægelser og senere svar, og om dette 

underbevidste valg ikke blot er hurtigere men også mere korrekt end det kognitive. Dog er vi under-

vejs i databearbejdelsen stødt på nogle udfordringer i forhold til eye tracking-målinger og vores tolk-

ning af underbevidstheden har gjort, at vi har måttet tage andre forholdsregler. Dette vil vi diskutere 

nærmere i dataanalysen. 

I forsøg 2B vil vi undersøge, om man kan indkode audiovisuelle stimuli, og efterfølgende skille dem ad, 

så den multisensoriske betydning nu er indkodet i hver af de monosensoriske stimuli, hvorefter man 

kan koble den auditive stimulus til en ny visuel stimulus. For at eksemplificere denne hypotese 4, kun-

ne man i en marketingkontekst forestille sig, at et korporativt brand er knyttet til et lydlogo (McDo-

nald’s og ”I’m lovin’ it”-lyden), og at de samlet er meningsbærere af værdier i forhold til brandet. Det, 

som vores forsøg skal illustrere er, at man først kan knytte f.eks. et korporativt brand til en lyd, hvoref-

ter man kan tage den samme lyd og overføre betydningen fra det korporative brand til noget mere 

virkelighedsnært såsom et produkt fra samme virksomhed (f.eks. en Big Mac eller en helt ny burger). 

Dette vil alt andet lige skabe en større associationsfaktor mellem det korporative brand og produkt-

brandet, hvilket også vil øge muligheden for genkendelse og genkaldelse af det nye produktbrand, og 

ydermere skabe synergieffekt i virksomhedsidentiteten.    

Til udførelsen af ovennævnte forsøg har vi valgt seks forskellige illustrationer (figur 26) af et mere 

virkeligt objekt for at bevæge os væk fra de abstrakte figurer, men vi har imidlertid stadig valgt at hol-

de illustrationerne relativt udetaljerede, da vi ikke ønsker, at præferencer skal overføres fra allerede 

eksisterende produkter, der måtte ligne. Testpersonerne vil blive præsenteret for fire af de samme 
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illustrationer, hvoraf én konsekvent vil være i enten blå eller rød og de resterende vil være i gul, grøn 

og pink. Både selve illustrationen, placeringen af illustrationen og om det er en rød eller blå illustrati-

on, som vil blive vist, er vilkårlig. Illustrationerne vil blive vist i fem sekunder, hvorefter en lyd tilknyt-

tet en rød, abstrakt figur (hvis rød præsenteres) eller en lyd tilknyttet en blå, abstrakt figur (hvis blå 

præsenteres) vil blive afspillet. Hvilken af de seks ”røde eller blå lyde” der afspilles, er vilkårligt valgt. 

Igen vil vi benytte eye tracker på øjenbevægelserne efter lyden afspilles, for at se om man underbe-

vidst vil associere den tidligere audiovisuelle indkodning med en illustration af et mere virkeligheds-

nært objekt, men som det var tilfældet med forsøg 2A, har vi også i 2B haft nogle problemer med at 

tolke, hvornår underbevidstheden præcis ophører. Som sagt vil vi komme ind på løsningen af dette 

problem i afsnit 5. 

 

  

 

For at opsummere kan vi altså betragte F2 som indkodningsfasen, hvor man gennem top-down atten-

tion, sansning og hukommelse skal løse vendespillet på færrest mulige klik. Indtil alle 3 vendespil er 

løst, vil testgruppen ikke have viden om, at de senere skal løse forsøg 2A og 2B, og eftersom der i in-

struktionen intet er nævnt noget om lyde, de skal fokusere på, antager vi, at den audiovisuelle indkod-

ning vil ske frivilligt gennem implicit indlæring. Vi prøver derved at drage en parallel til de situationer, 

hvor vi udsættes for audiovisuel markedsføring i den virkelige verden. Dette kunne eksempelsvis væ-

re, hvis vi ser en reklame i TV, og implicit lærer os selv den tilhørende jingle, som man pludselig, ube-

vidst, har genkaldt, og tager sig selv i at nynne under opvasken. 
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4.2 Usikkerheder og bias 

I udarbejdelsen og udførelsen af dette speciales forsøg har vi selvsagt forsøgt at eliminere usikkerhe-

der, så vi med større validitet kan konkludere på resultaterne, men som i alle andre konstruerede for-

søg vil man opleve, at man ikke kan eliminere alle usikkerheder, og vores forsøg er ingen undtagelse. I 

gennemgangen af litteraturen er vi også stødt på studier, der konkluderede noget forskelligt, eller i 

enkelte tilfælde noget helt modstridigt, og vi har således måtte designe forsøget ud fra de studier, som 

vi selv har følt vejede tungest i argumentation og gentagelser.   

Figurer og lyde 

I forhold til vores vendespildesign har det været med i vores overvejelser, om vi også skulle lave et 

vendespil med kun auditive elementer, da vi ikke endegyldigt, på baggrund af et visuelt- og audiovisu-

elt vendespil, kan konkludere, at multisensorisk sansning øger hukommelsen, hvis ikke vi ser et ek-

sempel på, at audiovisuel sansning også øger hukommelsen i forhold til auditiv sansning alene. Grun-

den til at vi alligevel ikke gjorde dette, skyldes at synet, som nævnt i bugtalereksemplet i afsnit 2.6, er 

dominerende over hørelsen, når det kommer til objekters rummelige placering, hvilket vi i høj grad må 

sige er tilfældet for løsningen af vendespillet. Vi har derfor bevidst valgt at stole på litteraturen, foku-

sere vores ressourcer på de visuelle- og audiovisuelle forsøg, og derved lade det være op til andre at 

af- eller bekræfte den allerede eksisterende teori. Med forbeholdet at de tidligere studier er korrekte, 

mener vi således stadig, at vi kan konkludere på om multisensorisk sansning øger hukommelsen mere 

end monosansning – i hvert fald i forhold til rummelig opgaveløsning.  

Søgestrategi 

I Pieters & Warlops studier (1998) i afsnit 2.3.3, så vi hvordan tidspres havde stor betydning for øjne-

nes skanningsmønstre i forhold til valg, og da tidspres kan karakteriseres som en form for motivation, 

finder vi det også højst tænkeligt at graden af motivation, som vores forsøgsdeltagere besidder, vil 

have betydning for evnen til at løse vendespillet bedst muligt – også selv om tid ikke er en faktor i vo-

res forsøg, da vi i stedet fokuserer på færrest klik. I forhold til afsnit 2.2 vil det således stille store krav 

til vores præfrontale cortex om at udtænke, evaluere og skifte strategi undervejs, og da ikke alle vil 

have lige stor evne til hverken at huske eller lægge en strategi, vil vi også opleve forskellige resultater. 

Ligeledes vil det have stor betydning for resultatet, hvor hurtigt man får parret brikker, da man efter-

følgende vil have større sandsynlighed for at gætte rigtigt. Ifølge Millers studier (Miller, 1956) kan vi 

huske 7 (plus/minus 2) elementer, og vi forventer derfor at opleve, at man vil komme i problemer, 

hvis ikke man får parret brikker i løbet af de første 5-7 brikker. Især i forsøget uden lyd vil dette være 

udtalt, da man ikke kan bruge den fonologiske sløjfe til at gentage lyde og således holde figurer længe-
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re i hukommelsen. Som tidligere nævnt, er figurerne dog vilkårligt placeret for hver gang vendespillet 

løses og et heldigt spil burde således udjævnes over de to efterfølgende gange og med antallet af for-

søgsdeltagere samlet set.  

I forhold til F2A og F2B har vi også tidligere set, at man i løbet af de første 200 ms kan have en tendens 

til underbevidst at søge mod de øvre, og især øvre venstre, felter (Egan et al. 2008). Dog burde den 

tilfældige udvælgelse af placering, figur/illustration og lyd fjerne dette bias.  

Afledte stimuli og miljø 

Alle vores forsøg har vi forsøgt at lave i ensartede, rolige omgivelser, men alligevel har der undervejs 

været tilfælde, hvor lyde på den ene eller anden måde kan have distraheret forsøgspersonernes top-

down attention på grund af udefrakommende bottom-up stimuli som kirkeklokker, grinende folk eller 

lignende. Tidligere har vi set, at vi kan have svært ved at bearbejde flere sanseindtryk på samme tid, og 

de afledte stimuli kan have medført, at man ikke hørte lyden fra vendespillet. Vi har dog valgt at se 

bort fra disse afledte stimulis betydning, da de alle har været kortvarige, og antageligvis ikke har haft 

en større betydning i forhold til auditive stimuli fra vendespillet, eftersom disse tilmed bliver præsen-

teret flere gange.  

Priming 

Priming er indenfor forskning blevet påvist i utallige omgange, og hvor nogle undersøgelser har prøvet 

at påvise fænomenet priming, har andre fokuseret på den ændrede adfærd forårsaget af priming. For i 

så vidt mulig udstrækning at undgå ubevidst priming af vores forsøgsdeltagere har vi valgt at give dem 

en instruktion på skrift, så vi sikrede os, at alle skulle have samme formål og motivation ved start. For 

de flestes vedkommende var denne tilstrækkelig, men enkelte har stillet uddybende spørgsmål, hvor 

disse kan have fået forskellige forklaringer/instrukser alt efter tvivlsspørgsmålet. Selv om instruktio-

nen sagde, at der ikke måtte tales undervejs, var der nogle, som enten snakkede med sig selv eller til 

os. Det er vores opfattelse, at dette kan skyldes eye trackerens placering i forhold til vores computer, 

og at deltagerne kan have følt en psykologisk fornemmelse af overvågning eller et forventningspres, 

hvilket forklarer manges suk, opgivende kommentarer, smånervøse grin og lignende, men det har ikke 

været muligt at arrangere udstyret anderledes. I enkelte tilfælde blev der givet opmuntrende kom-

mentarer, hvis vi følte deltagerne blev for ukoncentrerede, da vi ønskede at bevare forsøget som et 

hukommelsesforsøg og ikke en undersøgelse af, hvor godt deltagerne kunne holde attention. For at 

genskabe dette bias fra F2 har vi følt det nødvendigt også at sidde tæt på deltagerne til F1, mens det 

blev løst. Deltagerne har udadtil reageret meget ens på situationerne. Hvis vi havde haft en fMRI-

scanner til rådighed, havde vi haft mulighed for at overvåge aktiviteten i den dorsolaterale præfrontale 
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cortex, der er forbundet med målorienteret attention, jf. afsnit 2.7.2.1, og det havde været overflødigt 

at skulle motivere deltagere for opretholdelsen af attention/motivation. I analysen vil vi få en indikati-

on for attention-niveauet, hvis der er enten stor forskel eller lighed i gennemsnitsklik for de tre vende-

spil i henholdsvis F1 og F2.   

Respondenter  

I forsøgene har kun deltaget både personer mellem 18-60 år, da vi fandt indikationer på, at børn har 

en bedre visuel hukommelse, og at der hos ældre over 60 år ses en aftagende hukommelsesfunktion. 

Dog så vi en forskel i den procedurale hukommelse i forhold til manøvrering af musen hos de ældre 

deltagere, hvilket kan have resulteret i, at de var længere tid om at løse spillet. I første omgang har vi 

valgt at fokusere på klik, hvorfor dette ikke burde få stor betydning, da klik med musen kun registreres 

én gang pr. vendt brik. Omvendt så vi at den procedurale hukommelse hos venstrehåndede var blevet 

indlært til at håndtere højrehåndsmus, og det er vores overbevisning at dette ikke vil influere resulta-

terne. Vi oplevede dog en tendens til, at det for forsøgspersonerne uden lyd var sværere at time, hvor-

når en brik havde været vendt i to sekunder, og der kunne trykkes på en ny. Der blev forinden infor-

meret om, at brikkerne skulle være vendt i to sekunder af gangen, og det er kun få gange, hos især den 

”ældre” gruppe, blevet oplevet som et irritationsmoment, hvis musen ikke ”virkede”.  

Eye tracking og ekskluderinger 

Inden udførelse af hver test blev der udført kalibreringstest af deltagernes øjne og eye tracker, men 

ikke alle kalibreringer blev udført med lige stor succes. Vi har således måtte fjerne enkelte responden-

ters eye tracking data (se bilag 5), da både kalibrering og målinger under forsøget var for lave. Deres 

data fra selve vendespillet er dog stadig anvendt. I vendespillet har vi måtte fjerne en enkelt respon-

dent fra datasættet, da vedkommende udviste åbenlys manglende attention og/eller hukommelsesev-

ne, eller var præget af de føromtalte psykologiske faktorer. Der vil selvfølgelig altid være nogle tekni-

ske problematikker forbundet med det computerudstyr, vi har benyttet. Vi er klar over, at eye tracke-

ren ikke er fejlfri i forhold til nøjagtige målinger, og således var det heller ikke alle kalibreringer, der 

nåede op omkring de 100 %. Der har sågar været lave kalibreringsprocenter, som har besværliggjort 

vores dataarbejde, da sakkader og fikseringer ikke er blevet registreret i de tidsintervaller efter ek-

sponering, som vi ønskede at analysere, hvilket er relateret til de problemer vi har haft med at tolke 

underbevidstheden.  
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5. Dataanalyse 

Til denne analyse vil vi dels anvende data fra de klik forsøgspersonerne har udført under F1 og F2, 

hvor antal klik pr. figur, samlet antal klik, og tiden man har været om at løse spil 1, 2 og 3 er indsamlet. 

