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PURPOSE  

This thesis examines how businesses in the market for selling food online can stimulate the consumer to 

make impulse purchases. More specifically, the thesis examines whether and how businesses can design 

their sales promotions using three different colors and three different levels of text complexity in the 

presentations of price discounts to: 1) attract visual attention, 2) create a feeling of arousal and thereby 3) 

influence the consumer to perform an impulse purchase. Overall, the objective of the thesis is to produce 

insights regarding sales promotions which businesses can leverage to raise sales and initiate growth on the 

online food market.  

 

APPROACH 

The issue was examined by combining 1) a neuroscientific study consisting of eye-tracking and a measure 

of response time and 2) a self-report study consisting of both quantitative and qualitative questions. By 

using eye-tracking it was possible to measure how quickly and for how long the sales promotions were able 

to catch visual attention. Moreover, as existing theories claim that impulse buying is a result of arousal which 

leads to a quick decision-making with very limited deliberation, the neuroscientific measure of response 

time was used to measure impulse buying. As impulse buying is usually examined by a self-report measure 

of urge to buy impulsively, impulse buying was also measured by a quantitative question regarding this. In 

this way, it was possible to compare the neuroscientific and the self-report measure of impulse buying. Last, 

the respondents were asked a qualitative question about their preferences regarding the characteristics of 

sales promotions to gain a deeper understanding of the issue.  

 

FINDINGS 

Results show that the color of sales promotions does not influence their ability to attract visual attention, 

nor their ability to influence the consumer to make impulse purchases. That is, it makes no difference 

whether businesses present their sales promotions using a red, yellow or blue colour. Results also indicate 

that the text complexity which is used to present the sales promotions do influence their ability to create 

visual attention. More precisely, the results show that the higher the text complexity, the longer fixation 

time. This means, businesses should use direct price reductions and short text length to present their sales 

promotions as such presentations need less cognitive processing and hence not hinder impulsive reactions. 

Last, results indicate that although text has an influence on visual attention, it does not affect sales 

promotions ability to influence the consumer to make impulse purchases. 
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1 INDLEDNING 

I omtrent et halvt århundrede har marketing research adresseret forbrugerens adfærd og undersøgt, 

hvordan det er muligt at påvirke dennes meninger, følelser og adfærd gennem markedsføring (Grewal et 

al., 2011). Det er eksempelvis blevet undersøgt, hvordan virksomheder kan lokke forbrugeren ned i de 

fysiske butikker ved at eksponere denne for reklamer i bybilledet eller i fjernsynet hjemme i stuen. Det er 

også blevet undersøgt, hvordan virksomheder ved hjælp af produktindpakning, in-store opstillinger, 

hyldeplaceringer og butiksdesign kan tiltrække forbrugerens opmærksomhed nede i butikkerne, få 

forbrugeren til at købe nogle produkter fremfor andre og friste denne til at købe mere end planlagt  (Kotler 

et al., 2012 kap.1). Som ovenstående indikerer, er der blevet brugt adskillige ressourcer på at forstå 

forbrugeren og få denne til at investere så mange penge som muligt. 

 

Med internettets fremkomst er det imidlertid ikke længere tilstrækkeligt kun at forstå og påvirke 

forbrugerens adfærd nede i den fysisk butik. Omfanget af handel på internettet er nemlig støt stigende. På 

blot fem år har danskerne øget deres forbrug med 84% fra 62,4 milliarder kroner i 2013 til 114,6 milliarder i 

2017 (FDHI, 2017). Forbrugerens stigende interesse for og brug af internettet til handel betyder, at 

virksomheder nu må investere ressourcer i at forstå forbrugeren, og hvordan denne kan påvirkes i online 

butikker. Eftersom internettet gør det muligt for forbrugeren at shoppe på en væsentlig anderledes måde 

end i fysiske butikker, og eftersom internettet ændrer rammerne for virksomhedernes muligheder for at 

påvirke forbrugeren, kan den eksisterende viden om forbrugerens adfærd i en offline kontekst formentlig 

ikke overføres direkte til en online kontekst. Med hensyn til virksomhedernes mulighed for at påvirke 

forbrugeren til at besøge deres butik via reklamer, har internettet eksempelvis gjort det muligt for 

virksomhederne at reklamere direkte til den enkelte forbruger og påvirke denne gennem skræddersyede 

promoveringer. Således kan internettet siges at have givet virksomhederne bedre mulighed for at påvirke 

forbrugeren, idet denne form for reklame i højere grad leder til køb end reklamer, der henvender sig til den 

brede befolkning (Koufaris, 2002). Med hensyn til virksomhedernes muligheder for at påvirke forbrugeren 

nede i butikken, er disse imidlertid indskrænket; eller i hvert fald forandret. Eksempelvis har virksomhederne 

ikke mulighed for at påvirke forbrugeren via in-store opstillinger og hyldeplaceringer i en online butik, og 

hvad angår butiksdesign, er dette begrænset til en computerskærm (Eroglu et al., 2001). Mens det i en fysisk 

butik er muligt at påvirke forbrugeren gennem stimulering af alle fem sanser, er det i en online butik således 

kun muligt at påvirke forbrugeren ved hjælp lyd og visuelle stimuli (Lo et al., 2016). Endvidere ses mere og 

mere forskning i, hvordan virksomheder mest effektivt kan drive forretning online (ibid.). Området er indtil 

videre dog langt fra undersøgt lige så grundigt, som virksomheders mulighed for at påvirke forbrugeren i en 
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offline kontekst. Eftersom handlen på internettet som nævnt er støt stigende, og eftersom den eksisterende 

forskning på området endnu ikke er udtømmende, ønskes denne afhandling at bidrage med viden hertil. 

1.1 PROBLEMFELT 

Mere specifikt ønskes det at bidrage med viden om, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugeren til at 

købe impulsivt på deres online butikker, og dette ønskes nærmere bestemt undersøgt inden for handel med 

fødevarer på internettet. Dette genstandsfelt vælges for det første, idet impulsive køb må være særligt 

interessante for virksomheder at fremme, idet impulskøb per definition er køb, som forbrugeren ikke har 

planlagt på forhånd (Stern, 1962). Virksomheder kan altså generere ekstra omsætning ved at påvirke 

forbrugeren til at foretage sådanne (Lo et al., 2016). For det andet vælges det, idet 80% af alle 

fødevareindkøb er impulskøb (Søndagsavisen, 2017b), hvorfor det i høj grad må siges at være relevant at 

undersøge impulskøb inden for denne branche. Desuden vælges det at undersøge impulskøb inden for 

denne branche, idet handlen med fødevarer på internettet er et marked i udvikling og vækst, hvilket en 

stigning i salget på 30% fra 2015 til 2016 bevidner (Danskhandelsblad, 2017, Berlingske, 2017). 

 

Endvidere har handlen med fødevarer på internettet været i fremgang, siden virksomheden Aarstiderne A/S 

i 1999 introducerede danskerne til bestilling af måltidskasser online. I dag er Aarstiderne A/S en 

millionforretning, og gennem de omtrent 20 år, som handel med fødevarer på internettet har været en 

realitet i Danmark, har flere og flere virksomheder fået øjnene op for markedets potentiale. Således kan 

danskerne i dag selv vælge, om de vil bestille deres måltidskasse fra Aarstiderne A/S, RetNemt, Coop, 

Skagenfood og mange andre (Findmåltidskasse, 2018). Markedet er dog ikke længere begrænset til kun at 

omfatte handel med måltidskasser på internettet. Relativt hurtigt efter at det blev muligt at købe 

måltidskasser på internettet, fik danskerne også mulighed for at bestille deres takeaway via internettet, og 

virksomheder som JustEat viser, at det også her var muligt at opbygge en millionforretning (EkstraBladet, 

2018). Mens handlen med fødevarer på internettet i begyndelsen var begrænset til at være et supplement 

til indkøbet i de fysiske butikker, ses udviklingen på markedet inden for de seneste år at føre internethandel 

i mere og mere direkte konkurrence med de fysiske butikker. Virksomheder som nemlig.com har nemlig 

givet danskerne mulighed for at bestille deres fødevarer på internettet og få dem bragt hjem, og andre har 

etableret click-and-collect løsninger, hvor danskerne kan bestille deres fødevarer på internettet og hente 

dem i en fysisk butik. Endvidere foretages millioninvesteringer på sidstnævnte marked, og det vidner om, 

at også dette marked forventes at få succes (Lanbrugsavisen, 2018).  
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Imidlertid er andelen af fødevarer, der bliver købt på internettet, stadig begrænset. Kun 2% af danskernes 

samlede dagligvarehandel foregår på internettet, og i 2017 handlede danskerne kun fødevarer på 

internettet for 2,5 milliarder kroner. Derfor synes det at være interessant at bidrage med viden hertil for at 

kunne fremme væksten på markedet.  

 

Med hensyn til at påvirke forbrugerens købsbeslutning på internettet viser eksisterende forskning, at 

virksomheder kan gøre dette gennem  

1) butiksdesign, hvilket omfatter navigation, transaktionssikkerhed og hjemmesidens visuelle 

elementer (Lo et al., 2016), 

2) salgspromoveringer, hvilket dækker over promoverende tiltag designet til at udøve øjeblikkelig 

indflydelse på forbrugerens købsadfærd (Blattberg and Neslin, 1990) og  

3) produktemballage, hvilket refererer til designet af materialet, der benyttes til at beskytte, beskrive 

og promovere et produkt (Entrepreneur, 2018). 

 

Da afhandlingens omfang er begrænset, fokuseres der på én af disse; nemlig design af salgspromoveringer. 

Dette fokus vælges for det første, idet det ønskes at fokusere på nye retailere på internettet, herunder 

nemlig.com og mad.coop.dk, hvilke ikke har indflydelse på design af produktemballage, fordi det styres af 

producenterne. Dette fokus vælges for det andet, idet vores søgninger efter eksisterende forskning viser, at 

salgspromoveringers evne til at skabe impulskøb online kun er undersøgt i meget begrænset omfang, mens 

søgningerne viser, at det i højere grad – dog ikke udtømmende – er blevet undersøgt, hvordan det er muligt 

at skabe et butiksdesign, der kan påvirke forbrugeren til at foretage impulsive køb på internettet (Chan et 

al., 2017). Med afsæt i denne argumentation vælges det at undersøge følgende problemformulering: 

 

1.1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

1.1.1.1 UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 

For at kunne besvare denne problemformulering udformes to undersøgelsesspørgsmål, der benyttes til at 

danne struktur for undersøgelsen af problemformuleringen. Det første undersøgelsesspørgsmål vedrører, 

hvordan forbrugerens opmærksomhed kan fanges. At forbrugeren lægger mærke til en salgspromovering 

 

Hvorledes kan virksomheder på markedet for handel med fødevarer på internettet designe deres 

salgspromoveringer, så de stimulerer forbrugeren til at foretage impulskøb? 

 



 Side 6 af 123 

kan nemlig siges at være en forudsætning for, at den kan påvirke forbrugeren til at foretage impulskøb. For 

at besvare problemformuleringen findes det derfor relevant først at undersøge: 

 

• Hvorledes er det muligt at designe salgspromoveringer således, at de fanger forbrugerens 

opmærksomhed?  

 

Det næste undersøgelsesspørgsmål vedrører, hvad der skal til for, at en salgspromovering ikke blot fanger 

forbrugerens opmærksomhed, men også formår at få forbrugeren til at lægge produktet, der promoveres, 

i dennes kurv. Altså findes det relevant at undersøge, hvordan salgspromoveringer kan igangsætte 

reaktioner i forbrugeren, der fører til beslutninger om at impulskøbe: 

 

• Hvorledes er det muligt at designe salgspromoveringer således, at de skaber en reaktion i forbrugeren, 

der kan lede til impulsiv beslutningstagning?  

1.2 AFGRÆNSNING 

En undersøgelse af, hvorledes salgspromoveringer kan designes for at påvirke forbrugeren til at foretage 

impulsive køb inden for handel med fødevarer på internettet, må siges at være et relativt omfattende 

genstandsfelt. Derfor findes det nødvendigt at foretage en yderligere afgrænsning. I følgende afsnit 

beskrives og argumenteres for de til- og fravalg, der tages for at skærpe afhandlingens fokus. 

 

For det første findes det vigtigt at pointere, at eftersom afhandlingens fokus er på salgspromoveringers 

indflydelse på forbrugerens impulsive købsbeslutninger, og ikke på butiksdesignets indflydelse, vil det i 

afhandlingen ikke blive undersøgt, hvordan hjemmesidedesign, navigation, transaktionssikkerhed og 

leveringsomkostninger måtte påvirke forbrugeren til at foretage impulsive beslutninger. Denne 

afgrænsning vælges på den ene side, fordi disse faktorer som nævnt allerede er undersøgt af eksisterende 

forskning. På den anden side vælges afgrænsningen, idet et undersøgelsesdesign, der kan tage højde for 

dette, vil være for omfattende inden for rammerne af denne afhandling. 

 

For det andet vælges det at afgrænse afhandlingen til udelukkende at undersøge salgspromoveringers 

farvers og tekstkompleksitets indflydelse på deres evne til at skabe impulskøb. Dette vælges, idet farver og 

tekstkompleksitet ifølge eksisterende forskning bør kunne påvirke forbrugerens impulsive købsbeslutning, 

og idet dette ikke er undersøgt i en online kontekst. Denne afgrænsning betyder, at det ikke bliver 

undersøgt, om placeringen af, formen på samt størrelsen af salgspromoveringer har en indflydelse på deres 
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evne til at generere impulskøb. Disse fravælges endvidere grundet afhandlingens begrænsede omfang, 

selvom ingen eksisterende forskning har undersøgt, hvorvidt placering, form og størrelse kan påvirke 

forbrugeren til at impulskøbe – heller ikke i en offline kontekst. 

 

For det tredje foretages en yderligere afgrænsning af afhandlingen ved kun at undersøge handel med 

fødevarer på internettet i Danmark. Selvom det kunne være interessant at undersøge eventuelle forskelle 

på tværs af landegrænser, vil dette være for omfattende at undersøge inden for rammerne af denne 

afhandling. Således vil afhandlingens resultater udelukkende gælde det danske marked. 

 

For det fjerde afgrænses afhandlingen til kun at undersøge to fødevarekategorier. Denne afgrænsning 

foretages for at øge studiets interne validitet, idet det vurderes, at produktet kan risikere at påvirke 

resultatet af undersøgelsens resultater, hvorfor dette bør holdes så konstant som muligt. Dette vurderes, 

idet undersøgelser viser, at det særligt er de fødevarer, der kan betegnes som søde sager, som forbrugeren 

køber impulsivt (Søndagsavisen, 2017b). Derfor vil et undersøgelsesdesign, hvori der både indgår 

eksempelvis søde sager, grønsager, mejeriprodukter og kød risikere at vise, at salgspromoveringer, der vises 

sammen med søde sager, er bedre til at lede til impulskøb (Jensen and Knudsen, 2014 kap.2). På baggrund 

af dette vælges det at fokusere på fødevarekategorier, der ikke i sig selv bør medføre impulskøb. Mere 

specifikt vælges det at foretage undersøgelsen med produkter inden for kategorierne frugt og grønt og køl 

og mejeri. Udover at produkter inden for disse to fødevarekategorier ikke i sig burde bevirke impulskøb, 

vælges de, idet undersøgelser viser, at de mest solgte fødevarer i 2016 og 2017 er produkter inden for disse 

kategorier (FødevareWatch, 2016, Søndagsavisen, 2017a, Metroexpress, 2016). Derfor vurderes det, at 

produkterne ikke vil være en hindring for, at der foretages køb. 

 

For det femte afgrænses afhandlingen fra at undersøge, hvorvidt og hvordan mærkninger såsom brands og 

økologi påvirker forbrugerens impulsive købsbeslutning. For at mindske mærkningers indflydelse forsøges 

det at skjule disse i studiets design. 

 

For det sjette afgrænses afhandlingen fra at undersøge prisens indflydelse på, hvorvidt designet af 

salgspromoveringer påvirker forbrugeren til at foretage impulsive købsbeslutninger. Eftersom forbrugeren 

er særligt prisfølsom, når det gælder Fast Moving Consumer Goods, kan prisen nemlig antages at have stor 

indflydelse på, hvilke fødevarer forbrugeren vælger at købe (Yasin, 1995). Da det vil være urealistisk at tage 

højde for prisens indflydelse ved at prissætte alle fødevarer til samme pris, vælges i stedet at holde prisen 

så realistisk som muligt ved at prissætte fødevarerne i studiet efter priser på mad.coop.coms og 
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nemlig.coms hjemmesider samt Nettos og Remas tilbudsaviser i uge 9-10 2018. Derudover vælges det at 

teste salgspromoveringer, der giver samme procentvise besparelse, nemlig halv pris. 

 

Ydermere afgrænses afhandlingen også fra at undersøge handel med fødevarer i en business-to-business 

kontekst. Altså vil genstandsfeltet udelukkende undersøges i forhold til en business-to-consumer kontekst. 

Endelig foretages også en afgrænsning i forhold til at undersøge, hvorvidt og hvordan eventuelle forskelle i 

forbrugerkarakteristika måtte have indflydelse på, hvorledes designet af salgspromoveringer kan påvirke 

forbrugeren til at foretage impulsive køb, selvom eksisterende forskning viser, at nogle forbrugere i højere 

grad vil være påvirkelige af virksomheders markedsføringstiltag, og nogle vil være mere tilbøjelige til at 

foretage impulskøb end andre (Chan et al., 2017). Dette vurderes nemlig at blive for omfattende. 

1.3 BEGREBSDEFINITIONER 

I afhandlingen anvendes en række teoretiske og fagspecifikke begreber, og for at skabe de bedste 

forudsætninger for at forstå afhandlingens indhold, forklares betydningen af begreberne i nedenstående 

afsnit, inden de benyttes i afhandlingen. 

 

Eftersom det ønskes at undersøge, hvorledes virksomheden kan påvirke forbrugeren til at købe impulsivt 

findes det først og fremmest relevant at specificere, hvad der menes med disse to begreber. 

 

Begrebet virksomhed defineres typisk ved en organisation, der producerer og/eller sælger varer 

(Collinsdictionary, 2018). I denne afhandling indskrænkes definitionen af en virksomhed dog til kun at 

omfatte danske organisationer, der sælger fødevarer på internettet. 

 

Begrebet forbruger anvendes om en aftager af de varer, som virksomheden udbyder (Businessdictionary, 

2018), og dette indskrænkes også. Mere specifikt indskrænkes definitionen af en forbruger til kun at omfatte 

forbrugere, som køber varer på internettet. 

 

Ligesom det findes relevant at præcisere, hvad der menes med en virksomhed og en forbruger, findes det 

relevant at definere impulsivitet, impulsiv beslutningstagning og impulskøb, da formålet med afhandlingen 

er at klarlægge, hvordan virksomheder kan påvirke forbrugere til at foretage impulskøb. 

 

Begrebet impulsivitet defineres ved en tendens til at reagere hurtigt på påvirkning fra en stimulus uden at 

overveje og evaluere konsekvenserne af reaktionen (Gerbing et al., 1987). Med udgangspunkt i definitionen 
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af impulsivitet defineres impulsiv beslutningstagning som en ikke planlagt adfærd karakteriseret ved en 

hurtig beslutningstagning (Rook and Gardner, 1993), der er styret af a sudden, often powerful and persistent 

urge to buy something immediately (Rook, 1987, s. 191). Ligeledes er den karakteriseret ved begrænset eller 

ingen overvejelse (Block and Morwitz, 1999). Endelig defineres begrebet impulskøb ved at være køb, der 

ikke er planlagte og som forekommer som følge af den impulsive beslutningstagning. 

 

Begrebet arousal præciseres ligeledes, idet impulskøb kan siges at forekomme som følge af arousal. Derfor 

måles impulskøb i undersøgelser oftest ved arousal. Arousal defineres som en affektiv reaktion på en 

stimulus, som får forbrugeren til at føle sig begejstret, stimuleret, beredt eller aktiveret (Mehrabian and 

Russell, 1974). 

 

I forlængelse heraf findes det relevant at definere begrebet stimulus, hvilket kan defineres som et element, 

der påvirker kroppens sanseapparat og bevirker en reaktion i forbrugeren (Solomon et al., 2012, kap. 4). I 

denne afhandling arbejdes der yderligere med begreberne teststimuli, farvestimuli og tekststimuli. 

Teststimuli refererer til de billeder af salgspromoveringer, som undersøges mens farvestimuli og 

tekststimuli er underkategorier af teststimuli, der blot referer til henholdsvis salgspromoveringer, hvis farve 

testes, og salgspromoveringer, hvis tekstkompleksitet testes. 

 

Eftersom afhandlingen undersøger, hvordan virksomheden kan designe salgspromoveringer for at påvirke 

forbrugeren til at foretage impulskøb, findes det også relevant at præcisere begrebet salgspromovering. En 

salgspromovering defineres typisk som et promoverende tiltag designet til at udøve øjeblikkelig indflydelse 

på forbrugerens købsadfærd (Blattberg and Neslin, 1990). I denne afhandling indskrænkes definitionen til 

kun at omfatte visuelle markeringer, som forekommer på butikker på internettet, og som indikerer en 

prisreduktion eller en volumenforøgelse, der gælder et produkt inden for en begrænset tidsperiode. 

 

For at skabe de bedste forudsætninger for, at læseren forstår undersøgelsen af visuel opmærksomhed, 

findes det første relevant at definere visuel opmærksomhed. Dette defineres som processen, hvormed 

forbrugeren udvælger en bestemt stimulus i sine omgivelser med henblik på at bearbejde denne yderligere, 

samtidigt med at forbrugeren fortrænger omgivelsernes øvrige stimuli (Wedel and Pieters, 2008).  

 

I relation til visuel opmærksomhed er det desuden relevant at forstå begrebet top-down opmærksomhed, 

hvilket defineres som visuel opmærksomhed, der genereres, fordi forbrugeren aktivt selv leder efter en 

stimulus i sine omgivelser (Clement et al., 2015). Dette måles ved målingen time spent, der defineres som 

antallet af sekunder en respondent fikserer inden for et afgrænset område, der kaldes et Area of Interest 
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(AOI) (Imotions, 2015). Ligeledes er det relevant at forstå begrebet bottom-up opmærksomhed, hvilket 

defineres som visuel opmærksomhed, der genereres, fordi en stimulus i forbrugerens omgivelser 

underbevidst tiltrækker forbrugerens opmærksomhed (Bruce and Tsotsos, 2009, Clement et al., 2013). 

Dette måles ved målingen Time To First Fixation (TTFF), der defineres som antallet af sekunder, der går, 

før respondenten fikserer inden for en AOI (Imotions, 2015). Begreberne fikseringer og sakkader er også 

vigtige for forståelsen af visuel opmærksomhed, da disse bruges til måling af den visuelle opmærksomhed i 

studiets eye-tracking forsøg. Fikseringer defineres som perioder, hvor øjnene er relativt stationære. 

Sakkader defineres som hurtige øjenbevægelser, der forekommer mellem fikseringer (Genco et al., 2013 

kap.16). 

 

For at skabe de bedste forudsætninger for, at læseren forstår undersøgelsen af impulskøb, findes det også 

relevant at definere begreberne, responstid og fristelse, der benyttes til at måle impulskøb. Responstid 

defineres som tiden, det går fra, at en forbruger ser en stimulus, til at denne reagerer og beslutter om at 

klikke på en knap (Genco et al., 2013 kap.16). I denne afhandling udbygges definitionen med, at det er tiden, 

det tager forbrugeren at beslutte sig for at købe et produkt ved at klikke på en ”Læg i kurv”-knap. Fristelse 

defineres som en følelse af trang til at købe et produkt som følge af påvirkning fra en stimulus (Beatty and 

Ferrell, 1998, Verhagen and van Dolen, 2011, Huang, 2016).   

 

Da respondenternes holdning også undersøges, findes det endeligt relevant at definere holdning. En 

holdning defineres som en generel, vedstående evaluering af personer, objekter eller emner (Solomon et 

al., 2016 kap.16).  
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1.4 AFHANDLINGENS STRUKTURELLE OPBYGNING  

I det følgende afsnit gives et kort overblik over afhandlingens struktur og indholdet i de forskellige kapitler 

(se figur 1). 

OVERBLIK OVER AFHANDLINGENS STRUKTUR 

Figur 1: Egen illustration af afhandlingens struktur 

Efter i kapitel 1 at have indledt afhandlingen med en beskrivelse af genstandsfeltet som det ønskes at 

undersøge, redegjort for afhandlingens specifikke problemformulering, og skærpet afhandlingens fokus 

ved den ovenstående afgrænsning, præsenteres afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted i kapitel 2. 

Udover at præsentere det videnskabsteoretiske ståsted gøres det klart, hvordan dette influerer på 

undersøgelsen af genstandsfeltet, herunder den metodiske fremgangsmåde til indsamling og analyse af 

empiri. 
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I kapitel 3 klarlægges den teoretiske referenceramme, der benyttes til at bestemme og forklare de variabler, 

som undersøges for at kunne besvare problemformuleringen. Først skabes en indsigt i forbrugerens 

beslutningstagningsprocesser, og i hvordan impulsiv beslutningstagning adskiller sig fra 

beslutningstagningen i forbindelse med planlagte køb. Hermed etableres nemlig en forståelse for, hvordan 

impulskøb kan undersøges. Derefter præsenteres eksisterende forskning i visuel opmærksomhed og 

forbrugerens perception af stimuli. Dette skaber nemlig en grundlæggende forståelse for, hvad der sker inde 

i forbrugeren, når denne mødes af salgspromoveringer i sine omgivelser, og dette må siges at være en 

forudsætning for at kunne forstå, hvordan forbrugeren kan påvirkes. Dernæst præsenteres eksisterende 

forskning af farvers evne til at påvirke til impulskøb, af salgspromoveringers evne til at påvirke til impulskøb, 

af tekstkompleksitets indflydelse på visuel opmærksomhed og dertil også af eksisterende forsknings 

metode til fremskaffelse af resultater. Herved er det nemlig muligt at identificere på hvilke områder, der er 

mulighed for at bidrage til den eksisterende forskning med ny indsigt. 