Det er gennem analyse af disse klik vi i første omgang skal finde svar på, om man kan øge hukommel-

sen med audiovisuel stimulering i forhold til blot visuel stimulering (hypotese 1), og om det har be-

tydning for hukommelsen, hvilken lyd man kobler til en visuel stimulus (hypotese 2). Derudover vil vi 

anvende eye tracking-data fra forsøg 2A og 2B til at svare på, om øjets underbevidste valg med større 

præcision kan sammenkæde de korrekte audiovisuelle par end håndens bevidste valg (hypotese 3), og 

om vi underbevidst – ud fra en figurs farve, form og lyd – kan overføre mening fra en figur med én 

form til en figur med en anden, blot ved repræsentation af samme farve og lyd (Hypotese 4). Som det 

vil fremgå af elektronisk bilag 1, er det et yderst omfattende sæt rådata eye track-målingen afgiver, 

men vi har kun benyttet kolonne J og Z til den videre analyse. I kolonne J fremgår tiden pr. 17 millise-

kunder og i kolonne Z vil det fremgå, om forsøgspersonerne har kigget på de Areas Of Interest (AOI), 

som vi har markeret uden om figurerne i forsøg 2A og 2B, inden vi lavede det endelige dataudtræk. 

Hver gang øjnene falder på en AOI, vil det således ses i datasættet på et specifikt tidspunkt. Som be-

skrevet i bias ved eye tracking, vil man også kunne se i elektronisk bilag 1, at der flere steder går læn-

gere tid end 17 ms i tidsregistreringen, og dette kan skyldes en fejl i eye trackeren. 

Til dataanalysen er anvendt to overordnede statistiske modeller: T-test og Anova. T-testen er brugt til 

at sammenligne middelværdierne af to populationer. Dette er gjort med henblik på at undersøge, om 

disse middelværdier, m1 og m2, kunne antages at være forskellige (ensidet t-test) eller om den ene var 

større end den anden (tosidet t-test). T-testen er således anvendelig til at se, om der er en forskel, men 

ikke hvor stor forskellen er. Anova, derimod, bruges til at vurdere indflydelsen af bestemte variabler, 

f.eks. farver, former og lyde på en respons (evt. antal klik). Den kan altså både sige, om der er forskel 

mellem to eller flere størrelser og hvor stor forskellen er. Til denne opgave har vi valgt at bruge et mi-

nimums konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at selvom der er en signifikans, ville man i 5 % af 

tilfældene kunne opnå andre resultater. Vi præsenterer vores resultater i form af p-værdier (og deres 

forskelle i %) uden mellemregninger (se e-bilag 4). Hvis der ses en signifikant forskel mellem to eller 

flere størrelser vil det blive angivet som P> 0,05 eller tal derunder.   
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5.1 Hypotese 1 

”Man kan øge genkaldelsen af brands mere ved audiovisuel stimulering, fremfor blot visuel stimulering”. 

Vi har i løbet af teorien set, at lyde kan påvirke opfattelsen af et visuelt objekt, og således forlænge og 

forstærke oplevelsen (tiden) af samme. Tilmed har vi erfaret, at indkodningen af sanseindtryk aktive-

rer vores hukommelsescenter og at dette i forhold til teorien har en betydning for informationen, der 

lagres i langtidshukommelsen. Præmissen for at vi kan genkalde noget over lang tid, må således være, 

at informationen er blevet bearbejdet enten i korttidshukommelsen eller arbejdshukommelsen, og vi 

vil derfor teste, om vi via multisensorisk eksponering kan øge arbejdshukommelsens ydeevne. Hvis vi i 

vores forsøg kan påvise en effekt af multisansning fremfor monosansning, må vi derfor også kunne 

antage, at dette kan have en mulig effekt på langtidshukommelsen over tid.  

For at undersøge hypotese 1 benytter vi de dataresultater, som vendespillene har afgivet, og her vil vi i 

første omgang observere antallet af klik i F1 og F2. Alene ud fra de numeriske værdier, var det muligt 

at spore en forskel på kontrolgruppen og testgruppens evner til at løse vendespillet, men for at give 

resultatet validitet, udregnede vi en statistisk sandsynlighed af hypotesens udsagn. Her anvendte vi en 

anova-model og fandt en signifikant forskel mellem antallet af klik i de to forsøg (gns. F1 = 67,8 klik, 

gns. F2 = 58,8 klik, P>0,005). I et 95 % konfidensinterval er det påvist, at man i F2 (med lyd) brugte 

mellem 5,28 og 12,49 klik færre end i F1, hvilket samlet set betyder, at audiovisuel eksponering har en 

øget effekt på vores genkaldelsesevne. Alligevel fandt vi ud af, at ikke alle audiovisuelle par havde en 

signifikant effekt fra de visuelle, herunder Rød Ruder (P>0,70), Rød Høj Oval (P>0,10), Blå Ruder 

(P>0,16) og Blå Oval (P>0,069) – sidstnævnte dog med et signifikansniveau på 93 %.  

Vi havde på forhånd forventet, at man undervejs i de tre gange, vendespillet skulle løses, ville forbedre 

sin præstation uafhængigt af lyd, således at spil 2 ville blive løst ved færre klik end spil 1, og spil 3 på 

færre klik end i spil 2. Ud fra følgende resultater er dette imidlertid ikke tilfældet (Spil 1 til 2 = P>0.92, 

Spil 1 til 3 = P>0,57), hvilket enten kan skyldes, at respondenterne ganske enkelt ikke forbedrede sig 

eller, at de forbedrede sig, men at det ikke fremgår, fordi deres attention samtidig var faldende under-

vejs. Denne forklaring understøttes af tidligere studier, der påviser, at sanseintegration forbedres i 

takt med øget attentionniveau. 

Vi så tidligere, at designet på et brandlogo ikke er ligegyldigt, da former og farver er med til at afspejle 

en virksomheds identitet og således kommunikere et budskab til modtageren. Dette må altså være det 

første skridt på vejen mod at skabe brand awareness, og siden vores datasæt har givet os mulighed for 

at undersøge genkaldelsesevnen på former og farver, har vi spurgt os selv, om der var signifikant for-

skel på antallet af klik på røde og blå figurer samt kantede og runde former, hvilket kunne indikere en 
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præferenceskabelse. Her benyttede vi en tosidet t-test og kunne konkludere, at vores forsøg ikke viste 

en signifikant sammenhæng mellem antal klik-farver (F1 P=0,68, F2 P=0,22) og klik-former (F1 P=0,23, 

F2 P=0,58). I forhold til figurernes form, argumenterede vi for, at de arealmæssige forskelle på figurer-

ne ikke ville udgøre en faktor i antal klik. Kvadrat og Rund er de to figurer, man ville kategorisere som 

”store” figurer, mens de resterende figurer er nogenlunde ens i størrelsen. Der var ingen betydelig 

forskel mellem store figurer og små figurer uden lyd (P=0,69).  Dog så vi en markant forskel i vende-

spillet med lyd, hvor at det, højst overraskende, var de små figurer, som med 95 % sikkerhed blev klik-

ket færrest gange på (P=0,0024). Dette kan måske forklares med lydens påvirkning på en given figur 

eller respondenternes præferencer. 

Respondenterne er forinden forsøgene blevet instrueret til at løse vendespillet på færrest mulige klik 

og ikke på tid, hvilket gav grundlag for at teste, om betænkningstiden havde en indflydelse på antallet 

af klik (korrekt valg).  Eftersom alle brikker var programmeret til at være vendt i to sekunder pr. klik 

(undtagen sidste brik), kunne vi udregne betænkningstiden; B =                                

     )       ). Vi kunne nu bruge dette tal for hver respondent til at se, om der var en signifikant 

sammenhæng mellem betænkningstid og antal klik. 
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Hvis der havde været en sammenhæng herimellem, ville man forvente en aftagende lineær tendens, 

men som vi ser i ovenstående diagram, ses i stedet en grupperet tendens, og anova-modellen viser 

også kun en korrelation på 0,085, og der er derfor ikke en statistisk sammenhæng (P>0.12).  

Til udvælgelsen af respondenter blev køn ikke vægtet som en faktor, da vi ikke havde fundet tidligere 

beviser for forskelle mellem køn, sansepåvirkning og arbejdshukommelse. Alligevel har vi testet, om 

der var en betydelig forskel på mænd og kvinders ydeevne, hvilket med 99 % sikkerhed (P>0,0095) 

viste sig at være tilfældet. I 95 % af tilfældene ville mænd bruge 1,18-8,38 klik flere end kvinder (gns. 

4,78 klik). Ud fra vores undersøgelse vidner det om, at kvindernes attention og motivation har været 

højere; at deres arbejdshukommelse har været bedre; eller at de har været mere sansepåvirkelige. Dog 

må vi afkræfte, at kvinder skulle være mere påvirket af lyd end mænd, da forskellen mellem kønnenes 

ydeevne i F2 ikke viste sig signifikant (P>0,77). I forhold til betænkningstiden, så vi, at mændene – dog 

kun med et konfidensniveau på 93 % – brugte længere refleksionstid i vendespillet: Med 95 % procent 

sikkerhed ville mændene være 0,5 sek. hurtigere til 20,5 sek. langsommere end kvinderne – men 

grundet det store interval, skal dette resultat nok tages med et gran salt.  

Ud fra lydenes forskellighed, havde vores kontrolgruppe vurderet pitch-niveauet på hver af de benyt-

tede lyde i F2 (figur 24). Interessant var det at se, om nogle af lydene havde en større effekt på genkal-

delsesevnen end andre, hvorfor vi med en tosidet t-test undersøgte dette. Det viste sig, at der ikke var 

nogen signifikant forskel mellem high-pitch og middle-pitch figurer (P=0,41), men derimod blev det, i 

en ensidet t-test, påvist med 99,9 % sikkerhed, at low-pitch figurer krævede flere klik end middle-

pitch (P=0,0002). Sammenholder vi forholdet mellem low- og high-pitch, vil vi med 97,7 % sikkerhed 

kunne sige, at low-pitch figurer også her vil kræve flere klik (P=0,023).  
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5.2 Hypotese 2 

I forhold til den øgede genkaldelse af brands er det generelt set lige meget hvilken lyd, man kobler til et 

logo, så længe den bare repræsenteres nok gange sammen med logoet. - Dog vil lyde med emotionel fak-

tor og større genkendelighed hurtigere blive knyttet til et brand, og menneskelyde vil således huskes bed-

re end både dyrelyde og lydlogoer.  

Vi har nu set, at pitch-niveauet har en effekt på genkaldelsen, og det vil derfor være interessant at se, 

om også de tre lydkategorier – menneskelyde, dyrelyde og lydlogoer – vil vise forskelle. I en ensidet t-

test påviste vi, at menneskelyde med henholdsvis 99,5 % og 99 % sikkerhed vil resultere i færre klik 

end dyrelyde og lydlogoer (P=0,0053, P=0,011). Forskellen på dyrelyde og lydlogoer var dog ikke signi-

fikant (P=0,13). I F2 kan vi altså se, at bestemte lydkategorier i vendespillet havde en indflydelse på 

præstationen, og i F2A vil genkaldelsesevnen af menneskelyde også forøges i forhold til de to andre 

lyde. Vi kan med 95 % sikkerhed sige, at menneskelyde vil blive genkaldt i 73,3-95,6 % af tilfældene 

(P=0,00015), hvorimod både dyrelyde og lydlogoer ligger mellem 35-67 % og dermed ikke signifikant 

over 50 % sandsynlighed for at gætte rigtigt. 

Nøgternt set er der i F2A 25 % chance for at gætte den korrekte brik, selvom man ikke kan genkalde 

den ved lydeksponering. Så er det tilfældigt, at man vælger den rigtige brik, eller er der faktisk tale om 

reguler genkaldelse? I figur 28 ses en binomialfordeling, hvor det klart vises, at hvis valget var ren 

tilfældigt, ville den sorte prik ligge på 17 (25 % af 68 personer). Men som illustreret, er der 41 korrek-

te svar, hvilket ville kræve en usandsynlig mængde held, og vi kan derfor konkludere, at genkaldelses-

evnen har haft større betydning end heldet. Hvad angår farver og former, var der ingen signifikant 

forskel ved genkaldelse. 
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Vi var efterfølgende interesseret i at se, om antallet af repræsentationer fra vendespillet havde en ind-

flydelse på evnen til at genkalde objektet senere, men her fandt vi, højst overraskende, ingen sammen-

hæng (P>0,13). Det kan enten indikere, at gennemsnitsantallet af eksponeringer har været højere end 

det nødvendige for at en genkaldelse kan finde sted – eller at spredningen mellem antal eksponeringer 

har været minimal. Selv tror vi mest på det første udsagn, eftersom forskellen mellem figuren med 

lavest antal klik og højest antal klik er 145 (min. 872 – max. 1017).   

I F1 og F2 påviste vi, at der ikke var en sammenhæng mellem betænkningstid og samlet antal klik i 

vendespillet, og vi vil nu finde ud af, om dette også er gældende for korrekt svar og betænkningstid i 

F2A. Heller ikke her ses et signifikansniveau, der kan påvise en sammenhæng (P>0,14).  

Vender vi tilbage til lydniveauet, så vi tidligere, at low-pitch figurer resulterede i flere klik end på de 

resterende figurer og vi ville efterfølgende se, om genkaldelsesevnen også ville være forringet i F2A. 

Dette viste sig at være tilfældet, da respondenter kun i 3,07-29,1 % af gangene gættede rigtigt – altså 

langt under 50 % sandsynlighed. Vi så før, at menneskelyde øgede genkaldelsen i F2A, og da tre af de 

fire menneskelyde befinder sig i middle-pitch-niveauet, giver det mening, at vi her fandt en høj genkal-

delse på 62,45-91,21 %. Det lader derfor til, at lydkategorien er dominerende over pitch-niveauet, når 

det kommer til genkaldelsen. 
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5.3 Hypotese 3 

Præsentationen og indkodningen af audiovisuelle stimuli under vendespillet vil manifestere sig på under-

bevidst niveau, og øjets underbevidste valg vil med større sikkerhed end det kognitive valg kunne genkal-

de og sammenkæde tidligere præsenterede audiovisuelle stimulipar.   

Til analysen af F2A og F2B har vi, som tidligere nævnt, udført eye tracking-studier, hvor vi ville under-

søge øjenbevægelser i forhold til det underbevidste valg. Da vores undersøgelsesmetode er begrænset 

til eye tracking, og således ikke giver os indsigt i de dybere hjerneaktiviteter, er vi dog stødt på nogle 

udfordringer i forhold til at vurdere, om en sakkade eller fiksering er underbevidst eller bevidst. De 

data som vi har ladet indgå i databearbejdningen, har vi derfor måtte finde ved at søge inspiration fra 

tidligere studier af bevidsthed/underbevidsthed, og der ud fra beregne nogle tidsintervaller i vores 

rådata til videre analyse. Man kan derfor sige, at vi har lavet en omvendt følgetolkning på underbe-

vidstheden, jf. afsnit 2.7, da vi ud fra et retroperspektiv – i kombination med tidligere studiers resulta-

ter – opsætter nogle rammer for, hvornår vi forestiller os, at underbevidstheden ophører, og det be-

vidste valg indtræffer. Der er således en vis usikkerhed forbundet med dette, men som vi også har for-

klaret tidligere, er omvendte følgetolkninger nogle gange nødvendige, for at kunne opstille og bekræfte 

hypoteser, og resultaterne fra disse vil ligeledes blive en del af sandsynligheden for fremtidige følge-

tolkninger.  

Vi har tidligere i afsnit 2.3 set at Libet et al. (1979; 1983) fandt, at vi ikke kan blive bevidste om en sti-

mulus før 200 ms efter eksponering, og dette tal virker til at være i nogenlunde overensstemmelse 

med nyere studier, der vidner om en minimumsgrænse for visuel bevidsthed efter 150-250 ms (Sekar 

et al., 2013) og auditiv bevidsthed efter 120-170 ms (Stanford.edu). Yderligere viser Libet og kollegaer 

samt Luikkonen (2009), at den motoriske minimumsreaktionstid på en stimulus ligger mellem hen-

holdsvis 300-500 ms og 200-400 ms efter eksponering, hvilket må være ensbetydende med et be-

vidsthedsniveau. I forhold til F2A er der dog tale om langt mere komplicerede processer end blot at 

skulle reagere motorisk på en stimulus, da vores forsøgspersoner skal genkalde en lyd fra hukommel-

sen og koble den sammen med en bestemt farve og figur, som man tidligere har været eksponeret for. 

Den rumlige placering af disse figurer på skærmen skal endvidere være blevet indkodet i hjernen i 

løbet af de første 5-sekunders visuelle eksponering, for at vi kan måle på de senere underbevidste 

øjenbevægelser, når lyden indtræffer – og varigheden af disse nævnte forhold er svære at tidsestimere 

uden apparaturer som fMRI, eller MEG. I metodeafsnittet nævnte vi et studie af Murray, Foxe & Wylie 

(2005) omkring multisensorisk hukommelse, der i design minder meget om vores, på trods af, at før-

nævnte kun er et genkendelses- og ikke genkaldelsesforsøg. Dog blev forsøgspersonerne – i modsæt-

ning til i vores forsøg – instrueret til at svare så hurtigt som muligt, og svartiderne for genkendelsen af 
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audiovisuelle stimuli lå på 1120 ms. Da dette svar er afgivet så hurtigt som muligt, og vi har set, at den 

motoriske reaktionstid er 200-500 ms, må vi derfor forvente, at den underbevidste periode finder sted 

helt op til 620-920 ms efter eksponering. I modsætning til det omtalte studie varer vores lydekspone-

ring 1500 ms mod deres kun 500 ms, og vores lyde er ydermere ikke semantisk knyttede til billederne 

(f.eks. en ugle+”uhuuu”), så tidsintervallerne er umiddelbart heller ikke direkte sammenlignelige, men 

ikke desto mindre håber vi, at kan de give en indikation på underbevidst reaktion.  

For at finde vores tidsintervaller så vi i første omgang bort fra de AOI’er hvori, der allerede var en fik-

sering ved lydeksponering, da vi antager at øjeskiftet må ske i hurtige ryk, så snart underbevidstheden 

reagerer på stimulus. Dernæst fandt vi det gennemsnitlige tidspunkt (612,3 ms) for første fiksering i 

en AOI i de 1500 ms fra lydstart til lydslut. Ligesom vi gjorde i inddelingen af pitch tog vi nu gennem-

snittet af alle de førstefikseringer som lå over og under 612,3, hvilket gav os et interval fra 262,0-988,6 

ms. Det er inden for dette interval vi har lavet vores statistiske beregninger, og i dette interval har vi 

nu inkluderet de AOI’er, hvor fikseringen allerede var i en AOI ved lydeksponering. Dette skyldes, at vi 

ikke kan afkræfte, at underbevidstheden er blevet vakt, men er forblevet på den samme AOI, fordi det 

ganske enkelt var den rigtige, og dermed den som øjet, ifølge vores hypotese, under alle omstændighe-

der havde valgt. Der er flere indikatorer på, at dette interval er relevant i forhold til vores undersøgel-

se. For det første er det hurtigste (og tilmed korrekte) klik på en figur efter lydeksponering lavet efter 

1385,9 ms, dvs. allerede før lyden er færdigspillet. Jævnfør de 200-500 ms motoriske minimumsreak-

tionstid bringer det os ned på mellem 885,9-1185,9 ms. Taget i betragtning: 1) at man i vores forsøg 

ikke var primed med motivationen om at klikke så hurtigt som muligt; 2) at intervallet trods alt ligger 

ganske tæt på tallet fra Murray, Foxe & Wylies (2005) resultater, og 3) at selvom vores forsøg med 

genkaldelse antageligvis kræver mere processering end blot genkendelse, finder vi det alligevel pålide-

ligt (jf. Libet et al., m.fl.), at en analyse af intervallet 262,0-988,6 ms vil give svaret på, om øjet træffer 

underbevidste valg ud fra vores undersøgelsesdesign og målemetoder til rådighed. 

Da vi tidligere i teorien har set, at længden af en fiksering kan indikere en præference, antog vi, at 

fikseringsperioden også kunne vidne om en underbevidst genkaldelse i F2A, hvorfor vi ville undersøge 

om figuren man valgte også havde en længere fiksering end øvrige figurer. Det viste sig dog ikke at 

være tilfældet (P>0,55), hvilket måske kan tyde på, at eye tracking ikke er den mest anvendelige 

metode til at undersøge underbevidst genkaldelse. Vi ville undersøge, om det første fikseringskift efter 

lydeksponering (det underbevidste valg) i intervallet 262,0-988,6 ms med større korrekthed kunne 

vælge den rigtige figur end det senere bevidste valg (klikket figur), men det viste sig, at vi enten ikke 

havde nok respondenter eller, at eye track-målingerne var utilstrækkelige. 
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Det store problem i vurderingen af underbevidstheden er, at vi ikke ved hvornår præcist den 

indtræder. Én ting er, at eye track-målingen ikke har registreret alle sakkader og fikseringspunkter i 

de milisekundsintervaller, vi ville undersøge. En anden og ret væsentlig faktor er, at vi på forhånd hav-

de undervurderet vigtigheden af forsøgspersonernes søgestrategi, dvs. kontrollen over deres top-

down attention, hvilket skabte nogle problemer i tolkningen fra underbevidsthed til bevidsthed. Det 

var tydeligt, at respondenterne i de 5 sekunders indledende visuelle eksponering anvendte en gen-

nemgående ensartet søgestrategi, hvor de startede deres fiksering i de øvre felter, særligt de øvre ven-

stre felter (AOI 1). Dette var en hindring for vores hypotese om underbevidst genkaldelse, da søgestra-

tegien ofte gik i urets retning – AOI1-AOI2-AOI4-AOI3 – og i mange tilfælde fortsatte efter den auditive 

eksponering. Denne faktor, i kombination med manglende målinger, vanskeliggjorde tolkningen af 

data. Men ikke desto mindre var det visuelle scanningsmønster en interessant observation, som yder-

ligere er i overensstemmelse med et tidligere studie (Egan et al., 2008), der påviste, at indledende fik-

seringer på en computerskærm ofte rettes mod de øvre optiske felter – især det venstre område.  

Selvom vi allerede kunne se disse tendenser i udførelsen af F2A, valgte vi, trods vores skepsis, at fort-

sætte udførelsen af F2B.   
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5.4 Hypotese 4 

Indkodet audiovisuel information om et logos (L1) form og farve kan overføres til et nyt logo (L2) af 

samme farve, blot ved repræsentationen af L1s lyd. 

Som forventet havde vi også nogle problemer med at tolke på underbevidstheden i F2B, hvor tenden-

serne i scanningsmønsteret fra F2A fortsatte på samme vis – dog i en endnu mere udtalt grad. Det er 

vores overbevisning at dette kan skyldes, at motivationen har været anderledes, og at man i stedet for 

instruksen om at sammenkæde en figur og en lyd, blot blev instrueret til at kigge på figurerne. Dette 

betød således, at den indledende fem sekunders søgestrategi forblev den samme og at lydeksponerin-

gen i endnu færre tilfælde resulterede i pludselige sakkadeændringer, set i forhold til F2A. Dette un-

derstreger endnu engang vigtigheden af motivations indflydelse på senere adfærd. 

Da varigheden af underbevidstheden må afhænge af opgavens kompleksitet, udregnede vi på samme 

måde i F2B, hvornår første fikseringsskift indtraf og fik således et nyt undersøgelsesinterval på 

343,79-1068,67 ms, hvilket kunne indikere, at der var tale om en mere kompleks opgave, når man 

skulle overføre betydning fra en indkodet figurs lyd til et nyt objekt. 

På figur 29 nedenfor ses gennemsnittet for første fiksering, fordelt på farver, efter auditiv eksponering. 

Vi havde forinden forventet, at det første fikseringskift i intervallet ville ramme farven (rød eller blå), 

som var knyttet til den eksponerede lyd, uafhængigt af objektet (hund, fly eller and mv.). Det er derfor 

interessant at se, at det røde/blå objekt er det gennemsnitligt sidste fikseringspunkt. Det er svært at 

skulle konkludere på årsagen til dette, men efter vores overbevisning, kan det skyldes tre scenarier;  

1) Det underbevidste valg indtræffer først omkring de 773 ms, hvoraf vi kan se den ønskede effekt; 2) 

De nye farver fanger vores attention først, hvilket ville være i overensstemmelse med teorien, der på-

står, at øget eksponering af en stimulus vil resultere i faldende attention (Weber & Johnson, 2009), 

eller 3) Forskellen skyldes tilfældigheder, og den indkodede lyd har altså ingen indflydelse på fikse-

ringen på de røde/blå objekter, hvilket dermed ville afkræfte hypotese 4. 
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For at finde ud af, hvilket af de tre scenarier, der var mest sandsynligt, lavede vi nogle histogrammer 

over førstefikseringer for hver farve (figur 30). I disse histogrammer ses en uniform fordeling af de 

første fikseringer fordelt på AOI 5-8. Uniform fordeling betyder ganske enkelt, at tidsperioderne på x-

aksen er ligeligt fordelt, og der vil derfor ikke være større sandsynlighed for, at første fiksering skulle 

falde i ét bestemt tidsinterval fremfor et andet. Det ses altså, at både middelværdien og spredningen er 

jævnt fordelt i vores udregnede tidsinterval og i det samlede 1500 ms-tidsinterval, hvilket indikerer, at 

der ikke er nogen sammenhæng at finde mellem øjets underbevidste valg og blå/røde objekter. Hvis vi 

stadig antager, at underbevidstheden ville kunne spores indenfor vores tidsinterval, ville vi på hvert 

histogram have set en jævn fordeling omkring vores tidsinterval, som det lidt er tilfældet for første 

fiksering på gult objekt. 
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Vi kan dog stadig ikke konkludere noget endeligt på grund af, at antallet af respondenter og den mang-

lende registrering af fikseringer fra eye trackeren har vist sig utilstrækkelige. Dette bekræftes yderlige 

af de efterfølgende H-power6 tests, der vidnede om, at selvom vores hypotese var sand, ville vi kun i 5 

% af tilfældene finde ud af det. Vi kan derfor ikke bekræfte vores hypotese 4, men omvendt kan vi hel-

ler ikke afkræfte den på grund af usikkerheden forbundet med de manglende respondenter. 