 

I kapitel 4 ekspliciteres det, hvordan afhandlingen vil bidrage med viden til eksisterende forskning af 

impulskøb, og på baggrund heraf formuleres de specifikke hypoteser, der testes ved afhandlingens 

undersøgelsesdesign. 

 

I kapitel 5 forklares overvejelserne bag valget og udformningen af det undersøgelsesdesign, som benyttes 

til indsamling af empiri. Altså argumenteres for den metodiske fremgangsmåde, der gør det muligt at få 

indsigt i, hvorvidt og hvordan det er muligt at påvirke forbrugerens visuelle opmærksomhed og impulsive 

beslutningstagning. 

 

I kapitel 6 beskrives det, hvordan de indsamlede data gøres klar til analyse ved at undersøge og rense disse 

for missing values, outliers og normalitet samt ved at tjekke deres repræsentativitet, og i kapitel 7 gås endelig 

i dybden med selve analysen af dataene, hvilken gør det muligt at be- eller afkræfte afhandlingens 

hypoteser og derigennem besvare problemformuleringen. 

 

Efter at have analyseret dataene diskuteres i kapitel 8 analysens resultater, undersøgelsesdesignet samt det 

etiske aspekt ved brugen af neurovidenskab. På baggrund af analysens resultater gives endelig en 

konklusion på afhandlingens problemformulering i kapitel 9, og afslutningsvis perspektiveres afhandlingen 

i kapitel 10. Det vil sige, at afhandlingen sluttes af med at gøre det tydeligt, hvordan fremtidig forskning kan 

bidrage med yderligere viden om, hvordan forbrugeren kan påvirkes til at foretage impulskøb. 



VIDENSKABSTEORI
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2 DET VIDENSKABSTEORETISKE STÅSTED 

I følgende afsnit redegøres for afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt og dets indflydelse på 

afhandlingens metodiske tilgang til indsamling og analyse af empiri. 

 

Indledningsvist bør nævnes, at samfundsvidenskabelige studier kan udføres med videnskabsteoretisk afsæt 

i enten en realistisk eller en idealistisk position. Kort fortalt tager studier, der udføres med afsæt i en 

realistisk position, udgangspunkt i, at virkeligheden eksisterer i sig selv, altså uafhængigt af menneskelig 

viden og bevidsthed om den (Fuglsang et al., 2013 kap.1). Omvendt tager studier, der udføres med afsæt i 

en idealistisk position, udgangspunkt i, at virkeligheden – eller menneskets erkendelse af den – konstrueres 

af individet, der iagttager den, og således også af de historiske, samfundsmæssige og kulturelle 

sammenhænge, som individet er en del af (Fuglsang et al., 2013 kap.13). 

 

De to så forskellige antagelser om virkeligheden afspejler sig i lige så forskellige opfattelser af, 1) hvad 

genstandsfeltet for videnskabelig undersøgelse er, 2) hvordan genstandsfeltet kan studeres samt 3) hvilken 

konkret fremgangsmåde, der skal bruges til at udvælge teori og empiri. Således vil valget af 

videnskabsteoretisk position være af afgørende betydning for udformningen af et studie og dets resultater 

(Fuglsang et al., 2013 kap.16). 

 

I denne afhandling vælges at arbejde med en kombination af positioner inden for realismen og idealismen. 

Dette giver nemlig mulighed for at frembringe to forskellige former for viden om online impulskøb, idet en 

realistisk tilgang til undersøgelse af online impulskøb vil fokusere på at generere objektiv indsigt i, hvorvidt 

og hvordan nogle salgspromoveringer påvirker forbrugeren til at foretage impulskøb i højere grad end 

andre, mens en idealistisk tilgang vil fokusere på at generere en subjektiv indsigt i forbrugerens meninger 

og holdninger til salgspromoveringer. Ved at kombinere de to videnskabsteoretiske positioner er det altså 

muligt at få en mere dybdegående forståelse af online impulskøb. 

 

Med hensyn til hvilke konkrete videnskabsteoretiske positioner inden for realismen og idealismen, der 

benyttes, vælges mere specifikt at kombinere positivismen med socialkonstruktivismen. Det bør 

bemærkes, at der lægges størst vægt på positivismen, og at socialkonstruktivismen benyttes som et 

supplement til positivismen. 

 

I nedenstående afsnit forklares disse to videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for studiets 

udformning nærmere. 
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2.1 POSITIVISMEN 

Inden for positivismen arbejdes ud fra realismens ontologiske antagelse om virkeligheden; nemlig 1) 

antagelsen om, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af menneskets iagttagelse af den og 2) antagelsen 

om enhedsvidenskab, hvilket vil sige, at al videnskab bør udføres på samme vis. Nærmere bestemt tages 

udgangspunkt i, at virkeligheden er det, der kan sanses, og netop derfor er genstandsfeltet for videnskabelig 

undersøgelse fysiske forhold, der er direkte observerbare og empirisk givne. Yderligere bør nævnes, at der 

arbejdes ud fra ideen om fysikalisme. Det vil sige, at videnskabelige udsagn skal omhandle offentlige 

forhold, som kan iagttages af alle og efterprøves empirisk af andre mennesker (Fuglsang et al., 2013 kap.1). 

 

Med hensyn til epistemologi antages, at genstandsfeltet kun kan erkendes gennem sansning af det direkte 

observerbare. Ligeledes antages, at det er muligt at afdække sandheden og opnå objektiv og sikker viden, 

der forklarer virkeligheden (ibid.). Dette opnås ved systematisk at observere og indsamle data om 

fænomenet under kontrollerede forhold (Nygaard, 2012 kap.2), og kan gøres ved enten at arbejde induktivt 

eller deduktivt. Ved induktivt arbejde undersøges og indsamles viden om et specifikt fænomen. Denne viden 

benyttes til at udlede hypoteser og/eller teoretiske udsagn, som antages at være sande, hvis de udledes 

logisk korrekt fra de observerede data. Studeres genstandsfeltet derimod ved deduktivt arbejde, benyttes 

teoretiske udsagn til at forklare specifikke fænomener. Således opstilles hypoteser om et specifikt fænomen 

på baggrund af eksisterende teori, hvorefter data om fænomenet indsamles og analyseres for at be- eller 

afkræfte hypotesen. Ved korrespondens mellem hypotesens udsagn og det, der kan observeres, bekræftes 

teoriens gyldighed; med andre ord verificeres teorien som sand. Kan der derimod ikke konstateres 

korrespondens mellem hypotesens udsagn, og det, der kan observeres, vil det være nødvendigt at revidere 

teoriens gyldighed (Fuglsang et al., 2013 kap.1). 

 

Hvad angår den konkrete metodiske fremgangsmåde til dataindsamling inden for positivismen, sker denne 

gennem eksperimenter og/eller kvantitative metoder som observation og spørgeskemaer. Efterfølgende 

behandles de indsamlede data ved hjælp af statistik (ibid.). 

 

2.1.1 DE POSITIVISTISKE ANTAGELSERS BETYDNING FOR METODEVALG 

Positivismens ontologiske antagelse om, at genstandsfeltet inden for positivismen er fysiske forhold, der er 

direkte observerbare og empirisk givne, medfører, at genstandsfeltet for afhandlingen sættes til 

forbrugerens observerbare reaktioner på stimuli i sine omgivelser. Den epistemologiske antagelse om, at 

viden skal opnås gennem det sanselige, medfører herefter, at genstandsfeltet vælges undersøgt ved 



 Side 15 af 123 

behaviorisme; altså ved iagttagelse af ændringer i menneskets adfærd og kroppens indre forandringer 

(ibid.). 

 

Angående det metodiske valg mellem at arbejde induktivt eller deduktivt, anlægges i afhandlingen en 

deduktiv tilgang. Der opstilles altså hypoteser om det specifikke fænomen online impulskøb af fødevarer på 

baggrund af eksisterende teorier vedrørende forbrugerens beslutningstagningsadfærd i forbindelse med 

impulskøb samt teorier om, hvordan stimuli kan sætte mentale processer i gang hos forbrugeren og påvirke 

dennes adfærd. Hypoteserne testes derefter kvantitativt ved at observere og indsamle data om 

forbrugerens adfærd, når denne handler fødevarer ind på internettet. De indsamlede data analyseres 

efterfølgende ved hjælp af statistiske analyser som variansanalyser (ANOVA), og ud fra analysernes 

resultater be- eller afkræftes hypoteserne. Endelig verificeres teoriens gyldighed, såfremt hypoteserne kan 

bekræftes, i modsat fald må teorien revideres. 

 

Efter at have forklaret den positivistiske tilgang til produktion af viden, og hvordan denne influerer på 

afhandlingen, forklares nu socialkonstruktivismen og hvorledes denne påvirker afhandlingen. 

2.2 SOCIALKONSTRUKTIVISMEN 

Inden for socialkonstruktivismen arbejdes ud fra idealismens ontologiske antagelse om, at virkeligheden 

præges og formes af individets erkendelse af den. Altså vil virkeligheden altid være en fortolkning (Fuglsang 

et al., 2013 kap.13), og opfattelsen af hvad, der er virkeligt og sandt, vil afhænge af individet, der iagttager, 

samt hvilken social, kulturel og historisk kontekst, som individet er en del af. Genstandsfeltet for 

videnskabelig undersøgelse er således ikke objektive realiteter som i positivismen, men derimod sociale 

konstruktioner, og dette fordrer en subjektiv epistemologi. Ifølge socialkonstruktivismens subjektive 

epistemologi antages det, at det for at opnå viden om virkeligheden er nødvendigt at afdække 1) hvordan 

virkeligheden opfattes af individet, og 2) hvilke institutionaliserede værdier, normer, regler og 

overbevisninger, der influerer på individets opfattelse af virkeligheden. Det antages også, at forskeren er 

nødt til at benytte fortolkning for at tillægge mening til denne indsigt (Nygaard, 2012 kap.2). Således 

erkendes det, at produktionen af viden vil være influeret af forskerens subjektive fortolkningsgrundlag, og 

at det derfor ikke er muligt at generere viden, der korresponderer direkte med den materielle virkelighed 

(Fuglsang et al., 2013 kap.16). Samtidigt erkendes det, at det ikke er muligt at finde frem til en endegyldig 

sandhed om virkeligheden (Nygaard, 2012 kap.2). 
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Angående socialkonstruktivismens metodiske fremgangsmåde til indsamling af viden, kan anvendes både 

kvantitative og kvalitative metoder. Inden for socialkonstruktivismen hævdes det nemlig, at begge 

datatyper konstrueres gennem fortolkningsprocesser. Altså hævdes det, at data, der frembringes gennem 

kvantitative metoder, ikke vil være objektiv forklaring af virkeligheden, som det ellers hævdes inden for 

positivismen. Derimod vil frembringelsen af kvantitative data bygge på forskerens grundantagelser, 

definitioner og operationaliseringer, hvorfor der vil være tale om fortolkning i alle led af 

forskningsprocessen; lige fra konstruktionen af spørgsmål til anvendelsen af statistik. Selvom der inden for 

socialkonstruktivismen kan anvendes både kvantitative og kvalitative metoder til at afdække virkeligheden, 

anvendes typisk kvalitative metoder som dybdegående interviews, deltagerobservation, tekst- og 

diskursanalyse. Disse muliggør nemlig at indhente nuancerede, detaljerede og dybdegående beskrivelser af 

individets opfattelse og forståelse af bestemte fænomener (Fuglsang et al., 2013 kap.13). 

 

2.2.1 DE SOCIALKONSTRUKTIVISTISKE ANTAGELSERS BETYDNING FOR METODEVALG 

Med de socialkonstruktivistiske ontologiske, epistemologiske og metodologiske antagelser forklaret, 

uddybes det nu, hvilken betydning det har for afhandlingen, at den positivistiske tilgang suppleres med en 

socialkonstruktivistisk tilgang. 

 

Socialkonstruktivismens ontologiske antagelse om, at genstandsfeltet er sociale konstruktioner, medfører, 

at afhandlingens genstandsfelt udvides til også at omfatte forbrugerens meninger og holdninger til stimuli, 

der påvirker denne til at foretage impulskøb. Ifølge socialkonstruktivismens epistemologi kan denne viden 

frembringes ved at benytte kvalitative metoder til at generere dybdegående viden om, hvordan forbrugeren 

opfatter stimuli, og hvad der ligger til grund for dette (Nygaard, 2012 kap.6). Derfor udarbejdes i samarbejde 

med Wilke et spørgeskema med åbne spørgsmål. Dette vil dog generere mindre dybdegående viden om 

fænomenet end eksempelvis dybdegående interviews, og det kan diskuteres, om den viden, der kan 

genereres gennem åbne spørgsmål med fritekstfelter, vil være tilstrækkeligt dybdegående. Dog vurderes 

den indsigt, der kan skabes i forbrugerens subjektive meninger og holdninger via spørgeskemaet, at være 

tilstrækkelig, eftersom indsigten blot skal benyttes som supplement til den viden, der genereres ved den 

positivistiske tilgang. Desuden bør nævnes, at den viden, som de åbne fritekstfelter genererer, tillægges 

mening ved fortolkning i overensstemmelse med den socialkonstruktivistiske epistemologi, og at den viden, 

der produceres herigennem, ikke vil være en endegyldig sandhed, eftersom den vil være påvirket af den 

sociale kontekst, som den produceres i, samt af forskerens subjektive fortolkningsgrundlag (Nygaard, 2012 

kap.6). Med en forståelse for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted og hvorledes dette vil påvirke 

afhandlingens metodiske valg, fortsættes nu med at klarlægge afhandlingens teoretiske referenceramme. 



TEORI
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3 TEORETISK REFERENCERAMME 

I nedenstående afsnit adresseres eksisterende viden om forbrugerens adfærd i forbindelse med 

købsbeslutningsprocesser, visuel opmærksomhed samt brugen af stimuli til at påvirke forbrugeren til 

impulskøb. Dertil adresseres den eksisterende forsknings metodiske fremgangsmåder. Ved at adressere 

hvad tidligere forskning har bidraget med af viden, hvilken teori, der er brugt til at understøtte 

undersøgelserne, samt hvilken metode, der er brugt til at fremskaffe resultaterne, er det muligt at opnå 

indsigt i, hvor den eksisterende viden om online impulskøb er fyldestgørende. Ligeledes er det muligt at 

opnå indsigt i, på hvilke områder der er mulighed for at bidrage til den eksisterende forskning med ny 

indsigt. Således skabes de teoretiske rammer for afhandlingen. 

3.1 FORBRUGERENS KØBSBESLUTNING 

3.1.1 BESLUTNINGSTAGNINGSPROCESSEN I FORBINDELSE MED PLANLAGTE KØB 

Ifølge det klassiske, rationelle perspektiv på forbrugeradfærd engagerer forbrugeren – homo eoconomicus – 

sig i en sekventiel, grundig og struktureret proces, når denne skal tage beslutninger. Først identificerer 

forbrugeren et problem, hvorefter denne igangsætter en omfattende søgning efter information. På 

baggrund af informationen opstiller forbrugeren samtlige mulige alternative løsninger til problemet. Disse 

vurderer forbrugeren med udgangspunkt i sine subjektive beslutningskriterier ved at veje deres fordele og 

ulemper op imod hinanden. Slutteligt vælger forbrugeren den løsning, som maksimerer fordelene og 

minimerer omkostningerne (Cabantous et al., 2008, March, 1994). Det antages, at forbrugeren har perfect 

knowledge. Det vil sige, at forbrugeren kender alle alternativer, deres konsekvenser og egne præferencer 

(March, 1994). Ifølge teorien om begrænset rationalitet er denne antagelse og det rene rationelle syn på 

beslutningstagning imidlertid urealistisk. 

 

Ifølge denne teori vil forbrugeren nok have intention om at agere rationelt, men samtidigt gøre, hvad denne 

kan for at simplificere sit valg. Dertil vil forbrugeren være begrænset af sine kognitive evner og af ukomplet 

information. Derfor vil denne blot overveje få alternative løsninger på sit problem og nøjes med en løsning, 

der er ”god nok”, i stedet for at evaluere og vælge løsninger ud fra den rationelle beslutningsregel om at 

maksimere fordele og minimere omkostninger (ibid.). Som i  teorien om begrænset rationalitet, hævdes 

også i Cue Utilization Model, at forbrugeren vil simplificere sit valg ved at benytte én eller få såkaldte cues 

som pris eller brandnavn til at vurdere og udvælge, hvilket produkt denne skal købe (Hansen, 2005). Anden 

konventionel teori om beslutningstagning som Theory of Reasoned Action og Theory of Planned Behavior 

tager ligeledes udgangspunkt i, at forbrugeren agerer rationelt, viljebestemt og systematisk, når denne 

tager beslutninger. Endvidere hævder Theory of Reasoned Action, at forbrugerens købsbeslutning 
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afhænger af dennes holdning til sin købsadfærd, som igen påvirkes af dennes opfattelse af andres mening 

om vedkommendes adfærd; såkaldte subjektive normer. Som en videreudvikling på Theory of Reasoned 

Action hævder Theory of Planned Behavior, at forbrugerens holdning – udover at blive påvirket af den 

subjektiv norm – påvirkes af forbrugerens subjektive opfattelse af, hvor svært det vil være for denne at 

udføre adfærden; dennes såkaldte perceived behavioral control (Hansen et al., 2004). 

 

Imidlertid foretager forbrugeren langt fra alle købsbeslutningsprocesser så analytisk og systematisk, som 

det beskrives i de ovenfor nævnte teorier. Dette kan forklares nærmere ved inddragelse af Dual Process 

Theory. Ifølge denne kan forbrugeren gøre brug af to forskellige mentale systemer i forbindelse med 

beslutningstagning: det intuitive system 1 og det analytiske system 2. System 2 er karakteriseret ved at 

operere langsomt, sekventielt, kontrolleret og ved stor anstrengelse. Dette afspejler således 

beslutningstagningsprocessen i forbindelse med planlagte køb. System 1 opererer i modsætning til system 

2 hurtigt, spontant, automatisk, associerende, ubesværet, ukontrolleret og oftest styret af vaner og følelser 

(Kahneman, 2003), og det er dette system 1, der er i spil, når forbrugeren foretager impulskøb. Endvidere 

viser studier, at de fleste forbrugere ikke har et komplet overblik over deres købsintentioner, inden de 

befinder sig i købsomgivelserne (Ruth and Carol, 2000), og at en stor del af forbrugeres beslutningstagning 

sker i selve købsomgivelserne (Clement et al., 2013). Ligeledes viser studier, at mange forbrugere blot tager 

beslutninger uden at overveje alternativer (Urbany et al., 1996), og at forbrugere ofte lader sig inspirere, 

påvirke og overtale af de stimuli, de møder i deres købsomgivelser, i stedet for at gennemgå omfattende 

undersøgelser og grundige overvejelser (Clement et al., 2013). Ovenstående indikerer altså, at det ikke kun 

er system 2, der er relevant at undersøge i forbindelse med forbrugerens købsadfærd. Forbrugeren 

foretager nemlig ikke kun planlagte køb ved brug af system 2. Den foretager også uplanlagte køb, hvor 

system 1 er i spil. For at få en forståelse for beslutningstagningsprocessen bag sidstnævnte, ses nu på teorien 

bag impulskøb. 

 

3.1.2 BESLUTNINGSTAGNINGSPROCESSEN I FORBINDELSE MED UPLANLAGTE KØB 

I den tidlige forskning inden for marketing blev impulskøb kort karakteriseret som any purchase which a 

shopper makes but has not planned in advance (Stern, 1962 S.59). Denne definition blev yderligere uddybet 

af Stern, som specificerede fire former for impulskøb, nemlig pure-, reminder-, suggestion- og planned 

impulskøb. Ifølge Sterns (1962) beskrivelse af pure impulskøb, er dette et køb, der opstår som følge af 

forbrugerens emotionelle reaktioner på produktet og bryder med forbrugerens normale købsmønster. Et 

reminder impulskøb opstår som følge af, at forbrugeren ser et produkt, genkalder tidligere erfaring med eller 

information om produktet og bliver mindet om en tidligere beslutning om at købe produktet. Et suggestion 
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impulskøb opstår som følge af, at forbrugeren ser et produkt for første gang og føler et behov for at købe 

det, selvom denne ikke har hørt om produktet før. Det betyder, at produktets kvalitet, funktionalitet og 

forbrugerens holdning til produktet vurderes at the point of purchase, altså der hvor købet bliver foretaget. 

Et suggestion impulskøb minder således om et pure impulskøb, men adskiller sig fra det, idet et suggestion 

impulskøb er mere rationelt end et pure impulskøb, der blot foretages som følge af forbrugerens 

emotionelle reaktioner på produktet. Endelig kan et planned impulskøb beskrives ved et køb, der opstår, når 

forbrugeren inden shopping har en forventning og intention om at foretage køb baseret på eksempelvis in-

store reklamer og tilbud (Stern, 1962). 

 

Ifølge Lo et al. (2016) er Sterns fire former for impulskøb imidlertid konceptuelt mangelfulde, og nyere 

forskning inden for marketing går da også mere i dybden med, hvad der sker inde i forbrugeren i forbindelse 

med impulskøb.  Således tager mange nyere studier udgangspunkt i, at impulskøb opstår som følge af 

forbrugerens øjeblikkelige reaktion på stimuli i sine omgivelser, og at disse stimuli leder til en ændring i 

forbrugerens intention om at købe et bestemt produkt (Madhavaram and Laverie, 2004, Muruganamtham, 

2013). Ifølge eksisterende forskning kan den reaktion, der sker inde i forbrugeren og som stimulerer denne 

til at foretage impulskøb, enten karakteriseres ved at være kognitiv eller affektiv – eller ved en kombination 

af begge (Chan et al., 2017). Hvorvidt eksisterende forskning argumenterer for det ene eller det andet, 

afhænger af, hvordan denne definerer impulskøb og vælger at anskue en kognitiv reaktion. Mens nogle 

forskere anskuer en kognitiv reaktion som en omfattende analytisk proces, argumenterer andre forskere 

nemlig for, at en kognitiv reaktion omfatter enhver mental proces. Med udgangspunkt i sidstnævnte 

argumenterer de for, at der vil være tale om en kognitiv reaktion, både når forbrugeren erhverver, 

bearbejder, lagrer og genkalder information, og således vil der altid gå en kognitiv reaktion forud for en 

affektiv reaktion, der kan lede til impulskøb (Eroglu et al., 2001). Ligeledes argumenterer de for, at en 

kognitiv reaktion, der resultater i, at forbrugeren danner positive meninger og holdninger, vil lede til en 

positiv affektiv reaktion (Chan et al., 2017). Derudover argumenterer anden eksisterende forskning for, at 

der vil ske en kognitiv reaktion, hvor forbrugeren overvejer potentielle begrænsninger, såsom 

pengemæssige begrænsninger, fra denne oplever en købsimpuls, til denne udfører købet (Rook and Fisher, 

1995). Størstedelen af eksisterende forskning af impulskøb argumenterer dog for, at der ikke – eller kun i 

begrænset grad – vil være en kognitiv reaktion til stede, når forbrugeren foretager impulsive 

købsbeslutninger. Dette ses af definitioner af impulskøb som 

 

• An unintended, non-reflective reaction which occurs soon after being exposed to stimuli (Rook, 1987), 

• A buying desire by the shopper and without much reflection (Beatty and Ferrell, 1998), 
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• A sudden, compelling, hedonically complex buying behavior in which the rapidity of an impulse decision 

process precludes thoughtful and deliberate consideration of alternative information and choices 

(Bayley and Nancorrow, 1998) og 

• A consumer buying an item with little or no deliberation after the result of a sudden powerful urge (Block 

and Morwitz, 1999). 

 

Det vil sige, at størstedelen af forskningen inden for impulskøb argumenterer for, at forbrugerens reaktion 

i forbindelse med impulskøb primært vil være affektiv, altså styret af følelser (Mehrabian and Russell, 1974). 

De affektive reaktioner, som flest tester og argumenterer for leder til impulskøb, er endvidere følelserne 

pleasure eller arousal (Parboteeah et al., 2009, Chan et al., 2017). Med hensyn til pleasure dækker dette over, 

at forbrugeren føler sig godt tilpas, glad, lykkelig eller tilfreds, mens arousal dækker over, at forbrugeren 

føler sig begejstret, stimuleret, beredt eller aktiveret i en bestemt situation (Mehrabian & Russels, 1974). 

Eksisterende forskning argumenterer for, at særligt arousal kan vække impulsivitet, hvorved forbrugeren vil 

opleve en pludselig, stærk, uimodståelig, ofte vedholdende trang til at købe noget øjeblikkeligt uden at 

overveje konsekvenserne af dette (Rook, 1987). Desuden argumenterer Baumeister (2002) for, at en høj 

grad af arousal kan svække forbrugerens selvkontrol og evne til at tænke sine handlinger igennem 

(Baumeister, 2002). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående vælges det at definere impulskøb ved, at den proces, der fører til 

impulskøb, begynder med en perceptuel kognitiv reaktion, som gør forbrugeren i stand til at tillægge 

stimulussen mening. Dette vil da medføre en affektiv reaktion i forbrugeren, og den affektive reaktion vil 

været karakteriseret ved en høj grad af arousal, hvilket vil stimulere forbrugeren, således at denne oplever 

en pludselig, stærk, uimodståelig, vedholdende, trang til at købe noget øjeblikkeligt (Rook, 1987). Ligeledes 

vil det svække forbrugerens selvkontrol (Baumeister, 2002) og bevirke, at forbrugeren ikke overvejer 

konsekvenserne af købet, men blot køber uden yderligere kognitiv bearbejdning. 

 

3.1.2.1 STIMULUS-ORGANISME-RESPONS (S-O-R) MODELLEN 

Som beskrevet i afsnittet om planlagte køb findes flere anerkendte modeller, der beskriver forbrugerens 

beslutningstagningsprocesser. Dette er dog ikke tilfældet med modeller til beskrivelse af impulskøb. Ifølge 

Chan et al. (2017) er den hyppigst anvendte model til undersøgelse af impulskøb (S-O-R) modellen, som er 

baseret på	den klassiske Stimulus-Respons model, der må siges at være en meget overordnet model til 

beskrivelse af forbrugeradfærd (Chan et al., 2017). Modellen dikterer blot, at en stimulus (S), altså sensoriske 

iagttagelser såsom dufte, smage, lyde og visuelle samt berøringsmæssige indtryk (Solomon et al., 2016 
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kap.4), kan udløse kognitive og affektive reaktioner hos forbrugeren (O) (Hansen and Beckmann, 2012), 

hvilke vil påvirke forbrugerens adfærd (R) (se figur 2). Da S-O-R modellen ikke er udviklet til specifikt at 

beskrive impulsiv adfærd, suppleres modellen med andre teorier, som kan forklare og konkretisere 

modellens tre komponenter, når denne benyttes til undersøgelse af online impulskøb (Chan et al., 2017). I 

nedenstående afsnit beskrives, hvilke specifikke teorier eksisterende teorier har benyttet til at udbygge 

modellens S- og O-komponenters indflydelse på R, der typisk testes ved forbrugerens trang til at købe 

impulsivt eller ved forbrugerens faktiske online impulskøbsadfærd (ibid.). Inden der gås i dybden med hvilke 

teorier eksisterende forskning har anvendt til at undersøge S, samt hvilke specifikke stimuli, der allerede er 

blevet gjort til genstand for analyse, findes det nødvendigt at etablere en forståelse for, hvordan det er 

muligt for stimuli at fange forbrugerens opmærksomhed, og hvad der sker inde i forbrugeren, når denne 

påvirkes af stimuli og ledes til at købe impulsivt. Altså startes med at udbygge S-O-R modellens O-

komponent. 

S-O-R MODELLEN APPLICERET PÅ IMPULSIV BESLUTNINGSTAGNING 

 

Figur 2: Egen illustration af S-O-R modellen med inspiration fra Chan et al. (2017)  

3.2 VISUEL OPMÆRKSOMHED 

For at forklare O i S-O-R modellen begyndes med at etablere en forståelse for begrebet visuel 

opmærksomhed. Visuel opmærksomhed dækker over processen, hvormed forbrugeren udvælger en bestemt 

stimulus i sine omgivelser med henblik på at bearbejde denne yderligere, samtidigt med at forbrugeren 

fortrænger omgivelsernes øvrige stimuli (Wedel and Pieters, 2008). Som nævnt indledningsvist mødes og 

påvirkes forbrugeren nemlig af et væld af stimuli i hverdagen, og da forbrugeren har begrænset kognitiv 

kapacitet vil denne ikke opfange og bearbejde samtlige stimuli i sine omgivelser (Solomon et al., 2016 

kap.4). Derimod vil forbrugeren kun bearbejde et begrænset antal stimuli, og idet forbrugeren nødvendigvis 

må være opmærksom på en stimulus, førend det er muligt for stimulussen at påvirke forbrugeren til at købe 
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impulsivt (ibid.), findes det relevant at etablere en forståelse for visuel opmærksomhed, førend der gås i 

dybden med, hvordan stimulussen nærmere bestemt påvirker forbrugeren. 

  

Ifølge teorien om visuel opmærksomhed kan stimuli fange forbrugerens visuelle opmærksomhed på to 

forskellige måder; enten ved en top-down eller ved en bottom-up proces. Opmærksomhed, der genereres 

ved en top-down proces, kan karakteriseres ved at være en bevidst, seriel og relativt langsom 

søgningsproces, hvor forbrugeren opfatter én stimulus ad gangen og aktivt selv leder efter denne (Clement 

et al., 2015). Det vil sige, at forbrugeren selv er i kontrol over, hvorvidt og i hvor lang tid denne retter sin 

opmærksomhed mod en bestemt stimulus (Theeuwes, 2010). Endvidere er det særligt stimuli med tekst og 

semantiske features, som styrer top-down opmærksomhed (Wolfe, 2010, Wolfe, 1994). Eksempelvis er der 

tale om opmærksomhed genereret ved en top-down proces, når forbrugeren leder efter tilbudsskilte eller 

økologimærkninger i et supermarked. 

 

Selvom forbrugeren er i stand til at styre sin opmærksomhed ved en top-down proces, bør det bemærkes, at 

denne ikke kan forhindre, at dennes opmærksomhed fanges af de mest fremtrædende stimuli i dennes 

synsfelt. Altså kan forbrugeren ikke undgå opmærksomhed skabt ved en bottom-up proces. Bottom-up 

opmærksomhed kan forklares nærmere ved at være en hurtig og ikke-selektiv søgningsproces, der giver 

forbrugeren mulighed for at bearbejde flere stimuli simultant. Desuden foregår den i forbrugerens 

underbevidsthed. Forbrugeren er altså ikke selv bevidst om, at denne retter sin opmærksomhed mod 

bestemte stimuli, når dennes opmærksomhed genereres ved en bottom-up proces. Derimod styres bottom-

up opmærksomhed af stimuli i forbrugerens synsfelt. Endvidere vil bottom-up opmærksomhed forekomme, 

hvis en stimulus adskiller sig signifikant fra forbrugerens øvrige omgivelser (Clement et al., 2013). 

Eksempelvis kan stimuli, der står i kontrast til deres omgivelser farvemæssigt, størrelsesmæssigt og 

formmæssigt generere bottom-up opmærksomhed. Ligeledes kan genkendelige stimuli skabe bottom-up 

opmærksomhed (Bruce and Tsotsos, 2009, Clement et al., 2013). Desuden bør nævnes, at forbrugerens 

visuelle opmærksomhed ifølge Theeuwes (2010) ved første møde med nye omgivelser drives fuldstændigt 

af stimuli, og først efter 150 millisekunder skiftes over til en top-down opmærksomhed, hvor forbrugeren 

bearbejder stimulussens information (Theeuwes, 2010). Således vil begge former for visuel opmærksomhed 

have indflydelse på forbrugerens købsbeslutning. 

 

Med en forståelse for hvad visuel opmærksomhed er, og hvad der kan tiltrække visuel opmærksomhed, 

etableres nu en forståelse for, hvad der sker i forbrugeren, når stimuli fanger dennes visuelle 

opmærksomhed. I næste afsnit gås altså i dybden med forbrugerens perception af stimuli. 
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3.3 PERCEPTION AF STIMULI 

For at forstå hvad der sker i forbrugeren, når stimuli fanger dennes visuelle opmærksomhed, dykkes som 

nævnt ned i, hvordan forbrugerens perceptuelle proces forløber. Forbrugerens perceptuelle proces består 

af tre stadier: 1) sansning, 2) opmærksomhed og 3) fortolkning. Altså begynder den perceptuelle proces ved, 

at forbrugerens sanseapparat, herunder smags-, føle-, høre-, lugte- og synssansen, reagerer på stimuli i 

dennes omgivelser. Det vil sige, at kroppens sensoriske system sender information om stimuliene op til 

hjernen. Denne information lagres i forbrugerens sensoriske hukommelse. Den sensoriske hukommelse 

tillader kun lagring af information i få sekunder, men den giver forbrugeren tilstrækkelig lang tid til at 

vurdere, om denne vil undersøge informationen nærmere. Vurderer forbrugeren, at denne vil beholde 

informationen og bearbejde den yderligere, passerer informationen gennem forbrugerens såkaldte 

attentional gate. Sagt på en anden måde: Den information, der fanger forbrugerens opmærksomhed, 

overføres til forbrugerens korttidshukommelse. I forbrugerens korttidshukommelse kan informationen 

lagres i op til 20 sekunder, og det gør det muligt at bearbejde informationen nærmere ved fortolkning. 

Fortolkningen af informationen foregår ved elaborative rehearsal, hvilket indebærer, at forbrugeren isolerer 

de basale karakteristika ved en stimulus, analyserer dem og tillægger dem mening ved at associere dem til 

den viden, der allerede er lagret i dennes langtidshukommelse. Den viden, der allerede er lagret 

i langtidshukommelsen, er struktureret i et associativt netværk, som består af mindre enheder af viden med 

fælles karakteristika (meninger), hvilke er koblet sammen til større, mere komplicerede enheder 

(holdninger), der igen er grupperet i såkaldte skemaer, der kan forstås som organiserede samlinger af 

meninger, holdninger og følelser. Endvidere er det særligt skemaerne, som forbrugeren benytter til at 

fortolke informationen om stimulussen. Forbrugeren sammenligner nemlig karakteristika ved stimulussen 

med karakteristika ved skemaerne og beslutter herudfra, hvilket skema stimulussen passer bedst ind under, 

hvormed stimulussen tilskrives mening. Skemaets karakteristika er altså bestemmende for, hvordan 

forbrugeren reagerer på stimulussen, og således også bestemmende for, om stimulussen vækker en positiv 

affektiv reaktion i forbrugeren (Solomon et al., 2016 kap.4 & 7). 

 

Det bør desuden bemærkes, at det er lettere for forbrugeren at fortolke information, der kan passe ind under 

dennes eksisterende skemaer, og at denne fortolkning foregår mere omgående, end hvis informationen 

ikke er i overensstemmelse med forbrugerens eksisterende skemaer. Det bør også bemærkes, at 

forbrugeren har lettere ved at genkalde viden fra langtidshukommelsen, hvis forbrugeren har tidligere 

erfaring med stimulussen. Efter at have tilskrevet mening til stimulussen, lagres informationen i 

forbrugerens langtidshukommelse og kan da genkaldes (ibid.). 
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I forlængelse af den generelle forklaring af, hvad der sker, når forbrugeren eksponeres for stimuli, giver dem 

opmærksomhed og tilskriver dem mening, bør det understreges, at stimuli ikke bearbejdes objektivt.  I og 

med at den perceptuelle proces foregår ved, at forbrugeren tilskriver ny information mening ved at 

associere den til sin eksisterende viden, er den perceptuelle proces subjektiv. Det betyder altså, at stimuli 

bearbejdes ud fra den enkelte forbrugers unikke tilbøjeligheder, behov og erfaringer. Således vil der være 

forskel på, hvilke stimuli den enkelte forbruger lader passere sin attentional gate, ligesom der vil være forskel 

på, hvordan denne fortolker og forstår stimuli. Imidlertid vil forbrugerens fortolkning også være påvirket af 

den kulturelle kontekst, som denne er en del af. Således vil det være sandsynligt, at forbrugere inden for 

samme kulturelle kontekst vil tillægge en stimulus samme mening (ibid.). Mere om dette under afsnittet 

”FARVER”. 

3.4 TYPOLOGIER TIL BESKRIVELSE AF AFFEKTIVE REAKTIONER 

Efter at have etableret en forståelse for den kognitive proces, der igangsættes inde i forbrugeren, når stimuli 

fanger dennes visuelle opmærksomhed, og eventuelt bevirker en affektiv reaktion i forbrugeren, ses nu 

nærmere på, hvilken teori tidligere forskning benytter til at undersøge affektive reaktioner i forbindelse 

impulskøb. 

 

Tidligere forskning anvender typisk en variation af Mehrabian & Russells (1974) Pleasure-Arousal-

Dominance model (PAD) til at undersøge forbrugerens affektive reaktioner i forbindelse med impulskøb. 

Modellen typologiserer forbrugerens affektive reaktioner ved tre dimensioner: 1) pleasure og 2) arousal, der 

blev defineret tidligere, samt 3) dominance, der refererer til forbrugerens følelse af at være i kontrol eller fri 

til at agere (Mehrabian and Russell, 1974). Tidligere forskning argumenterer dog for, at modellen bør 

begrænses til kun at indeholde arousal og pleasure, eftersom undersøgelser af modellen viser, at dominance 

har begrænset forklaringskraft i forhold til at beskrive forbrugerens affektive reaktioner på sine omgivelser 

(Russell and Pratt, 1980, Russell et al., 1981, Ward and Russell, 1981, Donovan and Rossiter, 1982, Donovan 

and Rossiter, 1994). Enjoyment, forstået som forbrugerens nydelse i forbindelse med shopping, samt 

pleasure og arousal, er da også de affektive reaktioner, som oftest bliver benyttet til at undersøge O i 

forbindelse med studier af impulskøb (Chan et al., 2017). Imidlertid argumenterer Eroglu et al. (2001) for, at 

det i en online kontekst kan være relevant at undersøge forbrugerens affektive reaktioner ved hjælp af 

dominance. Ifølge Eroglu et al. (2001) kan det nemlig tænkes, at forbrugeren føler en lavere grad af dominans 

i online situationer, hvor hjemmesider loader langsomt, er svære at navigere rundt på, har manglende eller 

inaktive links, og hvor det ikke er muligt at kontakte virksomheden for at få mere information  (Eroglu et al., 

2001). Mens Eroglu et al. (2001) stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er tilstrækkeligt kun at benytte to 
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af PAD-modellens tre dimensioner til at undersøge forbrugerens affektive reaktioner i en online kontekst, 

kritiserer andre forskere modellens tre dimensioner for at være utilstrækkelige til at beskrive forbrugerens 

affektive reaktioner. Ifølge disse bør der anvendes typologier, der inddrager et mere omfattende sæt af 

affektive reaktioner. Disse foreslår i stedet at benytte Izards (1977) Diffenrential Emotions Theory, hvor 

menneskets følelser inddeles i 10 fundamentale følelser: joy, sadness, interest, anger, guilt, shyness/shame, 

disgust, contempt, surprise og fear, eller Plutchiks (1980) otte basale følelseskategorier: joy, sadness, 

acceptance, anger, disgust, expectancy, surprise og fear. Begge følelsesmæssige typologier er ifølge Eroglu 

et al. (2001) bedre til at forklare forbrugerens affektive reaktioner i forbindelse med shopping. Dog kan ingen 

af dem måle en følelse svarende til arousal dimensionen fra PAD-modellen, hvilken ses at spille en rolle i 

forbindelse med forbrugerens affektive reaktioner (Eroglu et al., 2001). Særligt ses arousal at spille en rolle 

i forbindelse med impulskøb, da arousal ifølge Rook & Gardner (1993) mobiliserer til impulskøb (Rook and 

Gardner, 1993). Dette, samt Russell’s (1979) argumentation for at de følelsesmæssige dimensioner pleasure 

og arousal er tilstrækkelige til at forklare forbrugerens affektive reaktioner på stimuli i dennes omgivelser, 

kan forklare, hvorfor PAD-modellen er så udbredt til forskning inden for impulskøb. 

 

Med en forståelse af hvordan S-O-R modellens O-komponent typisk undersøges, adresseres nu, hvilke 

stimuli der tidligere er blevet testet i forbindelse med impulskøb. Altså gås i dybden med S-O-R-modellens 

S-komponent. 

3.5 FARVER 

Med en forståelse for forbrugerens beslutningstagningsproces i forbindelse med impulskøb, og med indsigt 

i, hvad der sker i forbrugeren, når denne eksponeres for og bearbejder stimuli, præsenteres nu et udsnit af 

eksisterende forskning, er har undersøgt farvers påvirkning på forbrugerens visuelle opmærksomhed og 

impulskøb.  

 

Med hensyn til farver viser tidligere forskning, at farver kan tiltrække forbrugerens opmærksomhed (Bellizzi 

and Hite, 1992), vække kognitive og affektive reaktioner og påvirke forbrugerens adfærd. Ydermere tyder 

forskningen på, at forskellige farver leder til forskellige reaktioner. Ifølge Crowley (1993) vil nogle farver 

eksempelvis være bedre til at aktivere forbrugerens adfærd end andre, ligesom nogle farver vil være bedre 

til at frembringe positive evalueringer (Crowley, 1993). Mere specifikt viser eksisterende forskning, at varme 

farver som rød, orange og gul – men særligt rød – virker fysisk og følelsesmæssigt aktiverende, begejstrende 

og distraherende på forbrugeren, mens kolde farver som grøn, blå og violet virker afslappende, beroligende 

og behageligt på forbrugeren (Bellizzi and Hite, 1992). Endvidere viser studier, at varme farver leder til en 
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større grad af arousal end kolde farver, mens kolde farver leder til en større grad af pleasure end varme farver 

(Cheng et al., 2009). Med udgangspunkt i denne indsigt argumenterer Danger (1969) for, at varme farver 

som rød og gul bør benyttes til at tiltrække forbrugerens opmærksomhed (Danger, 1969). Med 

udgangspunkt i samme indsigt argumenterer Parson & Conroy (2006) for, at blå farver bør være 

dominerende i forbrugerens omgivelser for at skabe positive evalueringer, mens røde farver bør benyttes til 

markeringer, der skal aktivere til køb (Parsons and Conroy, 2006). Ydermere argumenterer Crowley (1993) 

for, at virksomheder enten bør benytte rød eller violet, hvis formålet er at påvirke forbrugeren til at tage 

øjeblikkelige beslutninger og impulskøbe, idet disse to farver medfører størst arousal, mens gul, grøn og blå 

fører til en mindre grad af arousal (Crowley, 1993). 

 

Som det ses af ovenstående undersøger en stor del af den eksisterende forskning, hvordan forskellige 

farvenuancer kan frembringe forskellige affektive reaktioner hos forbrugeren. Endvidere har størstedelen 

af forskningen undersøgt farvers påvirkning på menneskekroppen uden at tage hensyn til, at forbrugerens 

reaktion kan være påvirket af dennes subjektive forståelse af forskellige farver. Som nævnt i afsnittet om 

forbrugerens perceptuelle proces, vil forbrugerens opfattelse af og reaktion på stimuli imidlertid være 

påvirket af forbrugerens sociale og kulturelle oplevelser samt den kontekst, forbrugeren befinder sig i. Tages 

udgangspunkt i, at forbrugerens reaktioner på stimuli påvirkes af dennes tidligere erfaring, kan der 

argumenteres for, at det ikke er tilstrækkeligt blot at undersøge farvers biologiske påvirkning uden at 

undersøge, om forbrugerens subjektive forståelse af farver også spiller en rolle for dennes reaktioner 

(Solomon et al., 2016 kap.4). Eksempelvis kan det tænkes, at den gule farve vil påvirke danskernes grad af 

arousal i forbindelse med shopping, idet gul associeres med lavpris, tilbud, billigt og udsalg i shopping 

sammenhæng (Andersen, 2011 kap.2). 

3.6 SALGSPROMOVERINGER 

Efter at have afdækket eksisterende forskning af farvers evne til at tiltrække forbrugerens opmærksomhed 

og påvirke dennes adfærd, ses nu på den eksisterende forskning af salgspromoveringers evne til at påvirke 

forbrugeren. Det bør nævnes, at forskningen af salgspromoveringer er omfattende (Zoellner and Schaefers, 

2015). Det bør også nævnes, at meget forskning undersøger salgspromoveringer med udgangspunkt i 

Kahnemann & Tverskys (1979) Prospect Theory (Isabella et al., 2012). Denne mere overordnede forskning 

af salgspromoveringers evne til at påvirke forbrugeren præsenteres først, da denne danner udgangspunkt 

for bagefter at gå mere i dybden med forskning af salgspromoveringers evne til at påvirke forbrugeren til at 

foretage impulskøb. 
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3.6.1 PRINCIPPERNE BAG PROSPECT THEORY 

Førend der gås i dybden med forskningen, der undersøger salgspromoveringer med udgangspunkt i 

Prospect Theory, præsenteres selve teorien. Prospect Theory hævder, at forbrugeren vil tage beslutninger 

ved at evaluere værdien af sine valgmuligheder, og at forbrugeren vil vurdere værdien af sine valgmuligheder 

i form af gevinster og tab i forhold til et vilkårligt referencepunkt. Referencepunktet kan for eksempel være 

prisen, som forbrugeren ønsker at betale for et bestemt produkt (Kahneman and Tversky, 1979). Endvidere 

hævder teorien, at forbrugerens opfattelse af værdi kan forklares ved en S-kurve, hvilket vil sige, at et tab af 

en given størrelse vil mindske forbrugerens værdi, mere end en gevinst af samme størrelse vil øge 

forbrugerens værdi (Glimcher et al., 2009 kap.11) Altså er forbrugeren mere følsom over for mulige tab end 

over for mulige gevinster, og det betyder, at forbrugeren vil opfatte og reagere forskelligt på information 

alt efter, hvordan informationen præsenteres. Dette kaldes framing effekten. Framing effekten bevirker 

blandt andet, at forbrugeren vil være mere villig til at bære en risiko ved en mulig gevinst, mens denne vil 

være mindre villig til at bære en risiko ved et muligt tab (Isabella et al., 2012). Eksempelvis vil forbrugeren 

afvise muligheden for en 50/50 chance for at vinde eller tabe den samme mængde penge, mens denne vil 

være villig til at tage chancen, hvis denne har mulighed for at vinde mindst dobbelt så mange penge, som 

denne har risiko for at tabe (Tom et al., 2007). Framing effekten bevirker også, at forbrugerens opfattelse af 

intensiteten af et givent tab eller en given gevinst vil afhænge af, hvor tæt dette er på forbrugerens 

referencepunkt. Således vil forbrugeren opfatte forskellen mellem en gevinst på 10 kroner og 20 kroner som 

større end forskellen mellem en gevinst på 110 kroner og 120 kroner. Dette kaldes Diminishing Marginal 

Sensitivity (Thaler, 1985). 

 

3.6.1.1 BRUGEN AF PROSPECT THEORY TIL UNDERSØGELSE AF 

SALGSPROMOVERINGER 

Med en forståelse af principperne bag Prospect Theory ses nu nærmere på, hvordan forskningen benytter 

Prospect Theory til undersøgelse af salgspromoveringer. Dette gøres først og fremmest ved at betragte 

prisen, som forbrugeren skal betale for et produkt, som et tab, og ved at betragte produktet, som 

forbrugeren får, som en gevinst (Zoellner and Schaefers, 2015). 

 

Med udgangspunkt i Prospect Theory har Zoellner og Schaefers (2015) eksempelvis undersøgt forskellen på 

forbrugerens opfattelse af direkte prisreduktioner og indirekte prisreduktioner. Ved direkte prisreduktioner 

sættes prisen ned, hvormed tabet minimeres, mens gevinsten, altså produktet, holdes konstant. Ved 

indirekte prisreduktioner sættes prisen ikke ned, men forbrugeren får mere til samme pris. Det vil sige, at 

tabet holdes konstant, mens gevinsten øges. Endvidere undersøger studiet, hvorvidt forbrugeren vurderer 
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direkte prisreduktioner mere positivt end indirekte prisreduktioner, idet dette ifølge Prospect Theory bør være 

tilfældet, eftersom forbrugeren er mere følsom over for tab end gevinster. Dette bekræfter studiets 

resultater og viser dertil, at direkte prisreduktioner i højere grad påvirker forbrugeren til at købe. Derudover 

undersøger studiet, hvorvidt det er nemmere for forbrugeren at kvantificere værdien af direkte 

prisreduktioner end indirekte prisreduktioner. Dette bør nemlig være tilfældet, idet indirekte prisreduktioner 

ikke giver forbrugeren mulighed for at vurdere den direkte pengemæssige værdi af ekstra produkter eller 

produktkomponenter – og dette understøttes af studiets resultater (Zoellner and Schaefers, 2015). 

 

Anden forskning af salgspromoveringer, der tager udgangspunkt i Prospect Theory undersøger, hvorvidt 

det påvirker forbrugerens adfærd, om prisreduktioner præsenteres for forbrugeren i relativ værdi, altså i 

procent, eller i absolut værdi, altså i kroner (Isabella et al., 2012). Ifølge Russo og Schoemakers studie (1990) 

vil forbrugeren have tendens til at tænke værdi i procent, når denne skal vurdere tab og gevinst, hvorfor 

forbrugeren vil foretrække, at salgspromoveringer viser den procentvise besparelse (Russo and 

Schoemaker, 1990). Dette resultat understøttes af flere andre studier (Isabella et al., 2012). Et studie af 

DelVecchio et al. (2007) viser imidlertid, at det kun er ved store besparelser, at forbrugeren foretrækker, at 

besparelsen angives i procent (DelVecchio et al., 2007). Dette resultat understøttes af Isabella et al.’s studie 

(2012). Isabella et al.’s studie (2012) viser nemlig, at forbrugeren foretrækker, at besparelsen angives i 

procent, hvis denne er relativt stor, mens forbrugeren foretrækker, at besparelsen angives i absolut værdi, 

hvis den er relativt lille. Denne framing effekt af besparelsen vil lede til øget købsintention (Isabella et al., 

2012). 

 

Ydermere har eksisterende forskning – med udgangspunkt i Prospect Theory – undersøgt, hvorvidt 

referenceprisen, altså prisen uden fratrukket besparelse, samt størrelsen på denne, kan påvirke 

forbrugerens opfattelse af og reaktion på salgspromoveringer. Ifølge Heath et al. (1999) kan forbrugerens 

opfattelse af, hvor attraktiv salgspromoveringen er, påvirkes af referenceprisen. Eksempelvis viser Heath et 

al.’s studie (1999), at en besparelse på 5 kroner vil opfattes som værende mere attraktiv, når referenceprisen 

er 10 kroner, end når referenceprisen er 100 kroner (Heath et al., 1999). Dette resultat understøttes af 

Niedrich et al.’s studie (2001), der viser, at en lavere referencepris får forbrugeren til at synes, at gevinsten 

er større, end når referenceprisen er højere (Niedrich et al., 2001). Referenceprisen har altså en betydning 

for forbrugerens opfattelse af salgspromoveringen. 