For at opsummere vores analyseresultater har vi herunder lavet skema over vores fire overordnede 

hypoteser: 

 

Vi har kunnet bekræfte, at audiovisuel sansning har en øget påvirkning på vores evne til at genkalde en 

figur, end når blot den præsenteres visuelt. Vi har tilmed kunnet bekræfte, at alle lyde har en effekt, 

                                                           
6
 H-power tests bruges som regel før et eksperiment for at se, hvor mange respondenter, der er nødvendige, for 

efterfølgende at kunne sige, om noget er signifikant. 

• Bekræftet Hypotese 1 

• Bekræftet Hypotese 2 

• ? Hypotese 3 

• ? Hypotese 4 
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men at menneskelyde har den største effekt. Vores to sidste hypoteser kan vi ikke bekræfte er sande, 

men omvendt kan vi heller ikke bekræfte, at de ikke er sande. Alligevel er der mange interessante ob-

servationer, som kræver en yderligere diskussion og vi vil derfor i følgende afsnit sætte det hele i en 

branding-kontekst. At hypotese 3 og 4 ikke kunne bekræftes, betyder ikke, at forsøgene har været for-

gæves. Stadig kan vi benytte erfaringerne fra F2A og F2B til at revurdere vores researchdesign, med 

henblik på fremtidige studier, og diskutere, hvordan eye tracking kan bruges og, i forhold til hukom-

melsen, måske ikke kan bruges.   



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Diskussion 103 | S i d e  
 

6. Diskussion 

Indledningsvist i afhandlingen har vi gjort læseren opmærksom på, at denne undersøgelse kun udgør 

en lille brik i det samlede ”sensory-branding-puslespil”, og som vi vil diskutere i afsnit 6.2, skal ethvert 

opsat forsøgs resultater altid tages med varsomhed. Virkeligheden er ofte langt mere kompliceret, end 

hvad et kvalitativt interview eller en eye tracking-undersøgelse kan give indikationer på. Vi har, med 

inspiration fra teorien, tilstræbt at skabe det bedst mulige researchdesign, der kunne give os svaret på 

vores problemformulering og hypoteser, men ville ikke kunne afvise, at andre forskergrupper kunne 

finde modstridende resultater – og læseren skal derfor forbeholde sig retten til at være kritisk.  

6.1 Sensory brand awareness 

De resultater vendespilforsøgene har kastet af sig giver os muligheden for at tolke de opsatte forsøgs 

anvendelse i den virkelige verden. Opgavens branding-indgangsvinkel blev illustreret med David 

Aakers Brand Equity model (figur 1), hvorfra vi tog udgangspunkt i det gennemgående begreb brand 

awareness. Som det fremgår af problemformuleringen har vi ønsket at finde ud af vigtigheden af mul-

tisensorisk påvirkning på brand awareness parameteret. Her benyttede vi brand awareness-

pyramiden (figur 2), der skildrer vejen fra ukendt brand til top-of-mind brand, og som på fin vis illu-

strerer det tidsperspektiv, som vi mener, at Aaker negligerer i sin overordnede Brand Equity model; 

nemlig, at en minimumsgrænse for awareness skal være til stede før, at man kan få en positiv opfattel-

se og forståelse af brandet og dets branche, for at brandet kan skabe værdi for én, til at man i sidste 

ende bliver en loyal kunde (figur 3). Til yderligere at påpege vores opfattelse af brand awareness ind-

dragede vi Plassmanns Brand Value model (figur 4), som ud fra et neurologisk synspunkt skildrer for-

brugerens mentale beslutningsproces, fra repræsentationsstadiet (den første awareness), til brandet 

har skabt en enten positiv eller negativ genkaldelsesværdi for forbrugeren. At multisansning øger vo-

res hukommelse, i forhold til monosansning, fortæller med alt tydelighed, at en kombineret sanseind-

dragelse kan forbedre kommunikationen mellem virksomhed og forbruger. Hvad der dog kræver en 

mere dybdegående diskussion er, hvordan vi, ud fra Aakers univers, kan bruge sensory branding til at 

skabe en øget brand awareness.  

Selvom Aakers teori om brand equity ikke er opdateret i forhold til nutidens teknologiske fremskridt 

og globaliseringens konkurrencemæssige skærpelse for virksomheder, finder vi stadig modellen og 

dens principper anvendelige. Aaker definerer brand awareness som: 

”…the ability of a potential buyer to recognize or recall that a brand is a member of a certain product 

category” (Aaker, 1991; 63).  
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Ifølge Aaker er “brand recognition”, altså genkendelsesfasen, den første udfordring i en virksomheds 

kommunikation, og gennem grundige overvejelser om et produkt- eller virksomhedslogos farve eller 

form må det klargøres, hvordan genkendeligheden på brandet bedst kan fremmes. Brand recall-

begrebet mener Aaker har direkte indflydelse på købsbeslutningen, og at denne indflydelse ikke nød-

vendigvis skelner mellem produkttyper af enten høj eller lav involveringsgrad:  

”The role of brand recall (or better yet, top-of-mind recall) can also be crucial for frequently purchased 

products like coffee or headache remedies, for which brand decisions usually are made prior to going to 

the store” (Aaker, 1991; 67). 

Da denne opgave ikke undersøger specifikke brands eller produktbrancher, men derimod bruger ab-

strakte figurer, vil det selv sagt give nogle dimensioner, der afviger fra virkeligheden. Vi betragter 

awareness i et sensory branding-perspektiv, og måden hvorpå vi har valgt at angribe brand aware-

ness-begrebet tager sit udgangspunkt et sted mellem Aakers awareness-pyramide og Plassmanns for-

brugerpsykologiske brandværdimodel. Vi mener, at Aakers teori er offer for nogle ret generelle ter-

mer, som fraskriver alle mellemregningerne – og netop disse mellemregninger, altså de kognitive og 

emotionelle processer hos forbrugeren, når denne udsættes for et brand, er det som sensory branding 

kan give nogle indikerende svar på. I bestræbelsen på at sammenholde vores analyseresultater og tol-

ke dem ind i Aakers univers, har vi lavet nedestående figur 31; 

 

 

Figuren illustrerer med den grå pil tidslinjen, fra brandet endnu er ukendt for forbrugeren, til det har 

potentiale til at være top-of-mind brand. Det er vigtigt at forstå, at Aaker ikke nødvendigvis bruger 

awareness-pyramiden som en faseinddeling, hvor ”unaware of brand” betyder, at en forbruger aldrig 



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Diskussion 105 | S i d e  
 

er blevet udsat for brandet før – vedkommende er blot ikke i stand til at genkende navnet eller logoet. 

Aaker undersøger genkendelses- og genkaldelsesgraden af et brand ud fra spørgeundersøgelser, hvor 

recall-processen også omhandler andre aspekter, der vedrører et brand, såsom forbrugerens evne til 

at huske brandets branche, attributter, konkurrenter/produktalternativer mv. Der er således tale om 

en kognitiv awareness. Det vi mener at kunne bringe til awareness-pyramiden er, hvordan vi på bedst 

mulig vis kan skabe en genkendelse- og genkaldelsesproces fra første eksponering til genkaldelse ved 

brug af sensory branding; dvs. hvordan vi kan mindske afstanden mellem antallet af brandeksponerin-

ger til, at vi husker det, ved i større grad at påvirke sanserne. De blå pile viser Plassmanns Brand Value 

model, hvor de fire overordnede faser, fra repræsentation til genkaldelsesstadiet, er præsenteret ud 

fra tidslinjen.  

I repræsentationsfasen er vores attention, og miljøet vi påvirkes i, altafgørende for vores senere hu-

kommelsesfaser. Vi kan enten underbevidst eller bevidst lagre brandinformation, når en stimulus 

præsenterer sig, hvilket kontrolleres ud fra graden af attention. Efter vores klare opfattelse skal der 

være en minimumeksponering på to gange, før vi kan være i stand til at genkende noget, også selvom 

stimulus ikke bliver præsenteret i samme form, som første gang vi blev udsat for det. Genkaldelsesfa-

sen er lidt mere vanskelig at definere, eftersom vi ofte skal bruge flere eksponeringer, før vi kan være i 

stand til at genkalde et brand, og hvad det står for, men samtidig vil vi også være i stand til at huske et 

brand, selvom vi kun har set/hørt det én gang, hvis stimulus har gjort et stort nok indtryk. Den røde pil 

viser, at genkaldelsen sagtens kan forekomme tidligere, og hvor på den grå linje den kan placeres, af-

hænger af brandets gennemslagskraft ved første eksponering.  

Den grønne pil indikerer afstanden mellem repræsentationsfasen og vores evne til at huske den stimu-

lus vi er blevet udsat for. Vi mener, at jo mere en stimulus kan fange attention, jo bedre vil vi kunne 

genkalde den og desto ”kortere” vil afstanden til de efterfølgende faser være. Det handler altså om at 

mindske afstanden mellem unawareness og top-of-mind og øge genkendeligheden og associationerne 

til brandet. Fasen ”experienced value” indikerer, at vores sanser har været i kontakt med et brand på 

den ene eller anden måde , om end vi har hørt, lugtet eller set det – eller måske har vi købt og prøvet 

det. Denne oplevelse, sammen med ”remembered value”, kan medvirke til, at brandet lagrer sig som et 

top-of-mind brand. 

Med ovenstående model i baghovedet vil vi nu sammenfatte vores undersøgelsesresultater og diskute-

re, hvordan vi med vores nye viden kan inspirere til at skabe og øge awareness omkring et brand.  
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6.2 Anvendelsesmuligheder i et brandingperspektiv 

6.2.1 Lyds betydning i et brandingperspektiv 

Et gennemgående tema i denne opgave har været, at man skulle anvende sensory branding som et 

værktøj til opnåelse af awareness, da eksponeringen, integreringen og konsolideringen af markedsfø-

ringsstimuli efterfølgende vil reflekteres i evnen til at genkalde brands. Det er i flere omgange blevet 

videnskabeligt bevist, at multisansning har en øget effekt i forhold til monosansning, og det er således i 

overensstemmelse med tidligere teori, at vi finder en sammenhæng. At forskellen er så signifikant, som 

den viser sig at være, understreger, vigtigst af alt, betydningen af sansekoblinger i helhedsoplevelser i 

marketing-regi såvel som i hverdagen, men ydermere vidner det om, at vi efter utallige metodeoverve-

jelser og refleksioner, er kommet frem til et anvendeligt researchdesign.  

Sansernes store betydning for perception betyder også, at virksomheder, der ikke gør sig strategiske 

overvejelser om at implementere lydlogoer, kendte musiknumre, jingles eller andre auditive stimuli i 

deres markedsføringsaktiviteter, mister chancen for at skabe ekstra awareness omkring sit brand. 

Tidligere i afsnit 2.7 nævnte vi kort fænomenet earworms, som udnytter den fonologiske sløjfe til at 

gentage auditive stimuli fra den auditive cortex, og vi har nok alle oplevet, hvordan en sang eller jingle 

nærmest har brændt sig fast i hjernen. Dette er ofte til stor irritation, og vi gør derfor alt, hvad vi kan 

for at få melodien ud af hovedet, men på trods af irritationen, tyder studier på, at earworms i flere til-

fælde stammer fra sange, som vi kan lide, end det omvendte er tilfældet (Halpern & Bartlett, 2011). 