 

Efter at have givet et indblik i hvorledes eksisterende forskning har undersøgt salgspromoveringers 

påvirkning på forbrugeren ved hjælp af Prospect Theory, gås nu mere i detaljer med de konkrete 

salgspromoveringer og deres evne til at påvirke forbrugeren til at købe impulsivt. 
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3.6.2 SALGSPROMOVERINGERS EVNE TIL AT GENERERE IMPULSKØB 

Forskningen, der undersøger, hvilke salgspromoveringer der mest effektivt kan generere impulskøb, tager 

udgangspunkt i, at salgspromoveringer kan påvirke forbrugeren, fordi de kan give forbrugeren forskellige 

fordele. For eksempel kan salgspromoveringer give forbrugeren pengemæssige besparelser eller give 

forbrugeren mulighed for at købe et produkt af bedre kvalitet ved at reducere prisen på produkter, som 

forbrugeren ellers ikke ville have råd til. Salgspromoveringer kan også reducere forbrugerens omkostninger 

i forbindelse med at søge og tage beslutninger, idet salgspromoveringer signalerer til forbrugeren, at 

produktet er tilgængeligt og har særlig salgsfremmende status. Derudover kan de forbedre forbrugerens 

selvopfattelse af at være smart eller en god shopper, eller hjælpe forbrugeren med at opfylde sit behov for 

information og udforskning. Salgspromoveringer kan nemlig skabe et miljø, der hurtigt ændrer sig, hvorfor 

det er spændende at udforske. Endelig kan salgspromoveringer give forbrugeren underholdning, da det kan 

være sjovt for forbrugeren at finde og bruge salgspromoveringer. Salgspromoveringer kan altså både give 

forbrugeren nyttemæssige fordele ved at hjælpe forbrugeren med mest effektivt at finde og købe de bedste 

produkter og nydelsesmæssige fordele ved at underholde forbrugeren og øge dennes selvværd (Chandon 

et al., 2000). 

 

Endvidere viser et studie af Lo et al. (2016), at salgspromoveringer, der både giver forbrugeren 

nyttemæssige og nydelsesmæssige fordele, kan påvirke forbrugeren til at foretage impulsive køb i højeste 

grad. Ligeledes viser studiet, at salgspromoveringer, der kun giver forbrugeren én af de to former for fordele 

i mindre grad vil kunne påvirke forbrugeren til at foretage impulsive køb. Studiet viser også, at det er de 

nyttemæssige fordele, der er vigtigst for at kunne påvirke forbrugeren til at foretage impulsive køb, hvorfor 

salgspromoveringer, der kun giver nydelsesmæssige fordele, i mindst grad vil kunne påvirke forbrugeren til 

at købe impulsivt (Lo et al., 2016). 

 

Udover at have undersøgt hvilke fordele salgspromoveringer skal give forbrugeren for mest effektivt at 

generere impulskøb, har Lo et al. (2016) klarlagt, hvilke konkrete salgspromoveringer der mest effektivt 

genererer impulsive køb ved at kategorisere disse ud fra de fordele, som de giver forbrugeren (ibid.). 

 

Af konkrete salgspromoveringer, der både giver forbrugeren nyttemæssige fordele i form af 

pengebesparelser og nydelsesmæssige fordele i form af at give forbrugeren mulighed for at kunne udtrykke 

sine værdier, kan for det første nævnes tilbud, hvor forbrugeren kan 1) købe ét produkt og få ét produkt 

gratis, 2) købe ét produkt og få 50% nedslag i prisen på ét andet produkt, eller 3) købe ét produkt med ekstra 
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indhold til samme pris som normalt. For det andet kan nævnes salgspromoveringer som tilbud, der er 

begrænset af en bestemt og ekstremt kort tidsramme. For det tredje kan nævnes tilbud, hvor der kun bliver 

sat et begrænset antal produkter på tilbud, og for det fjerde kan nævnes tilbud, der er lig køb én og få én 

gratis, men som er begrænsede i forhold til antallet af personer, der kan benytte sig af tilbuddet. 

Sidstnævnte giver udover de allerede nævnte nyttemæssige og nydelsesmæssige fordele også 

nydelsesmæssige fordele som udforskning. Denne type salgspromovering benyttes nemlig typisk ved 

produktlanceringer. Eftersom de nævnte salgspromoveringer både giver forbrugeren nyttemæssige og 

nydelsesmæssige fordele, bør disse i høj grad være i stand til at påvirke forbrugeren til impulskøb (ibid.). 

 

Af konkrete salgspromoveringer, der i høj grad giver forbrugeren nyttemæssige fordele som 

pengebesparelser, men kun i lav grad giver forbrugeren nydelsesmæssige fordele, kan nævnes 

prisreduktioner, hvor produkter sælges til en lavere pris end normalt. Udover prisreduktioner kan nævnes 

bonusser, hvor forbrugeren kan benytte belønningspoints modtaget for tidligere køb til at dække dele af 

udgiften ved nye køb. Der kan også nævnes køb, hvor forbrugeren modtager en gave, når købsbeløbet 

overstiger en bestemt sum, eller når forbrugeren køber et bestemt produkt. Eftersom de nævnte 

salgspromoveringer ikke giver forbrugeren nydelsesmæssige fordele i høj grad, vil disse være ringere til at 

skabe impulskøb end de førstnævnte salgspromoveringer (ibid.). 

 

Endelig kan der af salgspromoveringer, der i høj grad giver forbrugeren nydelsesmæssige fordele som 

udforskning, men kun i lav grad giver forbrugeren nyttemæssige fordele, nævnes promoveringer af nyligt 

lancerede produkter, som vækker forbrugerens nysgerrighed, men sjældent sælges ved hjælp af 

prisreduktioner. Der kan også nævnes promoveringer af produkter, der endnu ikke findes på 

hjemmemarkedet, som sælges for en kort periode eller i et begrænset antal. Disse former for 

salgspromoveringer vil endvidere være dårligst til at generere impulskøb, da disse kun i ringe grad giver 

forbrugeren nyttemæssige fordele (Bellini et al., 2017, Lo et al., 2016). 

3.7 TEKSTKOMPLEKSITET 

Udover at have fået en forståelse for, hvorledes ovenstående karakteristika af salgspromoveringer influerer 

deres evne til at generere impulskøb, skabes nu en forståelse for, hvordan også tekstkompleksiteten af 

salgspromoveringer kan påvirke forbrugerens visuelle opmærksomhed. 

 

Begyndelsesvist bør nævnes, at tekstkompleksitet defineres som mængden af information som en 

forbruger præsenteres for i forbindelse med en købsbeslutning (Orquin and Loose, 2013). Det vil sige, at en 
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tekst vil blive mere og mere kompleks for forbrugeren at forstå, des flere informationer teksten indeholder 

(Wang et al., 2013). Det vil også sige, at en tekst vil blive mere og mere kompleks for forbrugeren at forstå, 

des længere den er (Jensen, 2009 kap.2).  Derudover betyder det, at jo sværere det bliver for forbrugeren at 

fortolke teksten, des højere betegnes tekstens kompleksitet (Wang et al., 2013). 

 

Med hensyn til visuel opmærksomhed viser tidligere forskning, at antallet af fikseringer øges i takt med, at 

tekstens kompleksitet øges (Horstmann et al., 2009, Lohse and Johnson, 1996, Reutskaja et al., 2011). Der 

er imidlertid modstridende resultater i forhold til varigheden af fikseringerne. Mens nogen forskning viser, 

at fikseringernes varighed øges, når tekstens kompleksitet øges (Horstmann et al., 2009), viser anden 

forskning, at fikseringernes varighed reduceres, hvis tekstens kompleksitet øges (Chen and Pu, 2010, 

Reutskaja et al., 2011). 

 

Eksempelvis viser tidligere forskning af tekstkompleksitet i forbindelse med online bannerreklamer, at 

forbrugeren evaluerer disse negativt og reducerer tiden, denne ser på dem til cirka 16 millisekunder, hvis 

bannerreklamerne indeholder meget kompleks information. Samtidigt viser studiet, at forbrugeren 

evaluerer bannerreklamer mere positivt og bruger længere tid, over 500 millisekunder, på at se på disse, 

hvis bannerreklamernes kompleksitet mindskes til det, der betegnes som et middel kompleksitetsniveau 

(Wang et al., 2013). Dette resultat understøttes desuden af anden forskning, der viser, at forbrugeren 

evaluerer tekster, der kan karakteriseres ved at være en mellemting mellem at være simpel og velkendt til 

at være kompleks og ukendt, mere positivt end helt simple og meget komplekse tekster (Cox and Cox, 

1994). Dette tekstkompleksitetsniveau sikrer nemlig, at forbrugeren ikke keder sig, samtidigt med at denne 

ikke skal anstrenge sig for meget for at forstå tekstens informationer (Pieters et al., 2010, Cox and Cox, 1994, 

Wang et al., 2013). 

3.8 TIDLIGERE STUDIERS VALG AF METODE 

Endelig adresseres, hvilke metodiske fremgangsmåder eksisterende forskning har benyttet til at undersøge 

genstandsfeltet. I den tidligste forskning inden for impulskøb, der bekendte sig til definitionen af impulskøb 

som ethvert uplanlagt køb, anvendtes simple kvantitative metoder. Disse identificerede impulskøb ved at 

sammenligne de produkter, som forbrugeren havde skrevet på sin indkøbsliste, med de produkter, som var 

på forbrugerens kvittering efter denne havde været inde i et supermarked og handle (Bellini et al., 2017). 

 

Med hensyn til eksisterende forsknings valg af metode til undersøgelse af impulskøb online, er 

genstandsfeltet både blevet undersøgt ved kvantitative og kvalitative metoder. Mere specifikt er de 
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hyppigst anvendte metoder eksperimenter og selvrapporterende metoder. Eksperimentelle studier 

benyttes typisk til at undersøge, hvorledes observerbare stimuli på hjemmesider påvirker forbrugeren til at 

foretage impulskøb, mens selvrapporterende metoder typisk benyttes til at undersøge forbrugerens 

opfattelser af, holdninger til og intention om at impulskøbe. Altså er impulskøb online både blevet 

undersøgt ved kvantitative og kvalitative data. Imidlertid anerkendes det i flere studier, at de metoder, der 

oftest benyttes til at undersøge online impulskøb, ikke fungerer optimalt til at måle forbrugerens faktiske 

online impulskøbsadfærd (Chan et al., 2017). 

 

Undersøges online impulskøb ved eksperimentelle studier, der foregår i kontrollerede omgivelser såsom i 

et laboratorium, vil der eksempelvis være risiko for, at respondenten opfatter, fortolker og handler ud fra en 

formodning om, hvilke resultater studiet gerne vil ende ud med. Ligeledes vil der i selvrapporterende studier 

være risiko for bias, såsom social desirebility bias (Chan et al., 2017). Dette vil særligt være en risiko, hvis 

interviewer og respondent står ansigt til ansigt (Malhotra et al., 2012 kap.10). Det kan nemlig få 

respondenten til at give svar, som denne føler er socialt acceptable i stedet for at give svar, der reflekterer 

dennes rigtige følelser og opførsel (Orzan et al., 2012). Således risikerer studier foretaget ved brug af 

selvrapporterende metoder, at respondenten eksempelvis underdriver frekvensen af sine impulskøb (Chan 

et al., 2017). 

 

Grundet de ovenstående begrænsninger ved at benytte eksperimentelle og selvrapporterende studier, 

argumenterer Chan et al. (2017) for at kombinere de eksperimentelle og selvrapporterende metoder med 

neurovidenskabelige metoder. Dette vil ifølge Chan et al. (2017) resultere i mere stringente og objektive 

målinger, idet neurovidenskabelige metoder gør det muligt at identificere graden af impulsivitet ved at måle 

de fysiske reaktioner, der sker inde i forbrugeren, når denne eksponeres for bestemte stimuli. Altså vil det 

ved hjælp af neurovidenskabelige metoder være muligt at afdække O i S-O-R modellen langt mere præcist 

end ved blot at spørge forbrugeren ind til O i et spørgeskema. Eksempelvis er det muligt at måle, hvorvidt 

forbrugeren faktisk oplever en affektiv reaktion i forbindelse med impulskøb, idet det er muligt at måle 

graden af arousal ved ændringer i huden og i hjerneaktivitet (ibid.). 

 

Ud fra ovenstående teoretiske referenceramme, argumenteres der i næste afsnit for, på hvilke områder 

denne afhandling vil bidrage til den eksisterende forskning. 

 



HYPOTESEDANNELSE
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4 HYPOTESEDANNELSE 

På baggrund af ovenstående teoretiske referenceramme formuleres i dette afsnit de specifikke hypoteser, 

som vil blive testet for at besvare afhandlingens problemformulering. 

 

Indledningsvist vælges det at imødekomme Chan et al.’s opfordring (2017) om at bidrage til den 

eksisterende forskning ved at undersøge online impulskøb ved brug af neurovidenskabelige metoder. 

Ydermere vælges det at følge Chan et al.’s anbefaling om at metodetriangulere, således at genstandsfeltet 

undersøges ved at kombinere de neurovidenskabelige metoder med de selvrapporterende metoder. Herved 

muliggøres at sammenlige resultater på tværs af metoder (Chan et al., 2017). Det vælges desuden både at 

undersøge kvantitativt og kvalitativt ved hjælp af de selvrapporterende metoder. Dette valg fordrer, at 

hypoteserne tilpasses til det, der er muligt at teste ved metoderne, og valget vil derfor afspejle sig i 

formuleringen af hypoteserne. 

 

Derudover vælges at bidrage til den eksisterende forskning ved at kombinere viden om farver med viden 

om salgspromoveringer og teste, hvorvidt salgspromoveringers farve har betydning for deres evne til at 

fange visuel opmærksomhed og generere impulskøb. Det vælges at teste tre farver. Rød, gul og blå vælges, 

da disse tre farver har modtaget mest opmærksomhed af eksisterende forskning af farvers påvirkning på 

impulskøb, men ikke er blevet testet i forbindelse med salgspromoveringer. Desuden vælges farverne, idet 

de anvendes af tre større danske supermarkeder. Således anvendes rød på mad.coop.dk, mens gul anvendes 

af Netto og blå anvendes af Føtex. Hertil vælges at teste farverne på salgspromoveringer med teksten SPAR 

for at holde teksten konstant og simpel. For at afhandlingens resultater bliver så anvendelige på 

virkeligheden som muligt, vælges det endvidere at angive teksten med den farve, som de nævnte retailere 

oftest anvender i kombination med den røde, gule eller blå farve. Det betyder, at rød og blå testes i 

kombination med SPAR angivet med hvid tekst, mens gul testes i kombination med SPAR angivet med sort 

tekst (se figur 3). Det bør også nævnes, at det vælges at teste farvene på runde salgspromoveringer, 

eftersom eksisterende forskning viser, at forbrugerens opmærksomhed tiltrækkes af runde og kurvede 

former i højere grad end kantede former (Genco et al., 2013 kap.3), og idet salgspromoveringerne er runde 

på både mad.coop.dk og nemlig.com. Endelig bør det nævnes, at salgspromoveringerne placeres øverst i 

højre hjørne på et billede, når de testes, fordi tidligere forskning viser, 1) at genstande placeret højt 

tiltrækker større opmærksomhed end genstande placeret lavt (Sundar and Noseworthy, 2014, Orquin and 

Loose, 2013) og 2) at reklamer, der er placeret i højre side, tiltrækker større visuel opmærksomhed end andre 

steder i magasiner (Solomon et al., 2016 kap.4). Altså testes nedenstående salgspromoveringer med hensyn 

til farve: 
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KARAKTERISTIKA VED DE TESTEDE SALGSPROMOVERINGERS FARVE 
 

 

Figur 3: Egen illustration af afhandlingens salgspromoveringer med hensyn til farve 
 

Udover at undersøge farvers betydning for salgspromoveringers evne til at generere impulskøb, vælges det 

at undersøge, hvorvidt kompleksiteten af salgspromoveringerne har betydning for deres evne til at generere 

visuel opmærksomhed og lede til impulskøb. Nærmere bestemt undersøges kompleksiteten ved 1) 

tekstlængde, da eksisterende forskning endnu ikke har taget tekstlængden i betragtning i undersøgelse af 

salgspromoveringers evne til at generere impulskøb, og ved 2) om salgspromoveringer udtrykker en direkte 

eller en indirekte besparelse. Sidstnævnte er nemlig kun undersøgt ved selvrapporterende metoder (Lo et 

al., 2016). Således vil afhandlingen bidrage til forskningen med viden genereret fra en neurovidenskabelig 

metode. 

 

Nærmere bestemt testes salgspromoveringerne: SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Disse tre 

vælges for det første, idet de ifølge Lo et al. (2016) alle tre kan give forbrugeren nyttemæssige fordele. 

Eftersom nyttemæssige fordele er den type fordel, der har størst betydning for salgspromoveringers evne 

til at påvirke forbrugeren til impulskøb, bør de alle tre således egne sig til at generere impulskøb. Ifølge Lo 

et al. (2016) bør salgspromoveringen KØB 1 FÅ 1 GRATIS dog være bedre til at skabe impulskøb end SPAR 

50% og TILBUD 50%, eftersom denne indeholder både nyttemæssige og nydelsesmæssige fordele, mens 

de andre kun repræsenterer prisreduktioner og derfor kun genererer nyttemæssige fordele. Således bør de 

egne sig til at skabe impulskøb i ringere grad end KØB 1 FÅ 1 GRATIS (Lo et al., 2016).  

 

Disse tre vælges for det andet, idet de adskiller sig med hensyn til tekstkompleksitet. Tekstkompleksiteten 

vil nemlig stige, des længere teksten er (Jensen, 2009 kap.2), des flere informationer teksten indeholder, og 

des sværere det er for forbrugeren at fortolke teksten (Wang et al., 2013). Ses på længden af 

salgspromoveringens tekst, vil SPAR 50% have en lavere grad af tekstkompleksitet end TILBUD 50%, og 

TILBUD 50% vil have en lavere grad af tekstkompleksitet end KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Ses på tekstens 

information, og hvor let det er at fortolke den, vil SPAR 50 % og TILBUD 50 % også være mindre komplekse 

end KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Selvom SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS i princippet alle angiver, 

at forbrugeren kan få hvert produkt til halv pris, vil forbrugeren have lettere ved at forstå besparelsen 
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angivet ved en direkte prisreduktion end ved en indirekte prisreduktion, som KØB 1 FÅ 1 GRATIS (Zoellner 

and Schaefers, 2015). På baggrund af ovenstående argumentation, kan SPAR 50 % siges at have den laveste 

grad af kompleksitet, dernæst TILBUD 50% og sidst KØB 1 FÅ 1 GRATIS (se figur 4).  

 

KARAKTERISTIKA VED DE TESTEDE SALGSPROMOVERINGERS TEKSTKOMPLEKSITET 
 

 

Figur 4: Egen illustration af afhandlingens tekstkompleksitet 
 

Med afhandlingens overordnede bidrag til den eksisterende forskning klarlagt, gås nu i dybden med, hvilke 

specifikke hypoteser der ønskes undersøgt. Som nævnt tilpasses hypoteserne til den anvendte metode. 

Hypoteserne kan derfor overordnet inddeles i 1) hypoteser, der testes ved kvantitative neurovidenskabelige 

metoder og 2) hypoteser, der testes ved kvantitative og kvalitative selvrapporterende metoder. 

 

Hypoteserne, der testes ved den neurovidenskabelige kvantitative metode kan yderligere inddeles i 

hypoteser til test af 1) visuel opmærksomhed målt ved bottom-up og top-down opmærksomhed, og 2) 

impulskøb målt ved responstid. I forlængelse heraf bør bemærkes, at impulskøb måles ved responstid, idet 

denne kan benyttes som indikator for impulskøb, fordi impulskøb er styret af system 1, der arbejder hurtigt 

og spontant (Kahneman, 2003), hvilket bevirker en hurtig beslutningstagning som følge af en øjeblikkelig 

reaktion på en stimulus. Altså vil en lav responstid kunne indikere impulsiv beslutningstagning (Rook and 

Gardner, 1993). 
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Hypoteserne, der testes ved de selvrapporterende kvantitative og kvalitative metoder kan også inddeles 

yderligere ved hypoteser til test af 1) impulskøb målt ved forbrugerens urge to buy impulsively, og 2) 

impulskøb målt ved forbrugerens holdning til stimuli, der påvirker denne til at købe impulsivt online. 

 

Det vælges at måle forbrugerens urge to buy impulsively ved en selvrapporterende kvantitativ metode, idet 

eksisterende forskning af impulskøb benytter denne som indikator for impulskøb, når denne tester 

impulskøb via kvantitativ selvrapportering. I og med at både responstid og urge to buy impulsively begge 

tester impulskøb kvantitativt, muliggøres herved en sammenligning mellem resultaterne af en 

neurovidenskabelig kvantitativ metode og en selvrapporterende kvantitativ metode. 

 

Det vælges at måle impulskøb ved forbrugerens holdning til de stimuli, der påvirker denne til at foretage 

impulsive beslutninger, idet eksisterende forskning af impulskøb undersøger dette, når denne tester 

impulskøb via kvalitativ selvrapportering. Det vælges også at formulere hypoteser til forbrugerens holdning 

for at kunne sammenligne de kvantitative data om responstid og urge to buy impulsively med kvalitative 

data om forbrugerens holdning, og for at få en mere dybdegående viden om impulskøb. Nedenstående figur 

5 illustrerer, hvorledes hypoteserne tilpasses metoderne, der anvendes til at teste dem: 

 

OVERSIGT OVER ANVENDTE MÅLINGER UNDER DE VALGTE METODER 

 
Figur 5: Egen illustration af de anvendte målinger under de valgte metoder 
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4.1 HYPOTESER TIL TEST VED DEN NEUROVIDENSKABELIGE METODE 

4.1.1 HYPOTESE 1-2: SALGSPROMOVERINGERS FARVER OG VISUEL OPMÆRKSOMHED 

For at fastlægge de specifikke hypoteser til undersøgelse af farvers indflydelse på visuel opmærksomhed 

tages udgangspunkt i eksisterende forskning i farver. Ifølge Belizzi & Hite (1992) virker varme farver, særligt 

rød, men også orange og gul, distraherende på forbrugeren (Bellizzi and Hite, 1992), og ifølge Danger (1969) 

bør varme farver, som rød og gul, benyttes til at tiltrække forbrugerens opmærksomhed (Danger, 1969). På 

baggrund af denne viden vælges det at teste, hvorvidt rød er bedre til at tiltrække forbrugerens 

opmærksomhed end gul og blå. Eftersom forskningen ikke beretter om, at kolde farver som blå virker 

distraherende og tiltrækker forbrugerens opmærksomhed, vælges det at teste den røde farve op imod den 

blå farve og antage, at den blå farve må være ringest til at skabe visuel opmærksomhed. 

 

Endvidere vælges det at teste, hvorvidt farver har indflydelse på, hvor hurtigt en stimulus fanger 

forbrugerens opmærksomhed, da stimuli som nævnt kan generere bottom-up opmærksomhed, hvis de står 

i kontrast til deres omgivelser farvemæssigt (Clement et al., 2013). Det vælges ikke at teste, om farver kan 

generere top-down opmærksomhed, idet eksisterende forskning ikke beretter om, at farver skulle have 

indflydelse på dette. Med afsæt i ovenstående argumentation formuleres følgende hypoteser til 

undersøgelse af farvers evne til at generere bottom-up opmærksomhed: 

 

4.1.2 HYPOTESE 3-4: SALGSPROMOVERINGERS TEKSTKOMPLEKSITET OG VISUEL 

OPMÆRKSOMHED 

For at fastlægge hypoteserne til tekstkompleksitetens indflydelse på visuel opmærksomhed tages 

udgangspunkt i eksisterende forskning i tekstkompleksitet. Ifølge eksisterende forskning vil antallet af 

fikseringer øges i takt med, at tekstkompleksiteten øges (Horstmann et al., 2009, Lohse and Johnson, 1996, 

Reutskaja et al., 2011). Derfor må det forventes, at SPAR 50% vil generere færrest fikseringer, eftersom 

SPAR50% indeholder den laveste grad af kompleksitet. Det må også forventes, at KØB 1 FÅ 1 GRATIS vil 

generere flest fikseringer, idet denne indeholder den højeste grad af tekstkompleksitet, hvorfor forbrugeren 

vil bruge længere tid på at opfatte og bearbejde denne. Det må endvidere forventes, at TILBUD 50% 

genererer et antal fikseringer, der er højere end for SPAR 50% og lavere end for KØB 1 FÅ 1 GRATIS, 

eftersom TILBUD 50%’s tekstkompleksitet er et sted mellem de to andre. At forbrugeren skal bruge længere 

Hypotese 1: Den røde farve er kortest tid om til at fange forbrugerens opmærksomhed 

Hypotese 2: Den blå farve er længst tid om at fange forbrugerens opmærksomhed 
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tid på at opfatte og bearbejde en salgspromovering, vælges at opfattes som negativt (Imotions, 2015), 

eftersom den øgede kognitive bearbejdning antages at mindske graden af impulsivitet. 

 

Som det kan ses af ovenstående har eksisterende forskning undersøgt tekstkompleksitetens indflydelse på, 

hvor lang tid stimuli fanger forbrugerens opmærksomhed, og ikke hvor hurtigt stimuli fanger forbrugerens 

opmærksomhed. I modsætning til farver, der kan påvirke forbrugerens bottom-up opmærksomhed, kan 

tekstkompleksiteten nemlig påvirke forbrugerens top-down opmærksomhed (Wolfe, 1994, Wolfe, 2010). 

Ved både at undersøge salgspromoveringers farver og tekstkompleksitet er det altså muligt at undersøge 

salgspromoveringers evne til både at generere bottom-up og top-down opmærksomhed. På baggrund af 

denne viden om tekstkompleksitetens indflydelse på visuel opmærksomhed formuleres følgende hypoteser 

til undersøgelse af tekstkompleksitetens evne til at generere top-down opmærksomhed: 

 

4.1.3 HYPOTESE 5-6: SALGSPROMOVERINGERS FARVER OG RESPONSTID 

Med hensyn til farvers evne til at påvirke forbrugeren til at foretage impulskøb, vil varme farver som nævnt 

lede til større grad af arousal end kolde farver og kan dermed medføre impulskøb (Cheng et al., 2009). 

Særligt rød bør aktivere til køb (Parsons and Conroy, 2006), og ifølge Crowley (1993) er rød den farve, der er 

bedst til at påvirke forbrugeren til at tage øjeblikkelige beslutninger og foretage impulskøb (Crowley, 1993). 

Den gule farve er dog også en varm farve og bør derfor også skabe arousal, blot i mindre grad. Altså vil gul i 

mindre grad medføre impulskøb. Endelig viser eksisterende forskning, at kolde farver i mindre grad vil skabe 

en følelse af arousal (ibid.), hvorfor blå vil være den farve, der er ringest til at generere impulskøb.  Derfor 

fremsættes følgende hypoteser: 

 

4.1.4 HYPOTESE 7-8: SALGSPROMOVERINGERS TEKSTKOMPLEKSITET OG RESPONSTID 

I forhold til at teste salgspromoveringers tekstkompleksitets indflydelse på impulskøb, bør det bemærkes, 

at Chandon et al.’s (2000) og Lo et al.’s (2016) forskning inden for salgspromoveringer og impulskøb ikke 

umiddelbart er foreneligt med den viden, eksisterende forskning har frembragt via Prospect Theory. Ifølge 

Chandon et al.’s (2000) og Lo et al.’s (2016) forskning bør KØB 1 FÅ 1 GRATIS nemlig være bedre til at 

Hypotese 3: KØB 1 FÅ 1 GRATIS fanger forbrugerens opmærksomhed i længst tid 

Hypotese 4: SPAR 50% fanger forbrugerens opmærksomhed i kortest tid 

 

 

Hypotese 5: Den røde farve genererer den korteste responstid  

Hypotese 6: Den blå farve genererer den længste responstid  
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generere impulskøb end SPAR 50% og TILBUD 50%, idet denne både giver forbrugeren nyttemæssige og 

nydelsesmæssige fordele, mens de to sidstnævnte kun giver forbrugeren nyttemæssige fordele (Chandon 

et al., 2000)(Lo et al., 2016). Ifølge Prospect Theory bør SPAR 50% og TILBUD 50% dog være bedre til at 

generere køb end KØB 1 FÅ 1 GRATIS, eftersom det er lettere for forbrugeren at forstå en direkte 

prisbesparelse, og eftersom KØB 1 FÅ 1 GRATIS kan siges at indeholde et potentielt tab, hvilket vil gøre 

forbrugeren mere påpasselig og eftertænksom med at investere (Kahneman and Tversky, 1979). Eftersom 

Prospect Theory må siges at være en mere efterprøvet teori end den forskning, som Chandon et al. (2000) 

og Lo et al. (2016) baserer sin forskning på, kan der på den ene side argumenteres for at opstille hypoteser 

på baggrund af Prospect Theory. På den anden side kan der argumenteres for, at det vil være bedre at 

opstille hypoteser på baggrund af Chandon et al.’s (2000) og Lo et al.’s (2016) forskning, eftersom disse 

direkte vedrører impulskøb, mens Prospect Theory blot vedrører salgspromoveringers evne til at generere 

køb. På trods af dette vælges det at tage udgangspunkt i Prospect Theory i formuleringen af hypoteserne 

til undersøgelse af tekstkompleksitetens indflydelse på impulskøb, fordi det er en mere anerkendt og 

efterprøvet teori. Dertil vælges det at tage udgangspunkt i Prospect Theory, idet der i denne afhandling blot 

vil blive testet om Prospect Theory også kan appliceres på impulskøb. Kombineres Prospect Theory med 

teori om tekstkompleksitet må det endvidere forventes, at SPAR 50% er bedst til at generere impulskøb, 

fordi denne er en direkte prisreduktion, og fordi den har den laveste grad af tekstkompleksitet, hvorfor det 

vil tage forbrugeren kortest tid at bearbejde denne. Omvendt må det forventes, at KØB 1 FÅ 1 GRATIS er 

dårligst til at generere impulskøb, fordi denne er en indirekte prisreduktion og fordi den har den højeste grad 

af tekstkompleksitet, hvorfor det vil tage forbrugeren længst tid at bearbejde denne, hvilket kan antages at 

mindske impulsiviteten. Da TILBUD 50% er en direkte prisreduktion, men har en smule højere 

tekstkompleksitet end SPAR 50% må denne endvidere forventes at ligge i midten af de to andre. Med 

udgangspunkt i denne argumentation formuleres følgende hypoteser, der ligesom med farver måler 

impulskøb ved responstid: 

Hypotese 7: SPAR 50% genererer den korteste responstid  

Hypotese 8: KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer den længste responstid 

 



 Side 40 af 123 

4.2 HYPOTESER TIL TEST VED DEN SELVRAPPORTERENDE METODE 

4.2.1 HYPOTESE 9-10: SALGSPROMOVERINGERS FARVER OG FORBRUGERENS 

FRISTELSE 

Samme argumentation, som benyttes til at formulere hypoteserne til farvers påvirkning på impulskøb målt 

gennem responstid, kan bruges til at formulere hypoteserne til test ved de selvrapporterende metoder. Her 

måles impulskøb blot ved at bede respondenten om at vurdere, i hvor høj grad en stimulus fristede denne 

til at købe et produkt. Argumentationen for at spørge ind til respondentens fristelse for at måle impulskøb 

uddybes under afsnittet ”UDFORMNING AF SPØRGSMÅL TIL MÅLING AF IMPULSKØB”. Dog kan det 

nævnes, at fristet kan siges at være en følge af arousal – ligesom responstid – og således bruges som 

indikation på impulskøb. Med afsæt i dette formuleres følgende hypoteser: 

 

4.2.2 HYPOTESE 11-12: SALGSPROMOVERINGERS TEKSTKOMPLEKSITET OG 

FORBRUGERENS FRISTELSE 

Der tages udgangspunkt i samme argumentation som beskrevet i afsnittet ”HYPOTESE 7-8: 

SALGSPROMOVERINGERS TEKSTKOMPLEKSITET OG RESPONSTID”, for at formulere hypoteser til 

undersøgelse af tekstkompleksitet og fristelse. Dette leder til følgende hypoteser: 

 

4.2.3 HYPOTESE 13-14: FORBRUGERENS HOLDNING TIL SALGSPROMOVERINGERS 

FARVE 

For at teste forbrugerens præferencer for farver til angivelse af salgspromoveringer tages udgangspunkt i 

tidligere forskning, der har testet farvers påvirkning på forbrugeren. Altså tages udgangspunkt i samme 

teori som benyttes som grundlag for formulering af hypoteser til test ved den neurovidenskabelige metode. 

Det vil sige, at der tages udgangspunkt i, at særligt rød vil virke fysisk og følelsesmæssigt aktiverende, 

begejstrende og distraherende på forbrugeren (Bellizzi and Hite, 1992), og at rød bør benyttes til 

markeringer, der skal aktivere til køb (Parsons and Conroy, 2006). På baggrund heraf antages det, at 

forbrugeren vil foretrække, at salgspromoveringer markeres med varme farver frem for kolde farver som 

Hypotese 11: SPAR 50% genererer den højeste grad af fristelse 

Hypotese 12: KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer den laveste grad af fristelse  

 

Hypotese 9: Rød genererer den højeste grad af fristelse  

Hypotese 10: Blå genererer den laveste grad af fristelse  
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blå, der leder til en mindre grad af arousal end varme farver (Crowley, 1993). Imidlertid vurderes det relevant 

at inddrage yderligere viden til test af forbrugerens præferencer for farver. Nærmere bestemt findes det 

relevant at teste, hvorvidt forbrugerens subjektive forståelse af farver også spiller en rolle for dennes 

præferencer for farver til angivelse af salgspromoveringer. Ifølge Andersen (2011) associeres gul med 

lavpris, tilbud, billigt og udsalg i shopping sammenhæng i Danmark (Andersen, 2011 kap.2), hvorfor den gule 

farve kan tænkes at skabe præferencer for gul fremfor rød og blå. Det vælges endvidere at lade forskningen 

vedrørende den subjektive forståelse af farver være styrende for hypoteserne, eftersom det netop er det 

subjektive, der testes på ved at spørge ind til forbrugerens holdning. Dette fører til følgende hypoteser: 

 

4.2.4 HYPOTESE 15-16: FORBRUGERENS HOLDNING TIL SALGSPROMOVERINGERS 

TEKSTKOMPLEKSITET 

For endelig at formulere hypoteser til test af hvordan salgspromoveringers tekstkompleksitet påvirker 

forbrugerens holdning til disse, tages først og fremmest udgangspunkt i Prospect Theory. Ifølge denne vil 

forbrugeren foretrække direkte prisreduktioner frem for indirekte prisreduktioner (Zoellner and Schaefers, 

2015). Derfor vil forbrugeren foretrække SPAR 50% og TILBUD 50% frem for KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Udover at 

tage udgangspunkt i Prospect Theory, tages udgangspunkt i eksisterende forskning, der viser, at 

forbrugeren foretrækker en tekstkompleksitet, der er en mellemting mellem at være simpel og velkendt og 

at være kompleks og ukendt. Niveauet for tekstkompleksitet sikrer nemlig, at forbrugeren ikke keder sig, 

samtidigt med at forbrugeren ikke skal anstrenge sig for meget for at forstå tekstens informationer (Pieters 

et al., 2010, Cox and Cox, 1994, Wang et al., 2013). Ud fra denne viden kan det formodes, at forbrugeren vil 

foretrække TILBUD 50% fremfor SPAR 50 % og KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Det bør dog nævnes, at det kan 

diskuteres, hvorvidt ordet gratis vil påvirke forbrugerens evaluering af KØB 1 FÅ 1 GRATIS, idet gratis må 

siges at indeholde positive konnotationer. Der findes dog ikke teori, som understøtter denne antagelse, 

hvorfor følgende hypoteser opstilles: 

 

Med afhandlingens hypoteser fastlagt, redegøres i næste afsnit nærmere for afhandlingens valg af metode 

til at frembringe data, der kan benyttes til besvarelse af hypoteserne.   

  

Hypotese 13: Forbrugeren foretrækker i højeste grad gule salgspromoveringer   

Hypotese 14: Forbrugeren foretrækker i laveste grad blå salgspromoveringer  

 

Hypotese 15: Forbrugeren foretrækker i højeste grad salgspromoveringer med teksten TILBUD 50%  

Hypotese 16: Forbrugeren foretrækker i laveste grad salgspromoveringer med teksten KØB 1 FÅ 1 GRATIS 

 



METODE
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5 METODE 

I nedenstående afsnit beskrives begyndelsesvist, hvordan kvaliteten af afhandlingens undersøgelse sikres, 

og hvorledes kravet til kvalitet varierer på tværs af positivismen og socialkonstruktivismen. Derefter 

beskrives udformningen af det neurovidenskabelige undersøgelsesdesign og overvejelserne i forbindelse 

med udformning af dette, og dernæst beskrives undersøgelsesdesignet, der har til formål at teste ved 

eksisterende forsknings selvrapporterende metode. 

5.1 OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED SIKRING AF KVALITET 

Med hensyn til hvorledes studiets kvalitet sikres, bør nævnes, at kriterierne for hvorledes dette opnås, er 

forskellige på tværs af positivismens kvantitative tilgang og socialkonstruktivismens kvalitative tilgang til 

produktion af viden. 

 

5.1.1 KVALITET INDEN FOR POSITIVISMENS KVANTITATIVE TILGANG 

Inden for positivismen arbejdes der ud fra antagelsen om, at undersøgelsens kvalitet kan sikres gennem 

validitet og reliabilitet. Validitet er et udtryk for målingernes gyldighed, altså i hvor høj grad målingerne 

måler det, de har til hensigt at måle. Der findes flere former for validitet, herunder begrebsvaliditet, intern 

validitet og ekstern validitet. Begrebsvaliditet dækker over, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de 

teoretiske begreber, der ønskes undersøgt, og den måde, hvorpå begreberne operationaliseres. Denne form 

for validitet fremmes ved at tage udgangspunkt i den eksisterende forsknings måde at måle begreberne på; 

mere om dette under afsnit ”UDFORMNING AF SPØRGSMÅL TIL MÅLING AF IMPULSKØB”. Intern validitet 

refererer til, hvorvidt de uafhængige variabler alene medfører de observerede ændringer i de afhængige 

variabler. Hvis de observerede ændringer i de afhængige variabler influeres af andre variabler end de testede 

uafhængige variabler, vil det ikke være muligt at drage valide slutninger om forholdet mellem disse. Intern 

validitet sikres ved at kontrollere for variabler, der kunne tænkes at påvirke forholdet mellem de testede 

variabler. Dette imødekommes ved at designe studiet, således at respondenterne i studiet så vidt muligt 

kun vises variabler, hvis påvirkning på visuel opmærksomhed og impulskøb testes; mere om dette under 

afsnit ”OVERORDNET OM STUDIETS DESIGN”. Endelig refererer ekstern validitet til generaliserbarheden 

af resultaterne, altså hvorvidt forholdet mellem de afhængige og uafhængige variabler kan appliceres i 

andre kontekster end den kontekst, undersøgelsen eksekveres i. Denne form for validitet fremmes ved at 

tage hensyn til eventuelle variabler, der i den virkelige verden ville kunne influere på forholdet mellem de 

testede variabler, når undersøgelsesdesignet udarbejdes (Jensen and Knudsen, 2014 kap.2). For at fremme 

den eksterne validitet vælges at søge inspiration i eksisterende hjemmesiders præsentation af 

salgspromoveringer, når studiet designes, således at præsentationen af disse opfattes realistisk; mere om 



 Side 43 af 123 

dette under afsnit ”OVERORDNET OM STUDIETS DESIGN”. Derudover kan den eksterne validitet fremmes 

ved at sikre repræsentativitet i den stikprøve, der benyttes i studiet. Dette forsøges blandt andet 

imødekommet ved at rekruttere en fordeling af mænd og kvinder, der afspejler befolkningens 

kønsfordeling. Det forsøges også imødekommet ved at screene respondenter, således at der kun deltager 

forbrugere, der har handlet på internettet for nyligt, samt respondenter, som normalt handler fødevarer; 

mere om dette under afsnit ”UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER”. 

 

Med hensyn til reliabilitet er det et udtryk for målingernes pålidelighed, altså undersøgelsesdesignets evne 

til at generere konsistente målinger, således at en gentagelse af studiet vil give samme resultat. Det vil sige, 

at reliabiliteten påvirkes af, hvor sikkert og præcist måleudstyret og målemetoden måler. Sagt på en anden 

måde påvirkes reliabiliteten af graden af tilfældige målefejl. Reliabiliteten fremmes ved at undgå disse 

tilfældige målefejl, som eksempelvis kan skyldes tvetydige eller uklare formuleringer i spørgsmål. Disse gør 

det nemlig svært for respondenterne at forstå meningen bag spørgsmålet, hvorfor de alle gætter sig frem 

til, hvad der menes med spørgsmålet, og derfor risikeres at de svarer på noget forskelligt (ibid.). Derudover 

sikres reliabiliteten ved gennemsigtighed, hvilket indebærer, at alle detaljer i studiet beskrives detaljeret og 

præcist. Dette er nemlig en forudsætning for, at andre forskere kan reproducere studiet og finde frem til 

samme resultater. I afhandlingen er der eksempelvis forsøgt at sikre reliabilitet ved at benytte ord og 

formuleringer, som benyttes i det, der må betegnes som hverdagssprog, og som derfor må forventes at 

være letforståelige; mere om dette i afsnit ”UDFORMNING AF SPØRGSMÅL”. Det er også forsøgt at skabe 

reliabilitet ved at beskrive afhandlingens metodiske fremgangsmåde udførligt, ligesom der argumenteres 

grundigt for valg og fravalg i forbindelse hermed. Således søges at gøre det klart for andre forskere, hvordan 

der er nået frem til afhandlingens resultater (Juul and Pedersen, 2012 kap.2). 

 

Som nævnt i afsnittet ”POSITIVISMEN” vil det være muligt at frembringe en objektiv og sand viden, hvis 

ovenstående krav til undersøgelsen imødekommes. 

 

5.1.2 KVALITET INDEN FOR SOCIALKONTRUKTIVISMENS KVALITATIVE TILGANG 

Ses dernæst på, hvordan kvalitet sikres inden for socialkonstruktivismens kvalitative undersøgelser, gøres 

dette også ved gennemsigtighed – både i forbindelse med beskrivelse af studiets metodiske 

fremgangsmåde og med hensyn til forskerens rolle. Gennemsigtighed i forbindelse med beskrivelse af 

studiets metodiske fremgangsmåde har her til formål at gøre det muligt for andre forskere at tage stilling 

til og diskutere studiet (Henriksen, 2003 kap.2), mens det i de kvantitative studier har til formål at gøre det 

muligt for andre forskere at reproducere studiet (Jensen and Knudsen, 2014 kap.2). Med hensyn til 
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gennemsigtighed i forbindelse med forskerens rolle vil det som nævnt ikke være muligt at generere objektiv 

viden, idet forskeren altid vil påvirke det undersøgte, når denne benytter fortolkning til at opnå erkendelse 

(Fuglsang et al., 2013 kap.13). Imidlertid handler det for forskeren om at forsøge at påvirke forskningens 

resultater i så lav grad som muligt, og for at imødekomme dette, skal forskeren gøre sig overvejelser om og 

eksplicitere, hvordan og i hvilket omfang denne påvirker forskningsprocessen (Henriksen, 2003 kap.2). 

Endelig sikres kvaliteten af undersøgelser ifølge socialkonstruktivismen ved, at forskeren diskuterer i 

hvilken grad forskningens resultater kan omsættes til andre situationer. Dette gøres ved at diskutere 

forskelle og ligheder mellem situationerne (Nygaard, 2012 kap.4). Det forsøges at imødekomme kravet om 

gennemsigtighed i forhold til forskerens rolle i forbindelse med analysen af dataene, der genereres ved de 

åbne fritekstfelter. Ved analysen af disse erkender vi, at vores subjektive fortolkningsgrundlag vil influere 

på, hvorledes vi vil forstå respondenternes svar og sætte dem i relation til teori; mere om dette under 

afsnittet ”ANALYSE AF KVALITATIVE DATA”. 

5.2 DET NEUROVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSESDESIGN 

Med indsigt i hvorledes kvaliteten af undersøgelsen sikres, beskrives nu valget af det specifikke 

analysedesign mere dybdegående. I følgende afsnit gives læseren en forståelse af, hvorfor det er muligt at 

benytte neurovidenskabelige metoder i et studie af online impulskøb.  

 

Metoderne kan benyttes, fordi kroppen hele tiden reagerer på stimuli på diskrete måder, som vi ofte ikke 

lægger mærke til. Eksempelvis lægger vi oftest ikke mærke til, hvis vores krop reagerer på stimuli ved, at 

huden bliver fugtig, at hjertet hamrer hårdere, at ansigtsmuskulaturen trækker sig sammen, eller at 

pupillerne udvider sig. Sådanne diskrete reaktioner i kroppen sker i tæt sammenhæng med sindet, og ofte 

sker de, før vores bevidste sind er klar over reaktionen. Derfor kan disse ubevidste reaktioner ikke opfanges 

ved hjælp af selvrapporterende metoder, men det kan de ved hjælp af de neurovidenskabelige metoder 

(Genco et al., 2013 kap.16). For at få en forståelse for hvad det mere præcist er, der måles på, i 

neurovidenskabelige studier, er det nødvendigt at forstå menneskets nervesystem. Derfor redegøres nu for, 

hvorledes menneskets nervesystem producerer signaler, og hvorledes forskellige neurovidenskabelige 

metoder muliggør at opfange signaler fra hjernen og kroppen. Denne indsigt er vigtig for forståelse af valget 

af de specifikke neurovidenskabelige metoder. 

 

5.2.1 MENNESKETS NERVESYSTEM 

Menneskets nervesystem består overordnet set af det centrale nervesystem (CNS) og det perifere 

nervesystem (PNS). CNS består af de nerver, der sidder i hjernen og rygmarven, mens PNS omfatter resten 
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af kroppens nerver. Det vil sige, at PNS både omfatter 1) de nerver, der opfanger og kommunikerer de 

sensoriske input fra øjne, ører, næse, mund, hud og indre organer til hjernen, samt 2) de nerver, der 

modtager input fra hjernen og kommunikerer disse videre til muskler og kirtler. Altså sørger PNS for, at 

individet opfanger sensoriske input og udfører fysiske bevægelser, mens CNS på baggrund af input fra PNS 

danner indtryk, tillægger dem mening, overvejer og tager beslutninger om output og kommunikerer disse 

tilbage til PNS. Der er altså stor forskel på signalerne i CNS og PNS, og derfor er der også forskel på, 

hvorledes der kan måles på disse. Overordnet set inddeles neurovidenskabelige målinger ud fra CNS og 

PNS, idet disse inddeles i hjernemålinger med fokus på at måle CNS aktivitet i hjernen, og kropsmålinger 

med fokus på at måle fysiske reaktioner, der styres af hjernen gennem PNS (Genco et al., 2013 kap.16). 

 

5.2.2 OVERBLIK OVER NEUROVIDENSKABELIGE MÅLINGER AF NERVESYSTEMETS 

SIGNALER 

CNS aktivitet kan enten måles ved blodstrømmen i hjernen eller ved de elektriske og magnetiske signaler i 

hjernen, idet både blodstrømmen og de elektriske og magnetiske signaler øges de steder i hjernen, der 

aktiveres. Blodstrømmen i hjernen kan eksempelvis måles ved functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

eller ved positron emission tomography (PET), mens de elektriske og magnetiske signaler kan måles ved 

elektriske felter (EEG) og magnetiske felter (MEG). Eksempelvis kan EEG benyttes til at måle forskellige 

typer af bevidste og ubevidste reaktioner på stimuli, såsom om forbrugeren er bekendt med en stimulus, og 

om forbrugeren oplever emotionel arousal, samt hvorvidt denne opfattes som positiv eller negativ, altså 

valence. Til trods for at disse metoder vurderes at kunne bidrage til ny viden, vil denne afhandling ikke 

benytte sig heraf, idet måleudstyret kræver stor ekspertise at betjene, er svært at få fat i og derfor også dyrt 

at anvende (ibid.). 

 

Med hensyn til kropsmålinger kan disse enten måle på signaler fra det somatiske nervesystem (SNS) eller 

signaler fra det autonome nervesystem (ANS), der begge er systemer under PNS. ANS signaler er relativt 

langsomme, ofte automatiske og omfatter ændringer i hudens fugtighed, hjerterytme, blodtryk, 

vejrtrækning og pupiludvidelse. Disse kan benyttes til at identificere, hvorvidt forbrugeren reagerer 

kognitivt eller affektivt ved impulskøb. Eksempelvis udskiller huden sved som respons på arousal, ligesom 

hjerterytme og vejrtrækning ændrer tempo ved arousal samt ved kognitiv og affektiv anstrengelse. Modsat 

ANS signaler, er SNS signaler hurtige og under delvis kontrol af individet. Disse omfatter ansigtsudtryk, 

øjnenes bevægelser, blink samt adfærdsmæssige reaktioner som responstid. Også disse kan benyttes til at 

identificere, hvorvidt forbrugeren reagerer kognitivt eller affektivt ved impulskøb, da ansigtsudtryk 
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eksempelvis ændrer sig i overensstemmelse med forbrugerens emotionelle stadier, og da øjnene 

automatisk følger det, der interesserer, truer eller tiltrækker individet (ibid.). 

 

5.2.3 VALG AF NEUROVIDENSKABELIG METODE 

Eftersom det ønskes at undersøge hvorvidt bestemte stimuli skaber visuel opmærksomhed og arousal, der 

kan lede til impulskøb, var den første tanke at udforme et undersøgelsesdesign ved en kombination af 

måling af øjets bevægelser, hudens fugtighed og ansigtsudtryk. Altså ville vi gøre brug af 1) eye-tracking til 

at afdække forbrugerens visuelle opmærksomhed, og om denne opfatter de testede stimuli, 2) Galvin Skin 

Response (GSR) til at måle ændringer i hudens fugtighed og afdække om de testede stimuli bevirker arousal, 

og 3) facial expression funktionen i eye-tracking udstyret til at måle, hvorvidt forbrugerens arousal er positiv 

eller negativ. 

 

Imidlertid var det nødvendigt at ændre dette undersøgelsesdesign. For det første måtte vi efter diskussion 

med Associate Professor Jesper Clement fra Copenhagen Business School og eksperter fra iMotions, 

erkende, at stimuli i form af salgspromoveringer på fødevarer ikke ville være stærke nok til at generere 

ændringer i hudens fugtighed. Som eksperter fra iMotions gjorde os opmærksomme på, er det de færreste, 

der bliver meget ophidsede af at se en pose kartofler på tilbud. Derfor ville vi ikke kunne benytte GSR til at 

måle arousal (se bilag 8). For det andet registrerer GSR ændringer i hudens fugtighed med forsinkelse. Fra 

forbrugeren er blevet præsenteret for en stimulus, til GSR-udstyret registrerer hudens ændring i fugtighed, 

går der 3-5 sekunder GSR kan altså ikke måle øjeblikkelig arousal, men egner sig bedre til at måle en 

gennemsnitlig grad af arousal over en længere tidsperiode (Genco et al., 2013 kap.16). Derfor er GSR heller 

ikke velegnet til at måle arousal i forbindelse med impulskøb, da impulskøb er karakteriseret ved at være en 

hurtig reaktion (Rook, 1987). 

 

Udover ved GSR er det muligt at måle arousal ved pupillernes udvidelse ved brug af en eye-tracker. En 

udvidelse af pupillen i forbindelse med at forbrugeren ser på en bestemt stimulus, kan benyttes som 

indikator for, om forbrugeren oplever en affektiv reaktion som pleasure eller arousal (Hess and Polt, 1960, 

Hess, 1965). Eksempelvis viser et studie af Hess og Polt, at pupillen udvider sig som reaktion på behagelige 

stimuli og trækker sig sammen som reaktion på ubehagelige stimuli (Hess and Polt, 1960). Imidlertid måtte 

det erkendes, at de testede stimuli heller ikke ville være stærke nok til at frembringe en pupiludvidelse. Da 

pupillernes udvidelse yderligere påvirkes meget af lys, er metoden ikke egnet, når forskningsobjekterne i 

sig selv varierer meget i farve og lysstyrke som her, hvor vi tester forskellige fødevarer. Det vil her være 
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svært at afgøre, hvorvidt pupillernes udvidelse skyldes et skift i lysstyrke, farve eller arousal. Altså forkastes 

også denne metode til at måle arousal. 