Vores undersøgelse omhandler ganske vist kun eksponeringer af lydlogoer med forskellig kategori og 

pitch, men hvis Halpern & Bartletts studie er korrekt, og vi yderligere sammenholder studiet med øv-

rige studier, der påviser at man med fMRI-målinger af aktivitet i nuccleus accumbens (Knutson et al., 

2007), ventrale striatum og den orbitofrontale cortex (Sescousse et al. 2010), kan se når en præferen-

ce bliver skabt, begynder vi at nærme os et område, som er yderst interessant for marketing – hvad 

enten vi snakker lydlogoer, jingles eller andre auditive stimuli. Ikke nok med at vi kan måle øjeblikket, 

hvor vi skaber en præference, så tyder et studie af Berns på, at vi også ud fra den orbitofrontale og 

ventrale striatum-aktivetet kan se hvilke musiknumre, der vil blive solgt flest af i fremtiden (Berns & 

Moore, 2011), og dermed også husket bedst. Antageligvis kan man med jingles opnå endnu bedre re-

sultater end med almindelige sange og lydlogoer, da førstnævnte er konstrueret til at være genkendeli-

ge/genkaldelige via ofte humoristiske rim og formidlet som små fortællinger, hvor brandnavnet ind-

går. De appellerer således til den episodiske hukommelse, og har på grund af rimene stort potentiale 

til at blive earworms, hvis likeability man inden lancering kan måle med fMRI. For virksomheder er det 

interessant, hvis man på denne måde kan forblive i forbrugerens bevidsthed, selv lang tid efter en ek-

sponering, da man derved også vil have lettere ved at blive et top-of-mind-brand i henhold til Aakers 
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awareness pyramide. Det er vores indtryk, at jingles i langt højere grad bliver anvendt i USA, men at de 

har vundet indpas i Danmark i løbet af især de sidste 20 år. Her kan bl.a. nævnes Lillebrorost, Fætter 

BR og Hjem-Is, som nogle af de populære melodier fra 90’erne og i nyere tid kan også nævnes Bäncke, 

Vivus.dk og Gajol (Youtube.com). Hjem-Is er i virkeligheden et interessant eksempel, da de brugte en 

ringende klokke i TV-jinglen, hvilket var med til at skabe awareness om betydningen, når en klokke 

ringede ude foran ens hus. Reklamen benyttede sig derfor af associativ indlæring og lydintegration 

efter samme principper, som var tilfældet i Pavlovs forsøg med hunde, samtidig med at de fortalte det 

som en historie. Eftersom vi ikke kan lukke af for hørelsen, som vi kan med synet, er det ligeledes en 

intelligent men simpel måde at skabe bottom-up attention hos forbrugeren, hvorved man kan mindske 

afstanden mellem awareness og brandgenkaldelse som vist i figur 31. På længere sigt kan denne ek-

sponering af multisensoriske stimuli skabe synergieffekter mellem brandingaktiviteter og salg, men 

ved implementering i de tidlige faser som R&D, kan den også bidrage til en vertikal strømlining og 

muligvis have positiv indflydelse på evnen til at formidle sin brandidentitet.  

6.2.2 Hvilken lyd skal vi vælge? 

Jævnfør vores resultater, er lyden man ender med at anvende i sin brandingstrategi dog ikke ligegyl-

dig, da vi ser forskellige signifikansniveauer i genkaldelsesfasen alt efter hvilken lyd, der er koblet til 

figurerne. Med andre ord er det ikke alle kombinationer af visuel og auditiv stimulering, der vil være 

lige succesfulde, og det vil derfor være nødvendigt for en virksomhed at undersøge forskellige audiovi-

suelle kombinationer, når f.eks. et korporativt lydlogo skal vælges. Ved brug af andre sansestimulerin-

ger skal det selv sagt undersøges, om disse er forenelige med de allerede eksisterende, så man opnår 

den ønskede synergi. På trods af ovenstående forbehold, kan vi alligevel med stor sikkerhed sige, at en 

hvilken som helst lyd, overordnet set, vil være bedre end ingen lyd, og denne viden kan i de fleste til-

fælde vise sig tilstrækkelig for små virksomheder, der vil øge sin brand awareness, men ikke har råd til 

dyre undersøgelser. I forhold til anden auditiv brug end lydlogoer i reklamer, vil man givetvis kunne 

slippe af sted med mindre tilbundsgående undersøgelser, da sådanne som nævnt kan være ressource-

krævende, men vi vil påpege vigtigheden af, at brand og lydlogo optræder sammen hver gang. Om mu-

ligt kan de tilmed udgøre elementer i selve reklamen, som vi så det fra eksemplet med Hjem-Is, hvilket 

vil øge ens awareness om sansekoblingen i det hele taget, men også have større chance for at blive en 

del af konsolideringen i den episodiske hukommelse. Da den episodiske hukommelse ikke er statisk, 

vil antallet af eksponeringer, antageligvis, have yderligere indflydelse på, hvor godt man konsoliderer 

den faktiske eksponering, og ikke den ”virkelighed”, man selv har konstrueret (som man tror, man kan 

huske det). Godt nok fandt vi i vores undersøgelse ingen signifikant korrelation mellem antallet af ek-

sponeringer og genkaldelse, men det må ud fra et logisk ræsonnement gælde, at man skal eksponeres 

for en stimulus, før man kan huske den, og dét som vores data måske kan indikere er, at betydningen af 
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én ekstra eksponering til det samlede antal vil have aftagende indflydelse på brandgenkaldelsen, når 

man har været udsat for et vist antal eksponeringer. Ud fra denne fortolkning, viste dette antal sig i 

vores forsøg at være et sted før de 12-14 eksponeringer, men denne eksakte værdi skal man nok være 

påpasselig med at overføre til en virkelig verden, hvor flere brands vil kæmpe om attention. Det kan 

således ikke udelukkes, at der i praksis (jf. afsnit 2.1), vil være brug for enten flere eksponeringer eller 

en øget differentiering i forhold til øvrige virksomheders markedsføringsaktiviteter, hvis man vil øge 

genkaldelsen.  

Hvis vi tager de slags lyde og lydkategorier i betragtning, som havde en øget effekt på hukommelsen, 

viste vores resultater, at lyde med et højt pitch-niveau var ekstra effektive. Det giver umiddelbart også 

god mening, at jo mere intensive oplevelser vi udsættes for, desto bedre vil vi huske dem, hvilket kan 

skyldes, at højintense lyde giver opfattelsen af en længerevarende visuel repræsentation (jf. Degerman 

et al.,2007). Hvis vi betragter de tre lydkategorier – menneskelyde, dyrelyde og lydlogoer – havde de 

alle, overordnet set, en positiv effekt på hukommelsen, men i kategorierne i forhold til hinanden, var 

det kun menneskelydene, der viste en signifikans, og dyrelyde havde derfor, mod vores forventning, 

ikke en øget effekt i forhold til lydlogoer. Dette kunne indikere, at den emotionelle værdi fra en lyd 

påvirker vores attention-niveau eller hukommelse anderledes, og en mulig forklaring kan skyldes, at vi 

gennem evolutionens gang har overlevet ved at kunne reagere på frygt (skrig), folk med brug for hjælp 

(gråd), positiv social interaktion (grin) eller negativ social interaktion (hoste) – eller at vi i bund og 

grund bare er sociale væsener. Ud fra den manglende forskel i genkaldelse af dyrelyde og lydlogoer, 

lader det ikke til at være antallet af associationer, som man kan knytte til en lyd, der er udslagsgivende 

for, om man kan huske den. Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at tre af dyrelydene var blevet 

vurderet til at ligge i low-pitch og en enkelt i middle-pitch, og yderligere studier vil derfor være på-

krævet for at lave endelige konklusioner på sammenhængen mellem associationer og genkaldelsesev-

ne. Det lyder nemlig, efter vores mening, meget usandsynligt, hvis antallet af associationer, man kan 

knytte til en stimulus, ikke skulle have indflydelse på genkaldelsen. Dette understøttes især, fordi vi, 

gennem dialog med respondenterne efter forsøgene, fandt ud af, at flere havde memoreret Rød Rund 

som Japans flag, Blå Oval som et øje osv. De havde altså på eget initiativ benyttet sig af visuel associativ 

indlæring, og det kunne derfor være interessant at undersøge, om det i højere grad er de visuelle asso-

ciationer til et objekt, der vil øge genkaldelsen i forhold til de auditive; og hvilken sans der skaber flest 

associationer.  

Man kunne spørge sig selv om sammenfaldet mellem high-pitch og menneskelyde skyldes at menne-

skelydene bare er vurderet som high-pitch, men lydene der er vurderet til high-pitch er lydlogo 1, lyd-

logo 2, lydlogo 3 og kvindeskrig, og der ses således to tendenser, hvor det på den ene side har vist sig, 

at lydlogokategorien i vores forsøg har øget hukommelsen, når vi snakker pitch, men på den anden 
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side har menneskekategorien øget hukommelsen, når vi snakker kategori. Hvis vi ud fra vores resulta-

ter skal konkludere noget omkring pitch og lydkategori, må det være, at det først og fremmest ikke er 

uden betydning, hvilken lyd man vælger til sit brand, men at valget heller ikke bør være uafhængigt af 

konteksten, den skal optræde i. Fra et virksomhedssynspunkt er det nok de færreste, som vil have et 

kvindeskrig knyttet til deres korporative brandlogo, og det er således også vigtigt at pointere, at bare 

fordi man kan genkalde et brand, er det ikke nødvendigvis en positiv genkaldelse. Dette åbner således 

op for den evige debat om, at dårlig reklame er bedre end ingen reklame, hvilket på sin vis kan vise sig 

at være sandt, fordi man i det mindste opnår awareness, men hvis det på intet tidspunkt resulterer i 

øget omsætning, kan det hele være lige meget. Det er bl.a. her at vores Sensory Brand Awareness mo-

del bliver relevant, da den inddrager både Aakers Awareness pyramide og Plassmanns Brand Value-

model via sensory branding. Én ting er at skabe øget awareness og genkaldelse af brands, noget helt 

andet er at skabe en høj perceived value og vigtigst af alt indfri forventningerne, hvilket må være ud-

gangspunktet for at blive et top-of-mind brand og skabe loyale forbrugere.  

I forhold til præferencen så vi i Ramsøys studie (Ramsøy et al., 2012), at et øget antal eksponeringer – 

og derved antageligt et højere awareness niveau – også ville øge præferencen jf. the mere exposure 

effekt. Dette kunne således indikere, at man med sensory branding kan øge awareness, og at man ved 

hyppige og intensiverede helhedsoplevelser af reklamer kan øge præferencen for et brand, hvilket 

måske kan resultere i højere omsætning. For at vende tilbage til vores undersøgelsesresultater ville vi 

derfor finde det fordelagtigt at anvende high-pitch lyde til abstrakte brandlogoer og i højere grad be-

nytte menneskelyde i fortællinger sammen med brandet, hvor løsningen på forbrugerens pro-

blem/behov er produktet, som det ses, når eksempelvis Strepsils anvender en hostende mand, og se-

nere introducerer produktet.  

6.2.3 Hvilke former og farver er bedst? 

Som det fremgår af analyseafsnittet har hverken rød eller blå farve nogen øget effekt på genkaldelsen i 

forhold til hinanden, men derfra, og til at konkludere at farve og evt. farvenuance, ikke har nogen be-

tydning for genkaldelsen, mener vi alligevel er en risikabel fortolkning. Især fordi vi ved, at der er kul-

turel forskel i meningen, man tilskriver en farve, og de vil således skabe forskellige associationer alt 

efter, hvor i verden man befinder sig. Typisk vil man også se en overrepræsentation af bestemte farver 

ud fra hvilken branche man bevæger sig i, hvor eksempelvis teknologi- og medicinalvirksomheder ofte 

vil have blå logoer, mens nyheds- og fødevarevirksomheder ofte vil have røde, og dette skyldes næppe 

tilfældigheder. I mangel på danske statistikker, blev rød og blå farve udvalgt til vores forsøg, fordi de 

var de mest anvendte brandfarver på det amerikanske marked, og de tilmed begge havde en repræ-

sentation på 25 %. Denne fordeling er ikke nødvendigvis ens på det danske marked, men både USA og 
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Danmark er vestlige lande, og på denne måde forsøgte vi at minimere risikoen for, at man havde en 

underbevidst præference af blå eller rød. Vi fandt som sagt ingen forskel i evnen til at genkalde figurer 

i de to farver, men til videre studier kunne det være interessant at se nærmere på, om enten rød eller 

blå ville blive husket bedre i forhold til mindre anvendte farver, og hvilken betydning det ville have for 

awareness og genkaldelse, hvis mange forskellige farver kæmpede om attention på samme tid. Denne 

viden ville ikke være helt uinteressant i supermarkeder, hvor utallige produktemballager i forskellig 

farve kæmper om attention for at sælge et bestemt produktbrand, og supermarkedernes tilbudsskilte 

kæmper om attention for at sælge generelt.  

Hvad angår former fandt vi heller ingen sammenhæng mellem runde eller kantede figurer og en øget 

genkaldelseseffekt, men som det er tilfældet for farver, kan vi heller ikke på dette punkt generalisere 

noget konkret ud fra vores undersøgelse. Overordnet set mener vi, at begge faktorer har indflydelse på 

virksomheders mulighed for at differentiere sig visuelt, og med differentieringen også på muligheden 

for at blive husket. Dette bunder dels i vores gængse merkantile viden, og dels i at vi i forsøg 2 fandt en 

meget stor forøgelse i evnen til at huske små logoer i sammenligning med store logoer, hvilket er højst 

overraskende og af flere grunde et meget underfundigt resultat. Da vi ikke så nogen signifikant forskel 

i variablen størrelse i forsøg 1 uden lyd, ville man således være tilbøjelig til at tolke det som om, at det 

var lydens påvirkning alene, der havde øget genkaldelsen af små figurer i forsøg 2. Dette virker dog 

ikke til at være tilfældet, fordi lydene blandt store figurer (kvindegrin, kvindeskrig, hund og lydlogo 2) 

og små figurer (de resterende) både er jævnt fordelt i forhold til kategori og pitch, og vi kan derfor kun 

opstille to scenarier, som forskellen mellem store og små figurer kan skyldes: Enten er der sket en 

særdeles uheldig kombination i tildelingen af lyde til store figurer, der har gjort dem sværere at huske, 

hvilket dog er lidt modstridigt i forhold til, at kvindeskrig og lydlogo 2 var blandt de mest genkaldelige, 

da vi undersøgte henholdsvis kategori og pitch. Den anden mulighed er, at auditive stimuli ganske en-

kelt øver størst indflydelse på små figurer, hvilket ville være et yderst interessant fund, som dog vil 

kræve flere undersøgelser for at kunne bekræfte endegyldigt. Hvis vi et kort sekund antager, at sidst-

nævnte er tilfældet, kan det betyde at baggrunden i et logo, altså fraværet af symboler, spiller en langt 

større rolle i forhold til logo/typografi i det samlede brandlogo, end i hvert fald vi selv havde forventet. 