 

Eftersom det hverken ville være muligt at måle arousal ved ændringer i hudens fugtighed eller i pupillernes 

udvidelse, valgte vi at gå væk fra det oprindelige undersøgelsesdesign og i stedet måle responstid, idet der 

kan argumenteres for, at en arousal reaktion på en stimulus vil påvirke den tid, det tager for respondenten 

at beslutte sig for at købe et produkt, hvorfor responstid ligesom arousal kan benyttes som indikator for 

impulskøb. Responstid måles som den tid, der går, fra forbrugeren præsenteres for en stimulus, til 

forbrugeren klikker på en knap, der lægger et produkt i forbrugerens virtuelle kurv. Denne tid vil være en 

indikator for, hvor lang tid, det tager forbrugerens hjerne at bearbejde en stimulus og tage beslutning om 

en passende reaktion på den, altså tage beslutning om at købe et produkt. En hurtig responstid benyttes 

derfor som indikator for impulskøb. Som nævnt opstår impulskøb nemlig ved, at forbrugeren oplever en 

pludselig, stærk, uimodståelig og ofte vedholdende trang til at købe noget øjeblikkeligt efter eksponering 

af en stimulus (Rook, 1987). Da impulskøb således er en øjeblikkelig reaktion på en stimulus, må den tid, der 

går fra forbrugeren har set, bearbejdet og reageret på stimulussen, være kort. At impulskøb kan måles ved 

en hurtig responstid støttes af Rook´s (1987) definition af impulskøb. Denne fastsætter, at impulskøb er et 

ikke planlagt køb, der sker som følge af en hurtig købsbeslutning; altså som følge af en 

beslutningstagningsproces forbrugeren bruger meget lidt tid på at gennemføre (Rook, 1987). 

 

Endelig bør det nævnes, at vi også valgte at undlade at måle valence af forbrugerens reaktion ved facial 

expressions, idet eksperter fra iMotions gjorde opmærksom på, at vores stimuli heller ikke ville være stærke 

nok til at generere ændringer i ansigtsudtryk (se bilag 8), hvorfor det ville være omsonst at undersøge dette. 

 

Opsummerende vælges altså at benytte et neurovidenskabeligt undersøgelsesdesign bestående af en 

kombination af eye-tracking, der kan måle forbrugerens visuelle opmærksomhed, og en måling af 

responstid, der kan benyttes som indikator for impulskøb (se rød cirkel i figur 6). Altså vælges et 

neurovidenskabeligt undersøgelsesdesign, der måler på SNS. Med argumentationen for valget af de 

neurovidenskabelige metoder, der vil testes ved hjælp af, beskrives eye-tracking og måling af responstid nu 

mere i dybden. 
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OVERSIGT OVER VALGTE NEUROVIDENSKABELIGE METODER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Egen illustration med inspiration fra Genco et al, 2013 kap.16. 
 

5.2.3.1 EYE-TRACKING 

Den neurovidenskabelige metode eye-tracking gør det muligt at følge og undersøge ændringer i øjnenes 

bevægelser. Nærmere bestemt er det muligt at måle hastigheden af øjnenes bevægelser, deres fikseringer, 

blikmønstre og hyppigheden af blink (Genco et al., 2013 kap.16), som alle kan benyttes til at undersøge 

forbrugerens ubevidste reaktion på stimuli (Stevens, 2010). Selvom det er muligt at måle på både øjnenes 

bevægelser, fikseringer, blink og pupillernes udvidelse, vælges det blot at måle på øjnenes fikseringer. 

Øjnenes fikseringer er nemlig tilstrækkeligt at måle på for at få indsigt i visuel opmærksomhed (Genco et 

al., 2013 kap.16). For at forstå hvorfor det er muligt at få indsigt i visuel opmærksomhed ved at måle på 
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fikseringer, forklares nu øjnenes bevægelser og fikseringer nærmere, hvordan der måles på fikseringer, og 

hvad disse indikerer. 

 

5.2.3.1.1 EYE-TRACKING MÅLINGER: BLIKMØNSTRE, FIKSERINGER OG SAKKADER 

Øjnene kan overordnet siges at bevæge sig i såkaldte blikmønstre, der består af fikseringer, der kan beskrives 

som perioder, hvor øjnene er relativt stationære, og sakkader, der kan beskrives som hurtige 

øjenbevægelser, der forekommer mellem øjnenes fikseringer. Mens sakkader opstår, fordi forbrugerens 

opmærksomhed eller mål ændrer sig, hvilket får øjnene til at foretage visuelle søgninger, hvor de ikke 

erhverver information fra omgivelserne, opstår fikseringer, fordi øjnene opfanger information fra stimuli, 

der har fanget forbrugerens visuelle opmærksomhed (Genco et al., 2013 kap.16). 

 

5.2.3.1.2 TIME SPENT 

Mere konkret måles på fikseringer ved at måle hver enkelt respondents totale fikseringstid (målt ved Time 

spent-F) inden for et markeret område, et såkaldt Area of Interest (AOI). Respondentens totale fikseringstid 

kan benyttes som et mål for, hvor meget opmærksomhed stimulussen tiltrækker, idet målingen angiver, 

hvor mange millisekunder respondenten fikserer inden for AOI’en. Specifikt kan den totale fikseringstid 

benyttes til at måle top-down opmærksomhed, idet tiden, som respondenten vælger at fiksere på AOI’en, 

kan sige noget om, hvorvidt respondenten aktivt vælger at fiksere på AOI’en i stedet for at fiksere andre 

steder i sine omgivelser, der potentielt kunne være lige så interessante. Endvidere benyttes en lang 

fikseringstid typisk til at indikere en høj interesse for det, AOI’en markerer, eller at det, AOI’en markerer, er 

komplekst og vanskeligt for respondenten at fortolke. Omvendt benyttes en kort fikseringstid til at indikere, 

at respondenten finder andet mere interessant, eller at respondenten har let ved at bearbejde 

informationen (Imotions, 2015). Det vælges som nævnt at tage udgangspunkt i, at des højere 

tekstkompleksitet, des længere fikseringstid, og des sværere er det for forbrugeren at forstå informationen, 

hvilket antages at forringe impulsiviteten. 

 

5.2.3.1.3 TIME TO FIRST FIXATION (TTFF) 

Udover at måle fikseringer ved den totale fikseringstid inden for et markeret område, måles også hvor lang 

tid, der går før, hver enkelt respondent fikserer på den markerede AOI, og dette kan benyttes som mål for, 

hvor hurtigt stimulussen tiltrækker opmærksomhed. Mere specifikt benyttes målingen kaldet TTFF (målt 

ved TTFF-F), der angiver, hvor mange millisekunder, der går, før respondenten fikserer inden for AOI’en. 

Endvidere kan TTFF både benyttes til at måle bottom-up opmærksomhed og top-down opmærksomhed. Det 

er dog særligt bottom-up opmærksomhed, der er interessant at måle, idet denne som nævnt kan siges at 
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indikere stimulis evne til at fange respondentens opmærksomhed. Bottom-up opmærksomhed måles typisk 

ved fikseringer, der forekommer i løbet af de første 500 millisekunder, eftersom disse siges at være 

underbevidste og drevet af stimuli (ibid.). På baggrund heraf vurderes det, at des tættere på nul TTFF er, des 

bedre er stimulussen til at tiltrække bottom-up opmærksomhed.  

 

Efter at have forklaret hvad der måles på ved eye-tracking, forklares nu, hvordan der måles ved hjælp af eye-

tracking. 

 

5.2.3.1.4 EYE-TRACKING MÅLEUDSTYR 

Kort fortalt består udstyret til eye-tracking af et højopløsningskamera kombineret med en teknologi, der 

kan udsende infrarøde stråler. Teknologien fungerer ved at sende infrarøde stråler mod øjnenes center, altså 

pupillerne, hvilket skaber synlige refleksioner i hornhinderne, idet nethinden ikke kan absorbere infrarøde 

stråler ligesom synligt lys. Disse refleksioner kan da opfanges af kameraet, og det gør det muligt at spore 

pupillen. For at bestemme nøjagtigt hvad øjnene ser på, foretager en eye-tracking software matematiske 

beregninger (Imotions, 2017). 

 

I dette studie benyttes eye-tracking hardwaren Tobii T60 XL. Denne er indbygget i en computerskærm, der 

tilsluttes en computer med iMotions eye-tracking softwareprogram installeret. Endvidere foregår eye-

trackingen ved, at en respondent placeres på en stol 60 cm fra computerskærmen. Respondenten skal sidde 

relativt stille foran skærmen, idet det er vigtigt, at dennes øjne forbliver inden for et afgrænset område, den 

såkaldte headbox. Selve studiet opsættes i iMotions softwareprogram, hvor det er muligt at vise alt fra 

billeder, videoer og hjemmesider til spørgeskemaer (ibid.); mere om dette under afsnittet ”OVERORDNET 

OM STUDIETS DESIGN”. Det bør desuden nævnes, at computeren med eye-tracking teknologien er 

forbundet til en ekstra skærm, således at det er muligt for forskeren at sidde ved siden af respondenten og 

observere dennes øjenbevægelser, imens denne gennemfører studiet. 

 

Eye-tracking studiet foregår endvidere i et aflukket lokale på Copenhagen Business School på Solbjerg Plads 

i København, hvor det er muligt at holde lysforhold konstante. Eye-tracking teknologien er nemlig meget 

følsom over for ændringer i lys (ibid.). For at holde lysforhold konstante trækkes lokalets gardin ned foran 

vinduet, således at der ikke kommer sollys ind i lokalet, og lokalets loftlys holdes tændt. 
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FOTO AF SET-UP I EYE-TRACKING STUDIET 
 

 

 

Efter at have beskrevet den neurovidenskabelige metode eye-tracking, beskrives nu den 

neurovidenskabelige metode til måling af responstid nærmere. 

 

5.2.3.2 RESPONSTID 

For at måle en respondents responstid benyttes iMotions softwareprogram, der udover at gøre det muligt 

at følge og undersøge ændringer i øjnenes bevægelser, også giver mulighed for at designe studier med en 

”Læg i kurv”-knap således, at det er muligt at registrere, hvilke produkter respondenten lægger i kurven, og 

hvor mange millisekunder, der går, før respondenten klikker på ”Læg i kurv”-knappen med sin mus. Mere 

præcist måles responstiden ved variablen Timing (fremover benævnt responstid), og som nævnt tidligere 

benyttes en kort responstid til at indikere impulskøb; altså des lavere antal millisekunder, des bedre vurderes 

stimulussen at være til at generere impulskøb. 

5.3 UDFORMNING AF DET NEUROVIDENSKABELIGE STUDIE 

I nedenstående afsnit beskrives udformningen af eye-tracking studiet. Først redegøres overordnet for 

studiets design. Dernæst argumenteres for, hvor mange og hvilke fødevarer, der skal indgå i studiet.  

 

5.3.1 OVERORDNET OM STUDIETS DESIGN 

Eye-tracking studiet designes således, at respondenterne først præsenteres for en introtekst, hvori de får at 

vide, at de vil blive vist en række forskellige fødevarer, der indgår i danskernes normale fødevareforbrug. I 

introteksten får de også at vide, at de skal handle fødevarer ind, som de ville købe, hvis de var nede i deres 

normale supermarked. Respondenterne gives denne opgave for ikke at afsløre studiets egentlige formål, da 
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dette kunne fremkalde bias. Derudover er det ved eye-tracking studier særligt vigtigt at give 

respondenterne en opgave, fordi if consumers aren’t given a specific task while viewing an image, they’ll make 

up one of their own. [...] They try to figure out what might be hidden in this image that the researcher wants 

them to find” (Genco et al., 2013, s.173). Respondenterne får desuden at vide, at de indikerer et ønske om at 

købe fødevarerne ved at klikke på en rund knap i et ”Læg i kurv”-felt, ligesom når de handler ind på 

internettet. Ligeledes får de at vide, at de blot kan trykke ”Next” for at blive vist næste fødevare, hvis de 

ikke ønsker at købe den viste fødevare. At respondenterne selv skal lægge de fødevarer i kurven, de ønsker 

at købe, og selv skal klikke ”Next” for at komme videre i studiet, gør det muligt at måle responstid. Tillige 

bliver de gjort opmærksomme på, at det er et studie, og at de derfor ikke har mulighed for 1) at se hvad der 

ligger i deres kurv, 2) at betale for de fødevarer, de ligger i kurven, og 3) at få fødevarerne med hjem. Til slut 

i introduktionen bedes respondenterne om at teste ”Læg i kurv”-funktionen. Hermed sikres det, at alle 

respondenter er klar over, hvordan de kan indikere, at de vil købe et produkt. Efter introduktionen 

påbegyndes selve studiet, hvor respondenterne bliver vist billeder af én fødevare ad gangen, som de skal 

tage stilling til, om de vil lægge i deres kurv eller ej. 

 

Initialt overvejede vi at indgå et samarbejde med enten nemlig.com eller COOP og få dem til at levere seks 

hjemmesidedemoer: tre til at teste de forskellige farvestimuli og tre til at teste de forskellige tekststimuli. 

Dette design ville kræve én demo med røde salgspromoveringer, én demo med gule salgspromoveringer og 

én demo med blå salgspromoveringer samt én demo til at teste SPAR 50%, én demo til at teste TILBUD 50% 

og endelig én demo til at teste KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Med dette undersøgelsesdesign ville det være muligt at 

teste de forskellige stimuli i et nærmest 100% realistisk online shopping-miljø, hvormed den eksterne 

validitet ville være høj. Imidlertid ville et sådant studie være meget omfattende, og det ville være usikkert, 

hvorvidt samtlige respondenter ville se nok teststimuli, hvis disse var placeret blandt mange hundrede 

produkter, hvoraf kun et begrænset antal ville være forsynet med teststimuli. Desuden ville det være svært 

at sikre intern validitet, da det ikke ville være muligt at tage højde for indflydelse fra variabler, der ikke 

testes. Derfor forkastede vi denne idé og simplificerede studiets design ved kun at vise et billede af én 

salgspromovering sammen én fødevare ad gangen. Mere præcist valgte vi at præsentere 

salgspromoveringerne sammen med et billede af et produkt, produktets navn, før- og efterpriser samt en 

“Læg i kurv”-knap (se figur 7). Herved sikrede vi, at alle respondenterne blev præsenteret for samme 

fødevarer og samme antal teststimuli, samtidigt med at et relativt realistisk design blev bevaret. Dette 

design vurderedes både at sikre et acceptabelt niveau af ekstern validitet og et acceptabelt niveau af intern 

validitet. Dog ville den interne validitet have været højere, hvis respondenterne kun blev vist 

salgspromoveringerne, således at det kunne sikres, at hverken produkt eller pris ville påvirke forholdet 

mellem de testede variabler. Tilsvarende ville den eksterne validitet have været højere ved det andet design, 
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eftersom forbrugeren normalt selv kan vælge, hvilke fødevarer denne vil se på, og eftersom hjemmesider 

sædvanligvis viser en oversigt over fødevarer i stedet for én fødevare ad gangen. Imidlertid bør det 

bemærkes, at studiet aldrig vil kunne afspejle en 100% realistisk shopping situation, idet det foregår i et 

lokale med en eye-tracker. 

OVESIGT OVER DESIGN AF STIMULI 

 

Figur 7: Egen illustration –  længst til højre ses mad.coop.dk’s første side ved søgning efter løg. Klikkes ind på 

det ønskede produkt, præsenteres man for billedet i midten. Det er dette billede, der er taget udgangspunkt i 

ved design af vores teststimuli, som ses længst til højre. Disse er en simplificering af billedet i midten. 

 

Med en overordnet forståelse af studiets design, uddybes nu refleksionerne bag valg af fødevarer.  

 

5.3.2 OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED VALG AF FØDEVARER  

For at kunne teste hvorvidt bestemte farver og tekstindhold kan benyttes i designet af salgspromoveringer 

for mere effektivt at påvirke forbrugeren til at foretage impulskøb af fødevarer, er det nødvendigt først at 

fastlægge, hvor mange og hvilke fødevarer der skal indgå i studiet for at opnå et validt resultat. 

 

5.3.2.1 ANTALLET AF FØDEVARER 

Antallet af fødevarer, som stimuliene skal testes på, bestemmes ved det antal, som er tilstrækkeligt for at 

sikre studiets validitet, og samtidigt sikre, at respondenten ikke udmattes under gennemførelse af studiet. 

 

Med hensyn til krav til validitet bør begyndelsesvist nævnes, at det ønskes at tage højde for den indflydelse 

produkter og priser kan have på forbrugerens impulskøb. For at gøre dette er det nødvendigt at teste den 

samme fødevare til samme pris med alle tre farver eller alle tre tekster. Vises den samme respondent den 

samme fødevare seks gange med både en gul, rød og blå salgspromovering samt de tre forskellige tekster, 

risikeres dog, at respondenten kan gennemskue studiets formål. Derfor vælges i stedet at arbejde med tre 

forskellige respondentgrupper, således at hver respondent kun bliver vist den samme fødevare én gang med 

kun én af de seks forskellige stimuli. Da stimulienes påvirkning ønskes testet inden for to 
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fødevarekategorier, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt blot at teste dem på én fødevare. For at opnå så 

valide resultater som muligt med så få respondenter som muligt, vælges derfor at vise hver respondent hver 

stimulus på fire forskellige fødevarer; to fra kategorien frugt og grønt og to fra kategorien køl og mejeri. 

Hermed udføres dobbeltbestemmelse af hver stimulus inden for hver fødevarekategori. Det betyder, at 

farvestimuliene i alt testes på seks forskellige fødevarer i kategorien frugt og grønt og seks forskellige 

fødevarer i kategorien køl og mejeri. Hermed sikres, at fødevarekategorien ikke influerer på resultatet. Det 

samme gælder tekststimuliene. Disse testes blot på 12 andre fødevarer. I alt vil der således indgå 24 

fødevarer. Kombinationerne af fødevarer og stimuli vil dog være forskellige på tværs af grupperne. Mere 

specifikt kombineres fødevarer med stimuli i 3x3 matrixer for at eliminere betydningen af produkttype og 

pris. I og med at kombinationerne af fødevarer og stimuli er forskellige på tværs af grupperne, vil der i alt 

indgå 24 x 3 grupper, altså 72 forskellige kombinationer (se eksempel figur 8 nedenfor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 8: Egen illustration af farve-og tekststim
uli 
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For at opnå tilstrækkelig høj validitet ønskes det, at hver kombination af fødevarer og stimuli testes af 

minimum 15 respondenter. Da der således skal være 15 respondenter i hver gruppe, skal det endelige antal 

respondenter i studiet være 45. For at tage højde for dårlig datakvalitet rekrutteres dog 50 respondenter, 

således at respondenter med dårlig datakvalitet kan slettes. Endvidere får hver respondent vist hver 

stimulus 4 gange svarende til i alt 180 visninger af hver stimulus, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at 

kunne generere valide resultater. I forlængelse heraf bør nævnes, at eftersom eye-tracking genererer meget 

præcise data er det muligt at foretage studiet med en stikprøve på 30 respondenter, i modsætning til andre 

metoder, der kræver en væsentligt større stikprøve for at kunne levere valide resultater (Stevens, 2010). 

Med hensyn til tid skal studiet som tommelfingerregel ikke tage mere end 30 minutter at gennemføre, og 

da det forventes, at det vil tage respondenterne højst 20 sekunder at overveje hver stimuli, må de højst 

præsenteres for 90 forskellige billeder af stimuli. De 90 billeder skal endvidere både omfatte teststimuli og 

fillers, hvilke er billeder som er beregnet til at sløre, hvad det er, der testes på. I dette studie vil fillers blot 

præsenteres som fødevarer uden salgspromoveringer. Fødevarerne, der medtages som fillers i dette studie, 

udvælges i kategorierne kød og fisk, frostvarer og tørvarer, da alle fødevarekategorier undtagen slik og snacks 

og drikkevarer da vil indgå i studiet, hvilket vurderes at øge sandsynligheden for, at respondenterne ikke 

gennemskuer studiets formål. Endvidere medtages 24 forskellige fødevarer som fillers i studiet, da det 

anbefales af Associate Professor Jesper Clement at have lige så mange fillers som teststimuli. Således vil 

respondenterne i alt blive præsenteret for 48 (24x2) billeder af fødevarer med stimuli, som de skal tage 

stilling til, om de vil lægge i kurven ligesom ved normal online shopping, og dette vil cirka tage dem 16 

minutter. Ydermere skal respondenterne mellem hvert billede fiksere på et fikseringskryds i 5 sekunder for 

at neutralisere øjnene, hvilket i alt vil tage 4 minutter. Således estimeres, at respondenterne kan 

gennemføre studiet på højst 20 minutter, men samtidigt forventes, at de 20 sekunder. per billede er højt 

sat, så studiet formentligt vil vare under 20 minutter. I praksis tog studiet mellem 10 og 15 minutter at 

gennemføre. Således imødekommer studiet både kravene til validitet og tid.Det bør desuden nævnes, at 

rækkefølgen, billederne vises i, randomiseres for at mindske risikoen for position bias. 

 

5.3.2.2 VALG AF FØDEVARER 

Med hensyn til valget af hvilke fødevarer under fødevarekategorierne køl og mejeri og frugt og grønt, der skal 

indgå i studiet, vurderes det, at det vil være lettest at opnå gode resultater, hvis fødevarerne er nogle af 

dem, som danskerne køber flest af. Dette vurderes, idet sådanne fødevarer må forventes at generere flest 

køb, hvorfor chancen for at opfange impulskøb må forventes at være højere. For at få indsigt i hvilke 

fødevarer, danskerne køber flest af online i kategorierne køl og mejeri og frugt og grønt, tog vi indledningsvist 
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kontakt til nemlig.com og COOP. Disse måtte nemlig forventes forholdsvist let og hurtigt at kunne 

udtrække data over de mest sælgende produkter på deres hjemmesider i 2017. Det ville også have været 

tilstrækkeligt, hvis COOP kunne forsyne os med data over de mest sælgende produkter i deres fysiske 

butikker, men hverken nemlig.com eller COOP havde lyst til at udlevere data til studiet. Eftersom Danmarks 

Statistik kun ligger inde med disse data tilbage fra 2012, blev Google benyttet til at fremskaffe den 

nødvendige indsigt. Via Google er det muligt at finde forskellige top 10 lister over de mest solgte fødevarer 

i Danmark i 2015 og 2016 (FødevareWatch, 2016, Søndagsavisen, 2017a, Metroexpress, 2016). På baggrund 

af denne indsigt vælges de 24 produkter, som kan ses på figur 8 og forstørret i bilag 9.  

 

5.3.3 BIAS I FORBINDELSE MED PRÆFERENCER FOR BRANDS OG ANDRE MÆRKNINGER  

Det bør nævnes, at der i undersøgelser af fødevarer bør tages højde for, at forbrugerens adfærd højst 

sandsynligt vil være påvirket af dennes præferencer for bestemte brands og mærkninger, som eksempelvis 

indikerer, at fødevarerne er økologiske eller produceret i Danmark (Jensen and Knudsen, 2014 kap.2). For at 

omgå denne risiko for bias udvælges blandt andet billeder af frugt og grønt, hvor det ikke er muligt at se 

brands eller mærkning. Mens det er forholdsvist let at finde frugt og grønt uden brands og mærkninger, er 

det sværere at finde fødevarer i kategorien køl og mejeri, hvor brands og mærkninger ikke fremgår tydeligt. 

På disse fødevarer skjules brandnavne og logoer, men det erkendes, at det ikke er muligt at skjule 

fødevarernes brand helt for respondenterne. Produktindpakningen på sådanne fødevarer har nemlig 

særpræg, som vil kunne genkendes af respondenterne. Det vil derfor ikke være muligt at mindske denne 

bias fuldstændigt. 

5.4 UDFORMNING AF STUDIET MED SELVRAPPORTERENDE MÅLINGER 

I nedenstående afsnit beskrives udformningen af de kvantitative og kvalitative målinger, der indsamles via 

selvrapporterende metoder, og som supplerer det neurovidenskabelige undersøgelsesdesign. Først 

beskrives kort, hvordan de selvrapporterende metoder integreres i det neurovidenskabelige 

undersøgelsesdesign. Dernæst beskrives overvejelserne i forbindelse med udformning af spørgsmål til at 

generere de kvantitative data, og sidst beskrives overvejelserne i forbindelse med generering af de 

kvalitative data. 

 

5.4.1 OVERORDNET OM STUDIETS DESIGN 

For at kunne sammenligne den neurovidenskabelige metode til måling af stimulis evne til at påvirke til 

impulskøb med tidligere studiers selvrapporterende metoder, vælges det at bede respondenterne om at 
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besvare nedestående spørgsmål, når de klikker ”Next”, efter hvert billede af de 24 fødevarer med tilknyttede 

teststimuli – plus 8 billeder af fillers for ikke at afsløre, hvilke fødevarer studiet tester på: 

 

På en skala fra 1 til 7, hvor fristet var du til at købe produktet? 
 

 

Figur 9: Udtræk fra Imotions 
 

Ved at stille spørgsmålet efter hvert af de 24 billeder med teststimuli genereres en selvrapporterende 

kvantitativ måling, der er mulig at sammenligne direkte med den neurovidenskabelige måling af impulskøb, 

responstid. Desuden vurderes det, at det kun vil tage respondenten 10 sekunder at besvare hver af de 32 

(24+8) spørgsmål, hvorfor det i alt vil tage respondenten 5 minutter mere at gennemføre eye-tracking 

studiet. Dette er altså stadig under de 30 minutter. Imidlertid vurderes det ikke at være nødvendigt at 

indsamle de kvalitative data ved at spørge respondenterne om deres holdning til salgspromoveringerne og 

årsagerne til deres holdning efter hvert billede. Derfor vælges det at indsamle disse selvrapporterende data 

ved hjælp af et opfølgende spørgeskema for netop at begrænse eye-tracking studiets tidsmæssige omfang. 

 

Umiddelbart kan det synes oplagt at integrere de opfølgende spørgsmål i selve eye-tracking studiet som 

survey-slides i stedet for at udarbejde et separat online spørgeskema, eftersom dataene da vil være samlet 

i én datafil. Imidlertid vil det betyde, at respondenterne skal opholde sig længere tid inde i selve eye-tracking 

studiet. Dette ønskes ikke, idet eye-tracking studiet i forvejen blev forventet at tage 25 minutter at 

gennemføre, og idet det ønskes at føre to respondenter igennem eye-trackeren per time for at optimere 

dataindsamlingen tidsmæssigt. Fordelene ved at separere de opfølgende spørgsmål fra eye-tracking studiet 

vurderes at opveje ulemperne ved det, og derfor vælges at separere de to. Derudover overvejes det, om de 

opfølgende spørgsmål skal stilles til respondenterne ved et face-to-face interview, ved et printet 

spørgeskema eller ved et online spørgeskema. 

 

Fordelene ved at benytte et face-to-face interview er, at det vil være muligt for intervieweren at spørge ind 

til respondenternes svar og få dem til at uddybe og forklare svarene yderligere, hvis deres svar er for 

kortfattede, uklare eller indeholder en interessant pointe (Malhotra et al., 2012 kap.10). Imidlertid vil det 

skabe risiko for interviewer bias, altså at intervieweren påvirker respondenternes svar. Ligeledes vil risikoen 

for social desirebility bias være større ved face-to-face interviews, eftersom dette kræver direkte social 
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interaktion i modsætning til printede og online spørgeskemaer. Dog forventes risikoen for social desirebility 

bias ikke at være høj grundet spørgsmålenes relativt neutrale karakter. 

 

Fordelene ved at benytte et printet eller online spørgeskema er, at de nævnte bias mindskes. En af 

ulemperne er, at det ikke er muligt at få respondenterne til at uddybe deres svar, og desuden har 

respondenter generelt tendens til at svare mere kortfattet på skrift end i tale (Malhotra et al., 2012 kap.10). 

Ved at benytte sådanne undersøgelsesdesigns vil kvaliteten af svarene på de åbne spørgsmål altså være 

ringere end ved face-to-face interviews. Det vurderes til gengæld, at det vil være mere overskueligt for 

respondenterne at deltage i sådanne undersøgelsesdesigns end i et face-to-face interview, da de ved 

spørgeskemaer selv kan styre, hvor lang tid det skal tage at gennemføre. Dette vurderes at være vigtigt, da 

det må forventes, at respondenterne kan føle, at eye-tracking studiet er tidsmæssigt omfattende, og at de 

efter eye-tracking studiet ønsker at fortsætte deres daglige gøremål. Med sigte på at begrænse studiets 

tidsmæssige omfang, vælges derfor at benytte spørgeskema metoden. Med hensyn til valget mellem et 

printet og et online spørgeskema vælges det online spørgeskema, idet det gennem analysebureauet Wilke 

vil være let at koble det online screeningsspørgeskema som respondenterne har svaret på, forud for eye-

tracking studiet og som er distribueret gennem Wilke, sammen med endnu et online spørgeskema 

distribueret gennem Wilke. 

 

5.4.2 UDFORMNING AF SPØRGSMÅLET TIL MÅLING AF IMPULSKØB 

For at skabe det bedst mulige grundlag for sammenligning mellem den neurovidenskabelige metode og 

tidligere studiers selvrapporterende kvantitative måling af impulskøb tages udgangspunkt i, hvordan 

eksisterende forskning af impulskøb har operationaliseret urge to buy impulsively og impulse buying. Hermed 

fremmes desuden begrebsvaliditeten. I nedenstående afsnit beskrives det nærmere, hvordan begreberne 

typisk omdannes til en række målbare variabler, der forbinder det empiriske og teoretiske niveau (Harboe, 

2001 kap.2). 

 

Med hensyn til måling af urge to buy impulsively operationaliseres dette typisk ved at bede respondenterne 

udtrykke, hvor enige de er i følgende påstande:  

• I experienced a number of sudden urges to buy things 

• I had not planned to purchase 

• I saw a number of things I wanted to buy even though they were not on my shopping list 

• I felt a sudden urge to buy something (Beatty and Ferrell, 1998, Verhagen and van Dolen, 2011, 

Huang, 2016). 
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Impulse buying operationaliseres typisk ved følgende påstande:  

• My purchase was spontaneous 

• My purchase was unplanned 

• I did not intend to do this purchase before this shopping trip 

• I could not resist to do this purchase at the site (Verhagen and van Dolen, 2011, Huang, 2016).  

 

Som det ses af ovenstående operationaliseres begreberne ved en kombination af fire spørgsmål, der alle 

reflekterer Beatty & Ferrells (1998) definitionen af impulskøb (Beatty and Ferrell, 1998). Eftersom dette 

studie foretages på dansk, er det dog ikke muligt at applicere tidligere studiers operationalisering af de to 

begreber direkte. Disse må oversættes til dansk. Desuden vurderes det, at studiets tidsmæssige omfang 

bliver for stort, og at respondenterne risikerer at komme til at kede sig, hvis de efter hvert af de 24 billeder 

af teststimuli plus otte fillers skal svare på de samme otte spørgsmål. Altså risikeres det, at respondenterne 

af kedsomhed sløser med deres svar. For at undgå denne bias, vælges det at samle de otte spørgsmål til ét. 

Det erkendes dog, at det ikke er muligt at måle begreberne lige så præcist ved kun at stille ét spørgsmål som 

ved at spørge ind til begreberne ved hjælp af tre eller fire forskellige spørgsmål. Dette valg risikerer altså at 

forringe studiets begrebsvaliditet, men samtidigt vurderes at dette opvejes af risikoen ved at kede 

respondenterne ved mange spørgsmål. De otte spørgsmål koges altså ned til ét, idet det vurderes, at det, 

at respondenterne så et produkt, som de følte en pludselig trang til at købe, ønskede at købe og ikke kunne 

modstå at købe, kan måles ved at spørge respondenterne om, hvor fristede de var til at købe et produkt. 

Det vurderes endvidere, at fristet er et almindeligt ord, som er let og klart for alle respondenter at forstå, 

hvilket er væsentligt for, at respondenterne forstår det og svarer korrekt. Ligeledes antages det, at det at 

være fristet i konteksten af at shoppe har samme betydning for alle respondenter; nemlig at noget ved 

produktet eller omgivelserne påvirkede respondenterne, satte dem på prøve og udfordrede dem, særligt 

med hensyn til deres selvkontrol (Sproget.dk, 2018). For at være sikre på, at antagelserne holder stik, testes 

spørgsmålet i to pilotstudier (Mere om dette under afsnittet ”EKSEKVERING AF PILOTSTUDIER”). 

 

5.4.2.1 SKALERING AF SPØRGSMÅLET TIL MÅLING AF IMPULSKØB 

I dette afsnit adresseres overvejelserne i forbindelse med skalering af spørgsmålet til måling af impulskøb. 

Der findes fire overordnede skalatyper, nemlig ordinal-, nominal-, ratio- og interval skalering (Malhotra et 

al., 2012 kap.12), og for at vælge, hvilken skalatype spørgsmålet skal skaleres ved, ses – ligesom ved 

operationaliseringen af urge to buy impulsively – på tidligere studier af impulskøb. Enten benyttes en 7-

punkts Likert-skala (Beatty and Ferrell, 1998, Kim and Eastin, 2011), eller en 5-punkts Likert-skala med 



 Side 60 af 123 

markeringerne 1 = strongly disagree og 5 = strongly agree (Rook and Fisher, 1995, Cheng et al., 2009, Cheng 

et al., 2012, Huang, 2016). På baggrund heraf vælges at benytte en Likert-skala, der typisk består af fem 

kategorier, der hver mærkes numerisk med tal fra 1 til 5, og beskrives deskriptivt ved mindre stærke udsagn 

nær midten og stærke udsagn i yderpunkterne. Typisk mærkes skalaen med udsagnene meget enig og meget 

uenig. 

 

I stedet for at skalere ved brug af en 5-punkts Likert-skala vælges en 7-punkts Likert-skala. Dette vælges, 

idet det erkendes, at forskellene mellem respondenternes grad af fristelse kan risikere at være lille, hvorfor 

eventuelle forskelle bedre vil kunne identificeres ved et højere antal svarkategorier end fem. I stedet for at 

mærke samtlige svarkategorier, vælges blot at mærke skalaens midtpunkt og dens to yderpunkter. Der kan 

argumenteres både for og imod at mærke samtlige svarkategorier ligesom på en typisk Likert-skala. 

Mærkes samtlige svarkategorier, kan der argumenteres for, at alle respondenter forstår skalaens punkter 

ens, således at dataenes nøjagtighed og reliabilitet forbedres. Dette er dog ikke bevist, og derfor kan der 

også argumenteres for, at mærkning af blot midtpunktet og yderpunkterne vil være lettere for 

respondenterne at overskue end mærkning af samtlige svarkategorier (Malhotra et al., 2012 kap.12). For at 

give respondenterne samme forståelse af skalaen og samtidigt gøre den overskuelig for dem at 

gennemskue, vælges at mærke samtlige svarkategorier numerisk ved tallene 1-7, mens kun 

svarkategorierne 1, 4 og 7 mærkes deskriptivt ved 1=fristet i meget lav grad, 4=hverken eller og 7=fristet i 

meget høj grad. 

 

Ved at benytte en kombination af deskriptiv og numerisk mærkning søges at mindske risikoen for eventuel 

tvetydighed, samt at sikre at afstande mellem svarkategorierne opfattes som værende ens. Imidlertid bør 

det bemærkes, at den deskriptive mærkning ikke stemmer overens med den typiske mærkning, hvor 

respondenterne skal udtrykke graden af enighed i et udsagn. Den lever dog op til at have stærke udsagn i 

yderpunkterne og mindre stærke udsagn ved midten, men i stedet for grad af enighed i et udsagn vælges at 

spørge ind til grad af fristelse. Denne mærkning vælges, idet det vurderes at være mere naturligt at spørge 

”hvor fristet var du til at købe produktet” end at spørge om, hvor enige de er i udsagnet ”jeg var fristet til at 

købe produktet”. Det erkendes dog, at dette er en subjektiv vurdering. Inden vi endeligt valgte at benytte 

spørgsmålet og den tilhørende skala, rådførte vi os derfor med Associate professor Jesper Clement, der var 

enig i vores vurdering. Angående mærkning bør det desuden nævnes, at der er forsøgt at tage hensyn til, at 

stærke adjektiver i den deskriptive mærkning ved de stærke udsagn kan bevirke, at respondenterne er 

mindre tilbøjelige til at benytte skalaens yderpunkter, hvorfor variationen i dataene vil være mindre. 

Eftersom vi netop ønsker at opfange små variationer, er det altså særligt vigtigt, at adjektiverne i 

mærkningen af skalaens yderpunkter ikke holder respondenterne fra at benytte disse. Endvidere vurderes 
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fristet i meget høj grad og fristet i meget lav grad ikke at være stærke adjektiver, idet adjektivet meget 

benyttes som mærkning til yderpunkter i den efterprøvede Likert-skala (ibid.). 

 

Ydermere anvendes en Likert-skala, da det er en balanceret skala, hvilket betyder, at der er lige mange 

positive og negative svarkategorier. En balanceret skala giver endvidere de mest objektive data, og da der 

ikke er grund til at tro, at svarene er skævt fordelt, er der ikke basis for at vælge en ubalanceret skala. Dertil 

anvendes skalaen, idet den med sine syv punkter har et naturligt midtpunkt, hvilket der bør tages højde for, 

fordi respondenterne må antages at kunne have en neutral holdning til spørgsmålet. Altså bør de ikke 

tvinges til at tilkendegive en anden holdning end en neutral holdning som hverken eller (ibid.). 

Endelig bør det bemærkes, at det undlades at supplere skalaen med en ved ikke svarmulighed, hvorved 

respondenterne tvinges til at angive en holdning. Har respondenterne ikke mulighed for at svare ved ikke, 

når de ikke har en holdning, vil disse være tilbøjelige til at tilkendegive en neutral holdning, hvilket risikerer 

at forvrænge målingen af midtpunktet (ibid.). Imidlertid antages det, at alle respondenterne vil være i stand 

til at vurdere, hvorvidt de er fristede eller ej, hvorfor de ikke bør have mulighed for at svare ved ikke. 

 

5.4.3 UDFORMNING AF SPØRGSMÅL TIL MÅLING AF HOLDNING 

Efter at respondenten er færdig med eye-tracking studiet bedes denne som nævnt om at udfylde et 

opfølgende spørgeskema, der har til formål at få indsigt i respondentens holdning til teststimuliene. For at 

få indsigt i respondentens holdning til dennes foretrukne farve og tekst på salgspromoveringer, gøres 

respondenten opmærksom på, hvilke farver denne har set. Herved gøres respondenten i stand til at vurdere, 

hvilken farve denne synes passer bedst til salgspromoveringer. Spørgsmålet om hvilken farve, 

respondenten synes passer bedst til at angive tilbud stilles ved multiple choice, hvor respondenten kan vælge 

mellem de testede farver samt grå, altså: rød, gul, blå og grå. Den grå tages med, selvom den ikke testes i 

studiet men blot benyttes som neutral baggrundsfarve til at teste tekststimuli. Denne indsigt har 

respondenten dog ikke, hvorfor det må formodes, at denne vil betragte grå som en farve, og derfor skal 

respondenten have mulighed for at vælge den som foretrukken farve til markering af salgspromoveringer. 

Udover farverne gives respondenten mulighed for at svare ved ikke. Det vil nemlig tilføre resultaterne bias, 

hvis respondenten tvinges til at vælge en farve, hvis denne ikke har en mening herom, og derfor blot vælger 

en tilfældig farve. Det bør nævnes, at rækkefølgen af svarkategorierne randomiseres. Dette vil nemlig 

mindske position bias, hvilket kan beskrives som tendensen til, at respondenten vælger en bestemt 

svarkategori, blot fordi den har en bestemt placering, eksempelvis først, midterst eller sidst (Malhotra et al., 

2012 kap.13). 
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Herefter spørges alle respondenter, med undtagelse af de, der har svaret ved ikke, hvorfor de synes, at den 

valgte farve passer bedst til at angive salgspromoveringer. Dette stilles som et åbent spørgsmål, da det giver 

respondenten mulighed for at udtrykke dennes holdning med egne ord. Dette vurderes at give færre bias 

ved resultaterne end et multiple choice spørgsmål, idet foruddefinerede svarkategorier kan risikere at 

påvirke respondentens svar. Tilsvarende spørgsmål som stilles til farver, stilles efterfølgende til 

tekststimuliene. 

5.5 UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER 

Efter at have forklaret overvejelserne i forbindelse med de to undersøgelsesdesigns, gås nu i dybden med 

overvejelserne i forbindelse med valg af respondenter. 

 

5.5.1 TIDLIGERE STUDIERS VALG AF RESPONDENTER 

Indledningsvist undersøges tidligere studiers valg af respondenter. Størstedelen af disse rekrutterer 

universitetsstuderende til deres studie med begrundelsen, at disse typisk er yngre mennesker, som shopper 

online mere hyppigt end eksempelvis ældre mennesker  (Chan et al., 2017). Selvom dette måske var tilfældet 

før i tiden, kan der argumenteres for, at denne tendens ikke længere er gældende grundet den øgede 

interesse for online shopping på tværs af aldersgrupper. Dette støttes af tal fra Danmarks Statistik, der viser, 

at 22% af danskerne i 2017 handlede dagligvarer/madvarer online, og at aldersgruppen 40-59-årige 

udgjorde den største andel af online dagligvarehandel med 26%. Efter disse kommer de 20-39-årige med 

25%, derefter de 60-74-årige med 14% og sidst de 16-19-årige, hvoraf kun 9% handlede dagligvarer online i 

2017 (DanmarksStatistik, 2017). Eftersom der ses en stigende interesse for online shopping på tværs af 

aldersgrupper, og eftersom markedet for fødevarer må siges at omfatte hele Danmarks befolkning vælges 

det at rekruttere mere bredt. Mere bestemt tages udgangspunkt i, at alle over 18 år potentielt er forbrugere 

på markedet for fødevarer, og derfor rekrutteres alle over 18 år. Hermed må undersøgelsens resultater siges 

at være mere generaliserbare end eksisterende forskningsresultater, og på denne mådes bidrages til den 

eksisterende forskning. 

 

5.5.2 SCREENINGSKRITERIER 

Selvom studiet vil rekruttere mere bredt end blot universitetsstuderende, fastsættes en række 

screeningskrav, som respondenterne skal opfylde. Forud for eye-tracking studiet sendes respondenterne 

derfor en mail med et link til et kort spørgeskema med en række screeningsspørgsmål (se bilag 1), som 

sikrer, at respondenterne er egnede til at deltage i studiet. Spørgeskemaet sendes ud tre dage før studiet 

med en opfordring til, at skemaet besvares samme dag, som det er modtaget.  
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For det første screenes respondenterne, således at der kun rekrutteres respondenter, som har foretaget et 

køb på internettet inden for de seneste seks måneder. Herved sikres, at alle respondenter har erfaring med 

det, der ønskes undersøgt, nemlig handel på internettet. Det vælges at screene respondenterne for erfaring 

med handel på internettet generelt i stedet for erfaring med køb af fødevarer på internettet, eftersom det 

stadigvæk kun i 2017  var 22% af den danske befolkning, der købte fødevarer på internettet 

(DanmarksStatistik, 2017). Derfor vurderes det at være urealistisk at rekruttere 45 respondenter med 

erfaring i online fødevarer indkøb inden for specialets begrænsede tidshorisont. Dette screenes 

respondenterne for ved et direkte spørgsmål. 

 

For det andet screenes respondenterne for veganisme, idet veganere som udgangspunkt ikke spiser mange 

af de køl- og mejeriprodukter, som indgår i studiet. For det tredje screenes respondenterne for laktoseallergi, 

da det på forhånd kan forudsiges, at de ikke vil købe laktoseholdige fødevarer. Ved både veganere og 

laktoseallergikere vil det altså ikke være muligt at kunne påvirke til impulskøb af køl- og mejeriprodukter, 

hvilket vil forårsage bias i studiets resultater. For det fjerde screenes respondenterne for, at frugt og grønt 

samt køl- og mejeriprodukter indgår i deres normale fødevareindkøb. Eftersom disse screeningskriterier kan 

risikere at afsløre, hvad det er, studiet tester, vælges det at spørge respondenterne indirekte om dette. For 

at screene for veganisme og laktoseallergi gøres dette derfor ved at bede respondenterne angive dette 

blandt eksempelvis flere andre former for allergier, således at det ikke tydeliggøres, at det særligt er 

laktoseallergi, der screenes for. For at screene for at fødevarekategorierne indgår i respondenternes 

normale fødevareindkøb vises respondenterne en liste over samtlige fødevarer, der medtages i studiet – det 

vil sige både dem, der testes på, og dem, der blot medtages som fillers – plus nogle ekstra for yderligere at 

sløre, hvad der testes på. Respondenterne bedes da om at angive, hvilke produkter på listen de har købt 

inden for de seneste to uger. Således sikres, at alle respondenterne kan påvirkes til at købe de fødevarer, 

som stimuliene testes på. Screeningskravet for dette er mindst ”køb” af fire produkter, herunder to 

fødevarer indenfor frugt og grønt samt to indenfor af køl og mejeri.  Det bør nævnes, at det særligt er dette 

screeningsspørgsmål, der gør, at spørgeskemaet sendes til respondenterne tre dage inden deres deltagelse 

i studiet. Det ønskes nemlig ikke, at respondenterne kan huske, hvilke produkter de har angivet at have 

købt, idet det kan resultere i bias som eksempelvis, at respondenterne køber de præcist de samme 

fødevarer, som de har angivet, fordi de har en formodning om, at det er det, studiet tester dem i. Ydermere 

bør det nævnes, at der ikke screenes for kræsenhed, og om respondenten er sulten, selvom dette kan 

risikere at påvirke antallet af køb (se bilag 1).  
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For det femte rekrutteres kun respondenter, der er helt eller delvist ansvarlige for indkøb af fødevarer (se 

bilag 1). Herved sikres, at alle respondenter har erfaring med større indkøb af fødevarer, og er potentielle 

brugere af fødevarebutikker online. Respondenterne screenes ikke for, om de har internet eller ej, idet 97% 

af alle danskere har adgang til en PC og internet i hjemmet (DanmarksStatistik, 2017). 

 

For det sjette screenes respondenterne for farveblindhed (se bilag 1). Hvis respondenten eksempelvis ser 

grøn i stedet for rød, vil det nemlig ikke være muligt at teste den røde farves evne til at skabe visuel 

opmærksomhed og påvirke til impulskøb. 

 

Endelig rekrutteres kun respondenter bosat i hovedstadsområdet, da det ellers antages at være for 

tidskrævende for respondenterne at deltage, eftersom de er nødt til at møde op på CBS for at deltage i 

studiet (se bilag 1). Dette vil dog mindske afhandlingens generaliserbarhed, idet det også er muligt for 

personer bosat i andre dele af Danmark at handle fødevarer på internettet. Imidlertid vurderes det at styrke 

den interne validitet, at der kun medtages respondenter fra hovedstadsområdet, idet der herved tages 

højde for eventuelle forskelle i indkøbsvaner på tværs af geografi. 

 

Udover at screene respondenterne efter bestemte screeningskrav stilles respondenterne en række 

baggrundspørgsmål, der gør det muligt at få indsigt i deres livsstadie (parforhold, gift, single osv.), deres 

højeste afsluttede uddannelsesniveau og deres husstands årlige indkomst. Derudover stilles 

respondenterne følgende spørgsmål for at klarlægge deres indkøbsvaner (se bilag 1 for samtlige 

baggrundsspørgsmål): 

 

Dette spørgsmål stilles til respondenterne for at få indsigt i, hvorvidt undersøgelsens resultater kan risikere 

at blive påvirket af særlige adfærdsmæssige karakteristika. Formålet med spørgsmålet er særligt at 

Hvilke af nedenstående udsagn beskriver dig bedst, når du handler fødevarer?  

• Jeg går målrettet efter økologiske varer 

• Jeg går målrettet efter varer, der er produceret i Danmark 

• Jeg går målrettet efter tilbud 

• Jeg går målrettet efter bestemte brands  

• Jeg køber sommetider tilbudsvarer, men jeg går ikke målrettet efter tilbud 

• Jeg køber sommetider varer med mærkninger, der indikerer økologi, danskproduktion og lignende, 

men jeg går ikke målrettet efter mærkningerne  

• Jeg lader ikke tilbud, bestemte brands og særlige mærkninger som økologi, danskproduktion og 

lignende, påvirke mine indkøb  
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identificere, om mange af respondenterne går målrettet efter tilbud, og sikre, at der ikke er en 

overrepræsentation af disse. Dette antages nemlig at kunne skævvride resultaterne, idet disse må antages 

at lave flere impulskøb, end hvad den gennemsnitlige forbruger gør. 

 

5.5.3 REKRUTTERINGSMETODE 

Respondenterne rekrutteres fra eget netværk og netværkets netværk gennem Facebook eller ved personlig 

henvendelse, altså rekrutteres ved brug af convenience sampling. Denne form for sampling vælges, idet det 

er en samplingteknik, der ikke er tidskrævende, hvilket vurderes at være nødvendigt grundet afhandlingens 

tidsmæssige begrænsninger. Selvom denne form for sampling indeholder fordele som, at den ikke er 

tidskrævende, eftersom respondenterne er lettilgængelige og samarbejdsvillige, bør det imidlertid 

bestræbes at undgå denne form for sampling. Der er nemlig også mange ulemper ved convenience sampling. 

Eksempelvis indeholder metoden risiko for udvælgelsesbias, hvilket vil bevirke, at stikprøven ikke er 

repræsentativ. Som udgangspunkt bør studier udført ved brug af convenience sampling derfor ikke benyttes 

til at generalisere (Malhotra et al., 2012 kap.14).  

5.6 EKSEKVERING AF PILOTSTUDIER 

For at identificere og eliminere eventuelle problemer med studiets design (Malhotra et al., 2012, kap. 13), 

udføres to pilotstudier med henholdsvis 5 og 3 respondenter. I begge pilotstudier testes studiets 

instruktioner, altså om respondenterne har let ved at forstå den opgave, de bliver stillet i 

introduktionsteksten, eller om det står uklart for dem, hvordan de skal udføre studiet. Dertil undersøges 

det, om studiets form og layout kan forbedres. Derudover undersøges spørgsmålenes indhold og 

formulering for at sikre, at respondenterne har let ved at forstå spørgsmålene og at de er utvetydige (Styvén 

et al., 2017). Pilotstudierne eksekveres en smule anderledes end hovedstudiet, idet respondenterne bedes 

om at tænke højt undervejs (se bilag 2) (Malhotra et al., 2012 kap.13).  

 

Det første pilotstudie viste, at introduktionsteksten var let forståelig for respondenterne. Dertil viste det, at 

3 ud af 5 respondenter irriterede eller undrede sig over, at der kun var angivet én pris, nemlig prisen efter 

fratrukket besparelse. De ytrede, at de gerne ville have mulighed for både at se førpris og efterpris, da de 

ellers brugte unødigt meget energi på selv at foretage beregningen af besparelsen. Selvom det var et 

bevidst valg kun at vise én pris – for at gøre billedet så simpelt som muligt – tilrettedes billederne, således 

at både førpris og efterpris fremgik. Dette valgtes, idet det ikke ønskedes, at en eventuel affektiv reaktion 

blev fulgt op af en længere kognitiv proces. Hermed ville købet nemlig ikke længere være karakteriseret ved 

udelukkende impulsivitet. Det første pilotstudie viste ligeledes, at 4 ud af 5 respondenter følte, at de sad 
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meget tæt på skærmen. Flere udtrykte, at de følte sig skeløjede, og kommenterede, at de havde svært ved 

at få overblik over billederne på skærmen. På baggrund af denne indsigt valgte vi at gøre billederne mindre, 

så de ikke fyldte hele skærmen. Med hensyn til indholdet og formuleringen af spørgsmålet angående 

respondenternes grad af fristelse, syntes alle at have en klar forståelse af dette (se bilag 2). 