Da baggrunden for samtlige af vores figurer var hvid, kan selve baggrundsfarven i dette tilfælde ikke 

have spillet ind, men som beskrevet ovenfor vil farven (og ikke mindst komplementærfarven!), efter 

vores opfattelse, have en betydning for hvordan det samlede brandlogo fremstår og derved huskes.  

Vi har tidligere proklameret at differentiering er essentielt for genkaldelsesevnen af brands, men i for-

hold til dette omfatter vores undersøgelse kun et ekstremt lille udsnit af de brandlogoer, som findes på 

markedet, og som vi før har været inde på, var det nødvendigt at mindske undersøgelsesparametrene 

mest muligt, for at kunne sige noget validt, om de punkter, vi havde sat os for at undersøge. Ved at gøre 
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dette, skal man også tage med i betragtningen, at vi har fjernet mange af de differentieringsparametre 

som virksomheder bruger til sin visuelle branding såsom farver, nuancer, typografi, logo, skygger m.m. 

Tidligere har vi vist hvordan Japan Airlines og AT&T’s brandlogoer kunne minde om henholdsvis vores 

Rød Rund og Blå Rund figur, og som det ses nedenfor kan både Pfizer og Ford minde om vores Blå Oval 

figur, men det er ud fra vores data ikke til at sige, om nuancen i de blå farver ville udgøre en forskel i 

evnen til at huske pågældende brands.  

 

Hvis vi betragter ovenstående logoer, ser vi helt til venstre Pfizers gamle logo og til højre for deres nye, 

og det er tydeligt, at der er sket ændringer i både farvenuance, farveovergang, størrelse, form og typo-

grafi. Hvis vi i første omgang anskuer den ovale form, virker den, på nær størrelsen, til at være uæn-

dret, men det interessante er, at den har fået en hældning. Ligesom det er tilfældet for farve, kan vores 

forsøg ikke afgøre, om dette ville have en gavnelig effekt på genkaldelsen, men alt andet lige er det 

interessant i forhold til det visuelle differentieringsperspektiv, og på et hypotetisk marked, hvor alle 

figurer var ovale, ville en anden hældning antageligvis have en betydning. Hvis vi til højre betragter 

Samsungs logo, optræder samme hældning, og dette kunne tyde på at enten virksomheder eller grafi-

ske designbureauer har kendskab til en betydningsforskel. Ydermere er det interessant at se, at bag-

grunden på både Pfizers nye- og Samsungs brandlogo er blevet tildelt en større rolle end det f.eks. er 

tilfældet på Pfizers gamle- og Fords brandlogo, hvilket ud fra vores resultater kunne indikere, at de 

ville falde ind under kategorien små brands, og derfor være blandt de figurer som lyd har den største 

indflydelse på. 

6.2.4 Husker forskellige køn ens? 

Indledningsvis havde vi valgt ikke at diskriminere mellem køn i valget af forsøgspersoner, da dette 

som udgangspunkt ville kræve dobbelt så mange respondenter, men eftersom fordelingen blev relativt 

jævn, og vi derfor havde muligheden for at lave statistik på området, valgte vi alligevel at gøre dette. 

Som det fremgik i analyseafsnittet, fandt vi også det interessante resultat, at kvinder ville præstere 

bedre, når det kommer til audiovisuel genkaldelse. Vores resultater viste dog, at den øgede effekt ikke 

skyldtes en bedre sanseperception, men snarere at attention, motivation eller hukommelsen har været 

bedre, hvilket også er interessant i sig selv. Vi har ikke noget belæg for at spekulere i grunden til dette, 



SENSORY BRAND AWARENESS 
 
 

Diskussion 112 | S i d e  
 

men vi finder det sandsynligt, at kvinder ganske enkelt er mere tålmodige, hvilket i sidste ende må 

stamme fra en bedre kontrol over top-down attention. I en situation hvor dette især gør sig gældende 

er, når indkøbene skal laves, for mens kvinder ofte er lang tid om at vælge det produkt, som vil falde i 

bedst smag hos hele familien, der samtidig giver færrest mulige tilsætningsstoffer til det allergiske 

barn, og til den mest optimale pris, er mænd, efter vores opfattelse, ofte mere beslutsomme (læs: min-

dre tålmodige!) og skal bare have ”byttet med hjem, når det er skudt”. At dette er tilfældet underbyg-

ges i studier af mænd og kvinders indkøbsvaner (alive.dk), og der spekuleres endvidere i, at forskellen 

skyldes evolutionen. Kvinder blev i sin tid nødt til at ”lære sig selv” at synes om at samle frugt og bær 

(være tålmodige), fordi det tog mange timer hver dag, mens det for manden var kortvarigt at nedlægge 

dyret, når først det var blevet fundet frem til (videnskab.dk). Det er ikke sikkert, at ovenstående for-

hold kan tilskrives forskellen i vores forsøg, men måske kan det indikere at evolutionen, og dermed 

den underbevidste adfærd, har en større betydning i vores hverdag, end vi går og tror. Måske kan en 

bedre forståelse af menneskets udvikling, give os nogle svar på, hvorfor vi agerer, som vi gør – og i et 

marketingperspektiv – hvorfor andre agerer, som de gør. Med denne kommentar kan vi således runde 

diskussionen af forsøg 1 og 2 af, og bevæge os over i forsøg 2A og 2B, der, gennem eye tracking, netop 

er rettet mod at undersøge underbevidstheden.  

6.2.5 Er det underbevidste valg en myte? 

Som læseren allerede på nuværende tidspunkt vil være klar over, stødte vi på nogle problemer i forsøg 

2A og 2B, hvad angår tolkning af underbevidstheden, der gjorde, at vi hverken kunne be- eller afkræfte 

hypotese 3 og 4. Af samme grund vil diskussionen heller ikke på samme måde, som for forsøg 1 og 2’s 

vedkommende, inddrage resultaternes anvendelsesmuligheder i en marketingkontekst, da vi i stedet 

føler det nødvendigt at diskutere forsøgenes design, og hvilke begrænsninger de har haft. Hvorfor 

kunne vi eksempelvis ikke besvare vores hypoteser? Hvad skulle vi have gjort anderledes? Og hvordan 

kan vores studie benyttes i et fremtidigt perspektiv? 

Indledningsvis vil vi gerne indrømme, at det selvfølgelig er en skuffelse hverken at kunne be- eller af-

kræfte vores hypoteser, men når det er sagt, føler vi ikke, at forsøgene med eye tracking har været 

spildte kræfter, da hele processen i et retroperspektiv har lært os en masse. Vi føler stadigvæk den dag 

i dag, at vi havde sat os grundigt ind i, hvordan eye tracking tidligere var blevet anvendt indenfor neu-

romarketing. Der er blevet lagt mange timer i udtænkningen af det optimale research design til vores 

formål, men denne første, personlige erfaring med eye tracking har givet os et større indblik i nogle af 

de mange usikkerheder, der er forbundet med forskning i praksis. Måleusikkerheder er en af de usik-

kerheder vi blandt andet har læst om, men fra at læse om det – og konkludere, at det er noget uden for 

vores rækkevidde – til at se dataarket i Excel, hvor mange manglende registreringer af øjenbevægelser 
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allerede får betydning for udvælgelsen af data til den videre analyse, er lang vej.  Flere gange oplevede 

vi kalibreringer under 90 %, hvilket ganske enkelt betyder, at 10 % data, eller mere, går tabt. Som det 

fremgår i teoriafsnittet har vi også allerede på et tidligt stadie vidst, at motivation var afgørende for 

vores adfærd, og derfor, antageligvis, også for vores øjenbevægelser, men alligevel har vi undervurde-

ret dens betydning, hvilket vi må tage på vores kappe.  

Måleusikkerhederne antager vi har været jævnt fordelt blandt forsøgspersonerne, men har alligevel 

været altafgående for resultaterne, og motivationens indflydelse på øjnenes søgestrategi har yderlige-

re været et gennemgående problem både i forsøg 2A og 2B. Især i sidstnævnte forsøg var problemet 

udtalt, og dét at der var en forskel mellem forsøgene, er også den primære grund til at vi tør sige, at 

motivationen har haft en stor eller større betydning. Med andre ord kan de fem sekunders visuelle 

eksponering inden lyden blev afspillet, og den deraf afledte søgestrategi, være grunden til, at vi ikke 

kunne konkludere på hypotese 3 og 4. Når vi alligevel valgte at tilføje de fem sekunders visuelle ek-

sponering, skyldes det, at vi ville sikre os, at de fire figurer man blev præsenteret for, var blevet spati-

alt indkodet, da vi mente, at dette måtte være præmissen for at øjet underbevidst kunne vide, hvor det 

skulle bevæge sig hen ved lydeksponering. Hvis vi omvendt havde fjernet de fem sekunders visuelle 

eksponering, og heller ikke fundet nogen resultater, kunne en fejlkilde være, at figurerne ikke var ble-

vet indkodet spatialt, hvilket meget godt illustrerer de mange overvejelser, der ligger til grund for re-

searchdesigns, og samtidig de kompromiser, man vil være nødt til at indgå.  

Hvis eye tracking var det eneste måleredskab til rådighed, og vi skulle gentage forsøgene, ville vi dog 

nok gå anderledes til værks. Vi ville fortsat anvende de fem sekunders visuelle eksponering, men der-

efter skulle figurerne forsvinde, og i stedet ville et fikseringspunkt komme til syne i midten af skær-

men, som også ville forsvinde lige inden lydeksponering. Dette design skulle 1) sikre, at figurerne var 

indkodet spatialt, 2) forhindre en bevidst søgestrategi og 3) via fikseringspunktet medføre, at blikket 

var centraliseret, og derved sikre figurerne lige stor chance for at blive kigget på. Det ville således være 

antagelsen, at blikket, på trods af figurernes fravær, underbevidst ville trække hen mod den placering, 

hvor den rigtige kombination til lyden havde været placeret. 

Inspirationen til forsøgene fandt vi ud fra studier, der viste at længden af fikseringer kunne indikere en 

præference; at præferencen ville øges jo flere gange, man blev eksponeret for en stimulus; at underbe-

vidstheden med større sikkerhed kan træffe valg end bevidstheden – samt, vores egen logiske slutning, 

at den øgede præference efter flere eksponeringer på den ene eller anden måde måtte være afhængig 

af hukommelsesfunktionen (i samarbejde med andre funktioner i det limbiske system). Dette ræson-

nement mener vi stadigvæk er ganske plausibelt, men undersøgelsens forløb har sået tvivl hos os, om 

eye tracking er en anvendelig metode til at teste genkaldelse. Det kan sagtens være tilfældet, at man 
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primært kigger på et objekt, fordi man kan lide det, og ikke nødvendigvis, fordi man kan huske det, så 

måske fungerer eye tracking bedre til at undersøge præference end genkaldelse? Hvis dette er tilfæl-

det, har vi dog stadig ydet et bidrag til videnskaben, da det er lige så vigtigt at vide, hvad man kan bru-

ge forskellige måleredskaber til, som hvad man ikke kan bruge dem til. Under alle omstændigheder vil 

et svar på dette dog kræve opfølgende studier. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at vi på intet 

tidspunkt har været i tvivl om, at fMRI eller MEG havde været mere anvendelige til at undersøge de 

dybe hjerneregioner, men vi har måttet skabe de bedste vilkår ud fra de måleredskaber, vi havde til 

rådighed, og som vi, med vores knappe erfaringsgrundlag, kunne betjene.  

Denne selvkritik kan umiddelbart lyde hård, men som ansvarlige for undersøgelsen er det vores opga-

ve at være kritiske og evaluerende i alle dens facetter. Når det er sagt, må vi dog ikke glemme, at der 

stadig er en chance for, at eye tracking vil kunne anvendes, da en manglende af- eller bekræftelse af 

hypoteserne – ud fra vores researchdesign – i bund og grund, skyldes for få forsøgspersoner. Vi måtte 

se bort fra mange data til analysen på grund af manglende øjenregistreringer eller fordi fikseringerne 

faldt uden for vores ønskede tidsinterval, og ud af de 69 målinger vi startede på, var det således kun 

data fra under halvdelen, der kunne benyttes til at besvare forsøg 2A og 2B. Som H-power testen viste, 

var dette simpelthen ikke nok.  

Hvis vi et kort øjeblik tager de kritiske briller af, fandt vi i forsøg 2A og 2B alligevel et par interessante 

ting, der muligvis kan være til gavn i en marketingkontekst. Som udgangspunkt var søgestrategien en 

af hindringerne for hypotese 3 og 4’s be- eller afkræftelse, men det er interessant, at man i den visuelle 

præsentation så en gennemgående søgestrategi, hvor alle respondenter på nær én startede søgningen 

i de øvre visuelle felter, og typisk til venstre. Vi vil ikke afvise, at der kan være et kulturelt bias, fordi vi 

er vant til at starte i læseretningen fra venstre mod højre, og at dette ligger så indkodet i vestlig kultur, 

at det også er dén visuelle søgestrategi vi anvender, selv når der ikke er tekst til stede. Tværkulturelle 

studier fra arabiske lande ville derfor være et interessant bidrag til videnskaben, da eksisterende stu-

dier viser forskellige scanningsstrategier (Qutub, 2008), men dog ikke beskæftiger sig med høj-

re/venstre orienteret søgestrategi og motivation. Generelt set vil en bredere viden om disse søgestra-

tegier kunne effektivisere online markedsføring for tværkulturelle virksomheder. I denne sammen-

hæng er det interessant at nævne Facebook, der i modsætning til vores resultater, har reklamebannere 

placeret i højre side, ligesom det i mange år har været tilfældet for Googles reklamer. Hos sidstnævnte 

er der imidlertid sket en midterstilling, og om dette skyldes Reutskaja og kollegaers studie (2011), der 

viste, at 60 % af de centralt placerede varer blev foretrukket fremfor lignende varer med yderplace-

ringer, kan vi ikke afgøre, men en ændring er i hvert fald blevet implementeret. Vores resultater ligger 

sig mere op af Egan et al. (2008), der er fortaler for en ubevidst indledende søgestrategi i de øvre ven-

stre felter. I løbet af dette speciale har vi i flere omgange, og ikke mindst gennem vores eget audiovisu-
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elle studie, set, hvordan vi implicit kan tillære os ny viden, og det er vores overbevisning, at denne ind-

læring godt kan have en reciprok indflydelse på vores adfærd. For at eksplicere dette, er vi for eksem-

pel ikke et sekund i tvivl om, hvor vi skal kigge hen, når vi hører en Facebook-notifikation, og det kan 

ikke afvises at mange gentagelser, implicit, kan påvirke vores overordnede søgestrategi på en skærm, 

lige såvel som søgestrategien jf. Egan et al., kan være årsagen til, at vi helst vil søge mod venstre visuel-

le felter. I hvert fald er det på nuværende tidspunkt næppe spørgsmålet, om audiovisuel påvirkning 

kan være adfærdsændrende, men snarere hvordan.  

Et andet, potentielt, interessant fund er tendensen i forsøg 2B, hvor man kigger på samtlige nye farver 

før blå og rød, og at det yderligere lader til, at fikseringerne på gule objekter ikke er karakteriseret ved 

en uniform fordeling. Vi havde ganske vist ikke nok respondenter til at kunne afgøre, om der var stati-

stisk signifikans, men det ville være et emne for opfølgende studier. Hvis der blev fundet signifikans, 

ville det åbne op for diskussionen, om præferencen for gul muligvis kan skyldes, at vi forbinder det 

med noget positivt som tilbud – altså associationers betydning for fikseringer – eller at øjet fra naturen 

reagerer stærkere på gule farver, hvorved de gule tilbudsskilte er tilfældigt velvalgte.  

Hvis vi kort skal runde af med en refleksion over designet af vendespilsforsøg 1 og 2, kan vi for det 

første sige, at det var noget mere vellykket end forsøg 2A og 2B, og vi har både fundet spændende re-

sultater samt åbnet op for nye undersøgelsesområder. Dog tester vi kun genkaldelse fra arbejdshu-

kommelsen, ud fra den forudsætning, at der via den episodiske buffer, kan skabes adgang til den epi-

sodiske hukommelse i langtidshukommelsen. Alligevel ville det være interessant, hvis der var ressour-

cer til rådighed, at indkalde respondenterne igen en måned efter for at se, om man ved løsning af tre 

vendespil mere, ville se en øget effekt. Dette kunne også ske ved undersøgelse af genkaldelsen som i et 

forsøg lignende 2A, hvor man ud fra nogle præsenterede figurer, skulle genkalde den korrekte audio-

visuelle kombination fra langtidshukommelsen. Vi ville også gerne have givet et indikerende svar på, 

hvor mange eksponeringer, der skulle til for at genkalde stimuli, men mod vores forventning lader det 

til, at antallet ligger under 12-14 eksponeringer for dette researchdesign. Man kunne dog undersøge 

forholdet ved at lade tre grupper løse vendespillet henholdsvis en, to og tre gange og derefter teste 

genkaldelsen. 

Disse ovenstående refleksioner giver en idé om, hvad vi kunne have gjort anderledes, men hvordan 

andre kan bruge vores studier og data, er noget vi – som et led i den endelig konklusion på vores dis-

kussion, analysepunkter og opgave generelt – ønsker at inddrage med henblik på videre forskning. 
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7. Konklusion og perspektivering 

Efter udarbejdelsen af denne afhandling er vores opfattelse stadig, at differentiering er en altoverskyg-

gende faktor i opnåelsen af en succesfuld branding og dermed af et unikt brand. I Aakers Brand Equity 

model kan vi skelne mellem fem komponenter, der skaber equity, hvor omdrejningspunktet for dette 

speciale ligger i brand awareness-parameteret, og hvordan vi gennem påvirkning af sanserne kan øge 

opmærksomheden omkring et brand. Igennem lang tid har den økonomiske tankegang funderet sig på 

ideen om, at forbrugeren er et rationelt individ, der altid vil træffe dén beslutning, der maksimerer 

værdi og minimerer omkostningerne forbundet med valget. Men psykologiens indflydelse har gjort, at 

de to ellers dualistiske grene er kommet til en konsensus omkring, at emotionelle faktorer spiller en 

langt større rolle i beslutningsprocesser og vores generelle adfærd end hidtil antaget. Ud fra denne 

konsensus springer neuromarketing og sensory branding, hvor man med neurovidenskabens måle-

redskaber kan få en indsigt i forbrugerens sind, og tilpasse sine markedsføringsaktiviteter derefter.  

Vi finder denne nye udvikling inden for marketing interessant, og det var således vores hensigt med 

denne afhandling både at kunne inspirere og oplyse øvrige markedsførere om udviklingen, og samtidig 

yde et bidrag til neurovidenskaben indenfor feltet af multisensorisk perception og hukommelse. Med 

udgangspunkt i den audiovisuelle sansekobling, ville vi således med et digitalt vendespil undersøge, 

om man med multimodale eksponeringer kunne øge genkaldelsen af brandlogoer/lydlogoer, og der-

igennem diskutere anvendelsesmulighederne i et brand awareness perspektiv.  

Selve udformningen af forsøgsdesignet blev foretaget på baggrund af teoretisk viden fra tidligere neu-

rologiske studier af hjerneprocesser involveret i håndtering af attention, visuel- og auditiv perception, 

multimodal integration og sansernes indflydelse på hukommelsens indkodnings-, konsoliderings- og 

genkaldelsesfaser. Forsøgene var opdelt i et visuelt- og audiovisuelt eksperiment, hvor henholdsvis 41 

og 69 testpersoner løste vores vendespil tre gange. De visuelle elementer i vendespillet er figurer i rød 

og blå farve og runde eller firkantede former, der på trods af deres abstrakthed, skal symbolisere vir-

kelighedsnære brandlogoer. Derved fjerner vi ganske vist nogle af differentieringsparametrene, men 

det har været nødvendigt for at eliminere variabler som typografi, farvenuance, hældninger osv., som 

kunne skabe uønskede associationer til virkelige brands og dermed være præferencedannende. 

Svaret på første del af problemformuleringen indikerer entydigt, at den audiovisuelle eksponering 

havde en øget genkaldelseseffekt fra den visuelle, hvilket er i overensstemmelse med tidligere under-

søgelsesresultater. Yderligere havde vi på baggrund af vores teori opstillet nogle hypoteser, som kun-

ne være spændende at undersøge, og disse gav os blandt andet svar på, at det ikke er lige meget hvilke 
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auditive komponenter, som man vælger at knytte til sit visuelle brandlogo. Nærmere bestemt tyder 

vores resultater på, at menneskelyde huskes bedre end både dyrelyde og lydlogoer, hvilket vi i hen-

hold til teorien mener, kan skyldes at menneskelyde skaber flere emotionelle associationer og derved i 

større grad aktiverer hukommelsescenteret i det limbiske system. Vi undersøgte yderligere om pitch-

niveauet, uafhængigt af lydkategori, varierede i genkaldelsesgrad, hvor vi så en tydelig sammenhæng 

mellem high-pitch lyd og forbedret ydeevne. Dog lader det til, at lydkategoriens betydning er domine-

rende over pitch-niveauet. For anvendelsesmulighederne af denne viden betyder det, at man både bør 

nu overveje, hvilken auditiv stimuli man knytter til en visuel, men også samtidig tager i betragtning, 

hvilken sammenhæng de skal optræde i. Vi vurderer at high-pitch lyde vil fungere bedst som lydlogo 

til et virksomheds- eller produktbrand, hvor menneskelyde vil være gode til at fange attention, og gen-

nem den emotionelle faktor, skabe større genkaldelse. Af andre interessante observationer kan næv-

nes, at der var forskel på mænd og kvinders præstation, hvor alt tyder på at enten kvinders hukom-

melse, attention eller motivation har været højere end for mændenes vedkommende. Vores forsøg 

viste ingen forskelle i evnen til at genkalde bestemte farver eller former, men til gengæld blev det på-

vist at genkaldelsen af små figurer (med større baggrund), knyttet til en lyd, havde større effekt end 

for de, arealmæssigt, større figurer. Mod forventning kunne vi ikke spore nogen signifikans mellem 

antallet af eksponeringer og evnen til at huske en stimulus, men dette kan måske skyldes at de 12-14 

gennemsnitlige eksponeringer, var mere end det nødvendige, for at kunne genkalde figurerne i bifor-

søgene.  

I disse biforsøg ville vi med eye tracking undersøge de mere underbevidste faktorer i genkaldelsens-

processen, for at se om de indkodede sanseindtryk kunne lagre sig i hukommelsen, så øjets underbe-

vidste sakkader og fikseringer, med større sikkerhed end det bevidste valg, kunne forudsige den rigti-

ge kombination af et visuelt logo og en tilknyttet lyd. I et sensory branding perspektiv ville dette være 

interessant, da man på denne måde kan øve indflydelse på forbrugeren uden dennes viden herom, og 

derigennem øge awareness og skabe præferencer for sit brand. I svaret på sidste del af problemformu-

leringen stødte vi dog på nogle problemer i forhold til at tolke bevidsthedsstadierne, og dermed hvor-

når der blev afgivet henholdsvis kognitive og emotionelle valg. Dette skyldtes blandt andet måleusik-

kerheder fra eye trackeren, hvis manglende registrering af øjenbevægelser stillede krav til flere re-

spondenter. Tidsintervallet fra auditiv eksponering til underbevidst integrering blev også en ubekendt 

faktor på trods af tidligere studiers indikationer om et anvendeligt undersøgelsesinterval for måling af 

underbevidsthed/bevidsthed. Endvidere forvoldte de fem sekunders visuelle indkodning problemer, 

da den kognitive søgestrategi (top-down attention) fortsatte efter lydeksponering i et generaliserbart 

mønster og – sammen med de manglende øjemålinger – vanskeliggjorde at tolke, hvornår overgangen 

fra underbevidsthed til bevidsthed fandt sted. Disse forhold gjorde, at vi hverken kunne be- eller af-
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kræfte den sidste del af problemformuleringen, men som vi har erfaret i gennemgangen af tidligere 

studier, er der i flere tilfælde fundet en sammenhæng mellem motoriske øjenbevægelser og senere 

præference eller adfærd. På trods af at søgestrategien havde en negativ indflydelse på vores resultater, 

kan vi fra den positive side bruge resultaterne til at bekræfte tidligere studier i, at vi oftest starter den 

visuelle søgning i øvre, venstre felter.  

Det har været et gennemgående tema, at denne afhandlings problemfelt og resultater har til formål at 

inspirere vores læser enten i et marketing- eller forskningsøjemed. Vi fandt det nødvendigt at reflekte-

re over vores forsøgsdesign under diskussionsafsnittet, da de manglende resultater, for at kunne be-

svare dele af vores problemformulering og hypoteser, gav anledning til at diskutere vores metode-

overvejelser og, i så fald, om vi skulle have gjort noget anderledes. Vi vil nu tage det et skridt videre og 

kortfattet drøfte, hvad andre kan få ud af vores forsøg; altså om vores forsøg eller data eksempelvis 

kunne benyttes på andre måder, og endeligt, hvordan man kan bruge denne afhandling som inspirati-

onskilde til andre sanserelaterede undersøgelser indenfor det felt (eller den målgruppe), man nu be-

skæftiger sig med. 

I forhold til vores vendespil, F2, ligger vi inde med en stor mængde eye tracking-data, som vi valgte at 

frasortere, eftersom vi først og fremmest brugte spillet som en indkodningsfase til de efterfølgende 

forsøg, men dernæst fordi databearbejdningen havde været for tidskrævende til en opgave af denne 

størrelse. Måske kunne de manglende svar på underbevidst genkaldelse ligge et sted i vendespillenes 

datamålinger, hvis man observerede fikseringsperioder og -skift samt interaktionen mellem fikseret 

brik og trykket brik, der måske kunne indikere underbevidste- i forhold til bevidste valg. På den anden 

side ville usikkerheden omkring de underbevidste faser stadig være en hindring, såfremt eye tracking 

var det eneste benyttede måleredskab, og man ikke kunne eliminere problemet med de manglende 

øjenmålinger. 

Hvad angår vendespillet som inspiration, kunne man forestille sig, at virksomheder, der enten skulle 

re-designe deres nuværende logo eller tilføje en lyd til sit brandlogo, med vendespillet kunne involvere 

forbrugerne og kunderne, og derigennem, uafhængigt af eye tracking, få nogle indikationer for hvilke 

logoer, der blev fundet før andre. Eksempelvis kunne man implementere spillet på en firmahjemme-

side, og som en slags underholdning, lade de besøgende deltage uvidende om formålet – og det samme, 

tænker vi, kunne gøres med forskellige produkter eller produktemballager. Skulle man anvende eye 

tracking, kræver det selvfølgelig anden tidsmæssig planlægning og andre ressourcer, men ikke desto 

mindre kunne samlet fikseringstid eller indledende fikseringer hjælpe til at give indikatorer på forbru-

gernes præferencer. Efter vores klare opfattelse, ville man ved at udskifte abstrakte figurer med al-
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mindelige tekstuelle brandlogoer eller produkter, finde nogle mere analyserbare svar på, hvilket de-

sign man burde indføre eller set bort fra.  

Som et oplæg til vores problemformulering inddragede vi Krishnas (2011) definition på sensory mar-

keting og hendes påstand om, at der stadig mangler at blive udforsket meget, hvad angår multimodal 

sansepåvirkning og dets anvendelsesmuligheder inden for marketing. Denne afhandling skal således 

ikke begrænse sig som inspirationskilde til fremtidige audiovisuelle studier, da også mange andre san-

sekoblinger kan være med til at skabe en øget awareness omkring et brand eller produkt. Til yderlige-

re inspiration har nylige forbrugeradfærdsstudier behandlet interaktionen mellem flere sanser og 

effekten af samme; lugt og lyd (Mattila & Wirtz, 2001; Spangenberg, Grohmann & Sprott, 2005), lyd og 

syn (Russel, 2002), lyd og opfattet smag (Yorkston & Menon, 2004), følesans og smag (Krishna & Mor-

rin, 2004), syn og smag (Hoegg & Alba, 2004) samt syn, lyd og smag (Ngo et al., 2012). Tanken med 

vores Sensory Brand Awareness model skal ses i det lys, at jo stærkere associative emotionelle fakto-

rer en brandeksponering kan give, altså jo større indtryk et brand kan efterlade hos modtageren, jo 

større vil chancen også være for at øge brand awareness og mindske afstanden mellem unawareness 

og top-of-mind-genkaldelse. Vi mener, at man kan bruge Sensory Brand Awareness modellen som en 

mental guideline, hvad enten man beskæftiger sig med føle-, lugte-, smags-, syns- eller høresansen – 

eller kombinationen af flere - og man kan ved hjælp af denne hurtigt skabe sig et overblik over, hvilke 

virkemidler man i første omgang vil bruge for at skabe attention/awareness. Disse virkemidler skal så 

sammenholdes med platformen, hvorpå man tænker at anvende dem, så de derved skaber den bedst 

mulige genkendelse og den højst mulige perceived value. Den sidste del i planlægningsfasen vil således 

være på forhånd at vurdere, hvordan man har tænkt sig at følge op på undersøgelsen, og hvordan man 

har tænkt sig at måle om forbrugerens genkaldelse eller experienced value er i overensstemmelse med 

det intenderede budskab. 

Ud over at dette speciale skal være en øjenåbner for marketingverdenen, med de muligheder som sen-

sory branding giver, skal det også fungere som en opfordring til at gendefinere forholdet mellem re-

klamebureau og virksomhed. Det er vores overbevisning, at det er nødvendigt med et endnu tættere 

samarbejde, hvor man ikke blot planlægger sporadiske reklamekampagner, men at elementerne fra 

eksempelvis en reklamekampagne på TV overføres til andre platforme, der har et andet udgangspunkt 

for at inddrage sansepåvirkning. På denne måde vil man opnå den største synergi i sin brandingaktivi-

tet, og der vil blive skabt associationer på tværs af medier ved udnyttelse af flere sanser, der er med til 

at skabe en helhedsoplevelse af brandet. Dette vil dog kræve, at virksomheder enten har en klarere 

vision om, hvad eksempelvis en TV-reklame skal kunne bruges til fremadrettet, og derved kan udstik-

ke klarere retningslinjer til reklamebureauerne, eller at reklamebureauerne påtager sig et større an-

svar og kommer med yderligere forslag til, hvordan et audiovisuelt budskab på TV med associativ ind-
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læring kan udnyttes på anden vis. I begge tilfælde vil der være brug for folk i afdelingerne med et bredt 

erfaringsgrundlag på den ene side, og på den anden side et kendskab til, hvordan den menneskelige 

hjerne bearbejder bevidst- og underbevidst attention, hvordan sanserne samarbejder i konstruktionen 

af helhedsopfattelser og præferenceskabelse og hvordan hukommelsen – og til tider manglen på sam-

me – bør udnyttes for at opnå den korteste afstand fra første eksponering til direkte genkaldelse. Erfa-

ringsgrundlaget kan vi med denne opgave ikke garantere, men vi håber på, at vi på trods af et yderst 

kompliceret felt, har præsteret at formidle den relevante information, på en pædagogisk måde, der om 

ikke andet har skabt interesse for sensory branding hos marketingfolk. Måske har det endda åbnet 

forskeres øjne for den store efterspørgsel på viden og de mange muligheder, der findes inden for mar-

keting.  
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Figurliste 

2. Teori  

1 Aakers ’Brand Equity Model’                     

2 The Awareness Pyramid 

3 Brand Equity i et tidsperspektiv  

4 Brand Value Model 

5 Macleans hjerneopdeling 

6 Neocortex (fra venstre)      

7 A functional framework of attention  

8 Det ydre visuelle system 

9 De kortikale visuelle ruter 

10 Rød-blå farvetest 

11 Sinustone i Hz-frekvens 

12 Det perifere auditive system 

13 De auditive ruter 

14 Brodmanns hjerneopdeling 

15 Audiovisuel integration 

16 Audiovisuel attention 

17 Hukommelsesfaser i brand awareness 

18 Motor cortex & sensory cortices 

19 Det centrale eksekutive system 
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4. Metode 

20 Vendespil  

21 Figurer fra vendespillet 

22 Abstrakte versus virkelige logoer 

23 Audiovisuelle objekter 

24 Pitch-fordeling 

25 Figurer F2A 

26 Figurer F2B 

 

5. Dataanalyse 

27 Anova diagram (tid/klik) 

28 Binomial fordeling (korrekt brik F2A) 

29 Gennemsnit for første fiksering (F2B) 

30 Histogrammer (F2B) 

 

6. Diskussion  

31 Sensory Brand Awareness Model 

32 Brandlogoer (Pfizer, Ford, Samsung) 

 



SENSORY BRAND AWARENESS 
 

  Bilag 133 | S i d e  
 

Bilag - oversigt 

1. Respondentskema F1 & F2 

2. Instruktion F1 

3. Instruktion F2 

4. Pitch-skema 

5. Ekskluderede respondenter 
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Pakke 3 Arrangerede data 

Pakke 4 Statistiske data (HTML filer) 

Pakke 5 Lyde (vendespil) 

Pakke 6 Vendespil & driveropsætning (32b & 64b) 

Pakke 7 Figurer F1 & F2 (inkl. Farvetoner) 
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BILAG 1 

Respondentskema 

Respondent nr.: ________ 

 

Mand  Kvinde  

 

 

Alder: _______ 

 

Lider du af øjensygdomme eller nedsat hørelse? 

Hvis ja, uddyb: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Øvrige helbredsproblemer? 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Højre eller venstrehåndet? (computermus) _______________________ 

 

Bærer briller/ linser eller høreapparat under forsøget? ____________________________________________________ 

 

Personlige oplysninger til præmielodtrækning 

 

Fulde navn: 

 

Tlf. nummer:  
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BILAG 2 

Instruktion – Forsøg 1 

Kære forsøgsdeltager 

Dette er en kort instruktion, du skal læse, så vi kan sikre os, at alle forsøgspersoner får samme infor-

mation.  

I løbet af de næste 15 minutter vil du skulle løse et vendespil tre gange. I denne sammenhæng er det 

vigtigere, at det gøres korrekt end på kortest tid – du skal altså forsøge at løse det på færrest mulige 

klik/træk. Hver brik i vendespillet er vendt to sekunder ad gangen, og du kan således ikke vende andre 

brikker, før de to sekunder er gået. 

Det er vigtigt, at du under forsøget fastholder koncentrationen bedst muligt, og tale undervejs bør hol-

des på et minimum.  

 

Inden forsøget må du venligst gerne slukke din mobiltelefon og anden elektronisk udstyr.  

 

Vi takker på forhånd for din forståelse og ikke mindst deltagelse i vores forsøg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Patrick & Kenneth 
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BILAG 3 

Instruktion – Forsøg 2 

 

Kære forsøgsdeltager 

Dette er en kort instruktion, du skal læse, så vi kan sikre os, at alle forsøgspersoner får samme infor-

mation inden eye tracking-forsøgene.  

I løbet af de næste 15-20 minutter vil du skulle løse et vendespil tre gange. I denne sammenhæng er 

det vigtigere, at det gøres korrekt end på kortest tid – du skal altså forsøge at løse det på færrest muli-

ge klik/træk.  

Undervejs er det vigtigt, at du sidder i samme position, og at du holder øjnene på skærmen. Hvis det er 

nødvendigt at klø eller på anden måde ændre siddeposition, må du ikke klikke samtidig.  

Tale undervejs bør holdes til tvivlsspørgsmål, da det kan resultere i flere blink, og derved et dårligere 

måleresultat af øjenbevægelser.  

 

Der vil løbende komme nogle instruktioner på skærmen, som du skal læse. Hvis du er i tvivl om in-

struktionen, er det muligt at spørge inden du klikker OK.  

Inden forsøget må du venligst gerne slukke din mobiltelefon, da opkald/vibreringer undervejs kan 

give underbevidste udsving i din opmærksomhed på skærmen.  

Vi takker på forhånd for din forståelse og ikke mindst deltagelse i vores forsøg. 

 

Med venlig hilsen 

 

Patrick & Kenneth 
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BILAG 4 

Lydskema 
 

1) Lyt til følgende 12 lyde mens du tænker over om nogle føles højere/mere intensive end andre. 

2) Vurdér efter bedste evne på en skala fra 1-10 (1= meget lav og 10 = meget høj) hvor hø-

je/intense hver enkelt af de 12 lyde føles. 

3) Lyt til de 12 lyde en sidste gang og vurdér, om du vil angive en anden værdi til nogle af lydene. 

 
Hund: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Hest: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Hane: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ko: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Lyd logo 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Lyd logo 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Lyd logo 3: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Lyd logo 4: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Kvindeskrig: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Kvindegrin: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Babygråd: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Hoste: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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BILAG 5 

Ekskluderede respondenter 

 

Som det fremgår af de arrangerede datasættet på de elektroniske bilag er der nogle eksklusioner af 

respondenter, som har været nødvendigt at lave.  

De ekskluderede respondenter er: 

2.34 (ET) 

2.45 (Vendespil + ET) 

2.47 (ET) 

2.65 (ET) 

Respondent 34, 47 og 65 i F2 havde alle meget dårlige, eller ingen, eye track-målinger, og blev derfor 

udelukket til dataanalysen i F2A og F2B. Deres vendespilresultater benyttede vi på lige fod med de 

resterende respondenters. 

Respondent 45 udelukkede vi, på trods af en rigtig god eye track-måling, da vi erfarede, at vedkom-

mendes attentionniveau var meget ringe. Deltageren virkede meget nervøs og havde svært ved at hol-

de koncentrationen, hvilket blandt andet sås, da 8 klik blev brugt til at vende de 4 sidste brikker i ven-

despillet (spil 3). Ved at se bort fra dennes vendespilresultater, var vi derved også nødt til at eksludere 

eye track-data, eftersom vi ikke forventede, at en audiovisuel indkodning havde fundet sted.  

 