 

Efter tilretningerne blev endnu et pilotstudie gennemført, nu med tre respondenter for at teste 

ændringerne. Dette blev gennemført på præcis samme vis som hovedstudiet, inklusiv de efterfølgende 

spørgsmål. Endvidere viste det andet pilot studie, at problemet med studiets layout var løst (se bilag 2). 



DATABEHANDLING
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6 DATABEHANDLING 

I nedenstående afsnit præsenteres begyndelsesvist de konkrete målinger, der benyttes til at måle visuel 

opmærksomhed og responstid. Derefter beskrives overvejelserne i forbindelse med kvalitetssikring af 

dataene. Det forklares, hvordan datafilerne undersøges og eventuelt renses for manglende og ugyldige data 

(missing values) og for ekstreme værdier (outliers). Ligeledes forklares, hvordan dataene tjekkes for 

normalitet. 

6.1 BESKRIVELSE AF EYE-TRACKING DATA  

6.1.1 MARKERING AF AREAS OF INTEREST (AOI) 

Inden der dykkes ned i de konkrete målinger, der benyttes til måling af visuel opmærksomhed og responstid, 

bør det nævnes, at det for at udtrække data, der viser respondenternes visuelle opmærksomhed på 

salgspromoveringerne, er nødvendigt at markere dem som såkaldte AOI’er. AOI’er kan beskrives som 

markeringer af bestemte områder på billederne, som ønskes undersøgt nærmere. Det er endvidere kun 

muligt at få indsigt i respondenternes øjenbevægelser og fikseringer inden for områder markeret som 

AOI’er, og netop derfor markeres samtlige salgspromoveringer som AOI’er som vist på nedenstående figur 

10 (Imotions, 2017). 

 

ILLUSTRATION AF DEFINERET AOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Egen illustration af defineret AOI 
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6.1.2 UDTRÆKNING AF DATA FRA IMOTIONS  

For at kunne analysere respondenternes visuelle opmærksomhed, udtrækkes datafilen AOI Metrics per 

Respondent, der indeholder målingerne time spent og TTFF, der skal bruges til måling af visuel 

opmærksomhed. 

 

For at udtrække data, der kan benyttes til at analysere stimulienes evne til at generere impulskøb, 

udtrækkes datafilen Full Survey Response. Denne datafil indeholder information om, 1) hvad hver enkelt 

respondent har lagt i kurven, 2) variablen responstid, der angiver, hvor lang tid denne har været om at klikke 

på ”Læg i kurv”, og 3) variablen fristet, der angiver dennes svar på, hvor fristet denne var til at købe 

produktet.  

 

Inden der gås i dybden med rensningen af datafilerne, bemærkes det, at datafilerne kodes, sådan at 1) alle 

teststimuliene med røde, gule og blå salgspromoveringer samles i variablen STIMULI_FARVE med koderne 

1=rød, 2=gul og 3=blå, og således at 2) alle teststimuliene med SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 

GRATIS samles i variablen STIMULI_TEKST med koderne 4=SPAR 50%, 5=TILBUD 50% og 6=KØB 1 FÅ 1 

GRATIS. 

6.2 RENSNING AF DATAFILERNE 

Med en forståelse for hvilke konkrete variabler, der benyttes til at analysere visuel opmærksomhed og 

responstid, beskrives i følgende afsnit, hvordan datafilerne kvalitetssikres ved blandt andet at undersøge 

disse for missing values og outliers samt for normalitet. Det bør nævnes, at disse undersøgelser foretages 

ved hjælp af statistikprogrammet IBM SPSS Statistics Version 24. 

 

Begyndelsesvist kvalitetssikres datafilerne ved at fjerne de respondenter, hvis datakvalitet er under 80%, da 

80% er grænsen for, hvad der kan accepteres (Wierenga, 2008 kap.11). For netop at tage højde for at nogle 

respondenters datakvalitet ville være for lav, rekrutteredes 50 respondenter, selvom der kun sigtedes efter 

at have 45 respondenter til at deltage i studiet. Det viste sig da også at være nødvendigt at fjerne fem 

respondenter, hvis datakvalitet var under 80%, hvorfor datafilerne nu kun indeholder data fra 45 

respondenter. 

 



 Side 69 af 123 

6.2.1 UNDERSØGELSE AF MISSING VALUES  

Missing values kan som nævnt karakteriseres ved at være manglende eller ugyldige data i datafilen. De kan 

enten være tilsigtede eller utilsigtede og bør undersøges, idet de kan have stor indflydelse på muligheden 

for at analyse og generalisere resultaterne (Jensen and Knudsen, 2014 kap.2). 

 

Tilsigtede missing values skyldes bevidste valg i forbindelse med udformning af undersøgelsesdesignet, 

mens utilsigtede missing values kan skyldes fejl i forbindelse med indtastning af data, eller at respondenten 

har undladt at besvare spørgsmål. Det er særligt utilsigtede missing values, som kan give anledning til 

bekymring, idet tilsigtede missing values er forventelige (ibid.).  

 

Med hensyn til utilsigtede missing values, fjernes begyndelsesvist to respondenter i datafilen Full survey 

response, fordi disse ikke opfylder screeningskravet om at have købt minimum fire produkter, heraf to 

produkter indenfor frugt og grønt, samt to produkter indenfor køl og mejeri inden for de seneste to uger. Det 

betyder, at der i datafilen Full Survey response vil indgå 1o32 cases i stedet for de oprindelige 1080. Med 

hensyn til utilsigtede missing values i datafilerne fra iMotions, kan sådanne ikke forekomme, fordi samtlige 

respondenter tvinges til at svare på alle spørgsmål, og fordi der ikke forekommer nogen manuel indtastning 

af data i SPSS. 

 

Med hensyn til tilsigtede missing values må disse forventes at være i Full survey response datafilen, eftersom 

der kun vil være data i variablen responstid, hvis respondenterne lægger produktet i deres kurv. For at 

identificere de tilsigtede missing values i datafilen laves en frekvenstabel over variablen responstid. Heraf ses 

det, at der i alt er 374 missing values, fordi der i alt er købt 658 produkter (se bilag 3). Da disse missing values 

er tilsigtede, vil der ikke blive gjort noget ved dem, men det bør bemærkes, at analyserne af responstid og 

respondenternes grad af fristelse kun vil blive udført med 658 cases. 

 

Derudover vil det være nødvendigt at behandle data, hvor TTFF i datafilen AOI Metrics per Respondent er lig 

med nul, som missing values og fjerne disse fra datafilen. Disse indikerer nemlig ifølge ph.d. Fellow Seidi 

Suurments blot, at respondenten fikserede på billedet i det sekund, det kom til syne. De viser således ikke 

noget om, hvorvidt stimulussen har fanget respondentens opmærksomhed. I alt fjernes dermed ni cases fra 

datafilen. Se nedenstående figur 11 for oversigt. Desværre ses, at syv af svarene er i gruppe 1, men da 

svarene dækker over forskellige typer af stimuli, vurderes det, at det ikke vil påvirke analysens resultater at 

fjerne dem. Det bør bemærkes, at respondent 32 er ansvarlig for fire ud af de ni cases, men eftersom hendes 
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datakvalitet er over 80% vurderes det ikke at påvirke de overordnede resultater (Wierenga, 2008 kap.11). 

Efter at have fjernet de ni cases, indeholder datafilen 1071 svar i stedet for de oprindelige 1080 svar. 

ILUSTRATION OVER UDTAGET NI CASES GRUNDET TTFF VAR LIG MED NUL 

 

Figur 11: Egen illustration over data, som er fjernet, da TTFF var lig med nul 

 

6.2.2 UNDERSØGELSE AF OUTLIERS 

Outliers kan som nævnt karakteriseres ved at være ekstreme værdier i datafilen. Disse kan medføre bias i 

forbindelse med estimeringen af middelværdier, eftersom mange dataanalyser er meget følsomme overfor 

ekstreme værdier. Derfor skal outliers identificeres og eventuelt fjernes. Outliers kan identificeres ved brug 

af enten frekvenstabeller eller boxplots. Det vælges at benytte boxplots, idet det i SPSS er muligt at 

identificere de specifikke cases, der er outliers, ved at lave boxplots. Således er det lettere at finde og 

eventuelt fjerne outliers, end hvis de identificeres ved brug af frekvenstabeller, der ikke giver mulighed for 

samme. Endvidere angiver SPSS outliers i boxplots ved små cirkler, hvis dataene blot er lidt ekstreme, mens 

de angives ved stjerner, hvis de er meget ekstreme outliers (Jensen and Knudsen, 2014 kap.5). 

 

6.2.2.1 OUTLIERS I DATAFILEN AOI METRICS PER RESPONDENT 

I datafilen AOI Metrics per Respondent undersøges de metriske variabler TTFF og time spent for outliers. Af 

nedenstående boxplots ses, at disse indeholder henholdsvis seks og atten meget ekstreme outliers samt 

flere mindre ekstreme outliers (se den røde cirkel i figur 12 og 13). Disse risikerer at medføre bias i 

estimeringen af middelværdier i de statistiske analyser, men da det ikke umiddelbart kan afvises, at de 
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pågældende respondenter har været så lang tid om at få øje på og se på salgspromoveringerne, vil det 

mindske afhandlingens generaliserbarhed, hvis de fjernes fra datafilen. Desuden definerer SPSS flere nye 

outliers i begge variabler, hvis de meget ekstreme outliers fjernes fra datafilen. Hvis også disse nye meget 

ekstreme outliers skal udelades, vil studiets generaliserbarhed kunne påvirkes i relativt høj grad. Derfor 

vælges at beholde samtlige outliers i datafilen. For at være sikre på at de meget ekstreme outliers ikke 

påvirker analysens resultater betydeligt, testes det, om de påvirker estimeringen af middelværdierne i så 

høj grad, at det påvirker resultaterne af ANOVA; hvilket er den statistiske analyse, som benyttes til at teste 

hypoteserne (se kapitel ”DATAANALYSE” for uddybning af ANOVA). Derfor foretages en ANOVA med TTFF 

og time spent som afhængige variable og STIMULI_FARVE samt STIMULI_TEKST som uafhængige variable. 

Heraf ses, at meget ekstreme outliers ikke påvirker estimeringen af middelværdier betydeligt, idet de ikke 

ændrer på, om middelværdierne er signifikant forskellige fra hinanden eller ej (se bilag 4).  

 

BOXPLOT OVER OUTLIERS I TTFF            BOXPLOT OVER OUTLIERS I TIME SPENT  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figur 12: Dataudtræk fra SPSS                                                Figur 13: Dataudtræk fra SPSS 

 

6.2.2.2 OUTLIERS I DATAFILEN FULL SURVEY RESPONSE 

I datafilen Full survey response undersøges de metriske variabler fristet og responstid for outliers. Fristet 

indeholder ingen outliers. Det gør responstid til gengæld (se nedenstående boxplots, figur 14 og 15). Af 

nedenstående boxplots ses, at der er 11 meget ekstreme outliers i responstid. Endvidere ses, at de outliers, 

der findes i række 1014, 844 og 816, skiller sig særligt ud, idet de viser en responstid på henholdsvis 21,51 

sekunder, 21,99 sekunder og 18,32 sekunder, mens de øvrige meget ekstreme outliers viser en responstid 

på under 15 sekunder (se den røde cirkel i figur 15). Selvom de øvrige meget og lidt ekstreme outliers i højere 
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grad ligger i forlængelse af resten af dataene, risikerer samtlige outliers at medføre bias i estimeringen af 

middelværdier i de statistiske analyser (Jensen and Knudsen, 2014 kap.5). 

 

Ligesom med outliersne i datafilen AOI Metrics per Respondent kan det ikke umiddelbart afvises, at de 

pågældende respondenter har været så lang tid om at lægge produkterne i kurven, hvorfor det vil mindske 

studiets generaliserbarhed at fjerne dem fra datafilen. Også her definerer SPSS nye meget ekstreme 

outliers, hvis de 11 meget ekstreme outliers fjernes. Derfor vil fjernelse af alle outliers i denne datafil også 

ende med at påvirke studiets generaliserbarhed i relativt høj grad, hvorfor det vælges at beholde samtlige 

outliers i datafilen. Derudover bør nævnes, at de 11 ekstreme outliers kun udgør 1,7% af alle køb, hvorfor 

disse ikke bør påvirke beregningen af middelværdier i høj grad. For at være sikre på at de ekstreme outliers 

ikke påvirker analysens resultater betydeligt, testes om de påvirker estimeringen af middelværdier i så høj 

grad, at det påvirker resultaterne af ANOVA. Derfor foretages en ANOVA med responstid som afhængig 

variabel og STIMULI_FARVE samt STIMULI_TEKST som uafhængige variabler. Heraf ses, at de 11 meget 

ekstreme outliers ikke påvirker estimeringen af middelværdier betydeligt, idet de ikke ændrer på, om 

middelværdierne er signifikant forskellige fra hinanden eller ej (se bilag 4). 

        BOXPLOT OVER OUTLIERS I FRISTET                                  BOXPLOT OVER OUTLIERS I RESPONSTID  

 

                        Figur 14: Dataudtræk fra SPSS                                                  Figur 15: Dataudtræk fra SPSS 
 

6.2.3 UNDERSØGELSE FOR NORMALITET 

For at undersøge om variablerne er normalfordelte laves frekvenstabeller vist med en 

normalfordelingskurve. Udover at vurdere om dataene er normalfordelte ved at se på om dataenes fordeling 

følger normalfordelingskurven, sættes SPSS til at udregne værdier for skewness og kurtosis. Disse værdier 
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indikerer nemlig, hvordan dataene er fordelt sammenlignet med en normalfordeling. Skewness er et mål for 

dataenes symmetri. Hvis dataene er normalfordelte, vil den antage værdien nul, mens den ved en 

skævvridning til højre vil antage en positiv værdi og tilsvarende en negativ værdi, hvis dataene er skævvredet 

til venstre. Kurtosis er et mål for, hvor flad datafordelingen er, og denne vil ligesom værdien for skewness 

være nul, hvis dataene er normalfordelte, mens den vil være positiv eller negativ, hvis fordelingen er 

henholdsvis spidsere eller fladere end normalfordelingskurven (Jensen and Knudsen, 2014 kap.7). 

 

6.2.3.1 UNDERSØGELSE FOR NORMALITET I VARIABLEN TTFF 

Begyndelsesvist undersøges, om variablen TTFF er normalfordelt. Det må her konkluderes, at 

datafordelingen er højreskæv og mere spids end en normalfordeling. Dette understøttes af de positive 

værdier for skewness og kurtosis. Det ses desuden af statistics (se figur 16), at den stimulus, som hurtigst 

fangede en respondents opmærksomhed, kun var 0,067 sekunder om dette, mens den, som var længst tid 

om det, var hele 21,4 sekunder om det. Ydermere ses, at respondenterne gennemsnitligt er 2,28 sekunder 

om at fiksere på salgspromoveringerne (se bilag 4).  

HISTOGRAM & STATISTICS OVER VARIABLEN TTFF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Dataudtræk fra SPSS 
 

6.2.3.2 UNDERSØGELSE FOR NORMALITET I VARIABLEN TIME SPENT 

Dernæst ses på, om variablen time spent kan siges at være normalfordelt. Dette er imidlertid heller ikke 

tilfældet, idet samme mønster som ved TTFF gør sig gældende. Af statistics (se figur 17) ses derudover, 1) at 

respondenterne gennemsnitligt fikserer 0,50 sekunder på stimuliene, 2) at de højest fikserer 5,05 sekunder, 

og 3) at der er nogle stimuli, som respondenterne slet ikke fikserer på, idet minimum time spent er nul 

millisekunder (se bilag 4). 
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HISTOGRAM & STATISTICS OVER VARIABELEN TIME SPENT 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17: Dataudtræk fra SPSS 

 

6.2.3.3 UNDERSØGELSE FOR NORMALITET I VARIABLEN RESPONSTID 

Efter at have tjekket de metriske variabler i datafilen AOI Metrics per Respondent tjekkes, om variablen 

responstid i datafilen Full survey response er normalfordelt. Med en datafordeling, der ikke følger 

normalfordelingskurven og med to meget positive værdier for skewness og kurtosis (se figur 18), der 

indikerer, at dataenes fordeling er meget højreskæv og betydeligt spidsere end en normalfordeling, må det 

konkluderes, at dataene ikke er normalfordelte. Grafens tilhørende statistics viser desuden, at 

respondenterne bruger mellem 1,67 og 22,0 sekunder på at beslutte, om de vil lægge produkter i kurven, og 

at de gennemsnitligt bruger 4,62 sekunder på at beslutte sig (se bilag 4). 

HISTOGRAM & STATISTICS OVER VARIABELEN RESPONSTID 

    

Figur 18: Dataudtræk fra SPSS 
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6.2.3.4 UNDERSØGELSE FOR NORMALITET I VARIABLEN FRISTET 

Endelig tjekkes, om variablen fristet er normalfordelt. Som det ses af nedenstående figur 19 følger dataenes 

fordeling i højere grad normalfordelingskurven end de øvrige metriske variable. Dataene er dog 

venstreskæve og fladere end en normalfordeling. Den venstreskæve fordeling kan skyldes, at grafen kun 

viser respondenternes vurdering af deres fristelse til at købe et produkt ved produkter, de har lagt i kurven. 

Endvidere kan det tænkes, at respondenterne vil have en tendens til at vurdere deres fristelse højere end 

hverken eller, fordi de tænker, at de jo lige har lagt produktet i kurven, hvorfor de må have været fristet i 

nogen grad. Imidlertid ses, at respondenterne benytter alle skalaens værdier fra 1 til 7, hvorfor dette ikke er 

en konsekvent tendens. Gennemsnitligt vurderer de deres fristelse til at være 4,63; altså lidt over middel (se 

figur 19 og bilag 4). 

HISTOGRAM & STATISTICS OVER VARIABLEN FRISTET 

 
Figur 19: Dataudtræk fra SPSS 

 

6.2.3.5 OPSUMMERING MED HENSYN TIL NORMALITET 

Da dataene ikke er normalfordelte, burde disse ikke benyttes til analyser, hvor normalitet er en 

forudsætning. Imidlertid er normalitet en forudsætning i de fleste analyseteknikker, men en sjældenhed i 

praksis (Jensen and Knudsen, 2014 kap.7). Derfor vælges det at arbejde med dataene alligevel ud fra 

antagelsen om, at disse er tilnærmelsesvist normalfordelte. Endvidere forsøges det at vælge tests, der er 

robuste over for afvigelser fra normalitetskravet. Efter at have undersøgt dataene for outliers, missing values 

og normalitet, undersøges nu hvorvidt stikprøven er repræsentativ for målpopulationen. 
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6.2.4 UNDERSØGELSE AF STIKPRØVENS REPRÆSENTATIVITET  

For at undersøge generaliserbarheden af afhandlingens resultater, testes det nu om stikprøven er 

repræsentativ for målpopulationen, altså for Danmarks befolkning. Dette gøres ved at se på fordelingen af 

køn og alder i stikprøven. Stikprøven består af 62,8% kvinder og 37,2% mænd, og med hensyn til stikprøvens 

aldersfordeling ses det, at 30,2% af respondenterne er under 25 år, 60,5% er 25-39år, 9,3% er 40+ år (se bilag 

5). For at teste om disse fordelinger er repræsentative, foretages en repræsentativitetstest ved en 

krydstabulering i SPSS, hvor stikprøvens observationer sammenholdes med målpopulationens fordeling. 

Eftersom målpopulationen er Danmarks befolkning, findes målpopulationens fordeling af køn og alder 

gennem data fra Danmarks Statistisk. Ifølge Danmarks Statistik er der 49,8% mænd og 50,3% kvinder i 

befolkningen (DanmarksStatistik, 2018d), hvilket vurderes at svare til en ligelig fordeling mellem kønnene. 

Derfor foretages krydstabuleringen med indstillingen All Categories Equal. I forhold til aldersfordeling 

afgrænses kategorien under 25 år til at medtage personer i alderen 18-24 år, eftersom det som nævnt 

antages, at personer under 18 år ikke er indkøbsansvarlige, da størstedelen af disse forventes at bo hos deres 

forældre. Dette svarer ifølge Danmark Statistik til 532.622 personer under 25 år, 1.063.442 personer mellem 

25 og 39 år og 3.019.626 personer i kategorien 40+ (DanmarksStatistik, 2018c). 

 

Fordelingens repræsentativitet vurderes endvidere ud fra signifikansen af en Chi2-test med H0-hypotesen 

om, at stikprøven og målpopulationen har ens fordelinger af alder og køn. Med en p-værdi på 0,09 for køn 

kan det ikke afvises, at stikprøven har samme fordeling som målpopulationen. Med en p-værdi på 0,00 kan 

hypotesen om ens aldersfordelinger på tværs af stikprøven og målpopulationen dog desværre afvises (se 

bilag 5). Selvom stikprøven kun er repræsentativ for målpopulationen med hensyn til kønsfordelingen, 

benyttes dataene alligevel til videre analyse. Dog anerkendes det, at generaliserbarheden af resultaterne 

svækkes, idet aldersfordelingen i stikprøven ikke er repræsentativ for målpopulationen. 

 

6.2.4.1 UNDERSØGELSE AF ØVRIGE DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKA  

Ses på respondenternes øvrige demografiske karakteristika findes det, at størstedelen af respondenterne 

ikke har børn, idet 60,5% er par eller gift uden børn og 25,6% er singler uden børn. Kun 7,0% er par eller gift 

med udeboende børn, og kun 7,0% er par eller gift med hjemmeboende børn. Sammenlagt har 14,0% af 

respondenterne altså børn, hvilket er lavere end befolkningsgennemsnittet på 26,0% (DanmarksStatistik, 

2018a). Det findes også, at størstedelen af respondenterne er højtuddannede. 32,6% har nemlig en lang 

videregående uddannelse (5+ år efter HF, HH eller studentereksamen), og 41,9% har en mellemlang 

videregående uddannelse (3-4 år efter HF, HH eller studentereksamen) (se bilag 6). Dette er endvidere en 

højere procentandel end i den generelle befolkning, der viser, at 16,57% af befolkningen (inklusiv 14-18-
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årige) har gennemført en mellemlang videregående uddannelse, og at 9,84% har en lang videregående 

uddannelse eller en p.hd. eller forskeruddannelse(DanmarksStatistik, 2018e). 

 

Ses herefter på øvrige karakteristika, der vedrører respondenternes adfærd i forbindelse med shopping, 

findes det, at 25,6% af respondenterne har købt mad eller dagligvarer på internettet inden for de seneste 

seks måneder (se bilag 6). Dette stemmer overens med data fra Danmarks Statistik, der viser, at 22% af 

danskere i 2017 har handlet dagligvarer/madvarer online (DanmarksStatistik, 2018b). Det findes også, at 

18,6% af respondenterne går målrettet efter tilbud, mens 39,5% af respondenterne kun sommetider køber 

tilbud, men ikke altid går målrettet efter tilbud, når de shopper. Ligeledes findes det, at 30,2% af 

respondenterne udtrykker, at de sommetider køber varer med mærkninger, der indikerer, at varer er 

økologiske, danskproducerede eller lignende, men at de ikke går målrettet efter mærkninger, og at 7% går 

målrettet efter økologiske varer (se bilag 6). På baggrund af denne indsigt, vurderes det, at respondenterne 

ikke har en adfærd, som vil påvirke analysens resultater, idet der hverken er mange, der går målrettet efter 

tilbud, eller mange, der kun går efter økologi. Det bør desuden nævnes, at de, der angiver, at de går 

målrettet efter økologi, kan risikere at være påvirket af social desirebility bias (Chan et al., 2017). 

 

6.2.5 UNDERSØGELSE AF HOMOGENITET PÅ TVÆRS AF DE TRE TESTGRUPPER  

Efter at have testet den overordnede stikprøves repræsentativitet, undersøges det nu, hvorvidt de tre 

testgrupper er ensartede. De tre testgrupper skal nemlig være ensartede for at sikre intern validitet. Det ses 

endvidere, at kønsfordelingen er ensartet på tværs af grupperne. Dog er der én mand mere i gruppe 2 end i 

gruppe 1 og 3. Det ses også, at aldersfordelingen er nogenlunde ensartet, idet gennemsnitsalderen på tværs 

af grupperne kun varierer med +/- 3 år. Med hensyn til forskelle på respondenternes øvrige karakteristika 

bør det nævnes, at der er færre respondenter i gruppe 2 end i gruppe 1 og 3, der går målrettet efter tilbud, 

idet der er henholdsvis 13,3%, 21,4% og 21,4% respondenter, der gør dette (se figur 20). Dette vil forringe 

undersøgelsens interne validitet, idet det da kan antages, at flere respondenter i gruppe 1 og 3 vil være 

tilbøjelige til at foretage impulskøb som følge af påvirkning fra salgspromoveringer. Udover dette vurderes 

der dog at være homogenitet på tværs af testgrupperne (se bilag 6). 
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OVERSIGT OVER INDDELING AF RESPODENTERNE PÅ TVÆRS AF GRUPPERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Egen illustration over karakteristika for respondenter i de tre testgrupper 



DATAANALYSE
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7 DATAANALYSE 

I dette afsnit skabes initialt et overblik over de kvantitative data ved brug af frekvens- og krydstabeller. 

Derefter vil de i overensstemmelse med positivismens metodiske praksis blive analyseret ved brug af 

statistiske tests. Efter at have skabt overblik over de kvantitative data og analyseret disse, analyseres de 

kvalitative data vedrørende respondenternes holdninger til salgspromoveringer. Disse vil som nævnt 

tidligere ikke blive udsat for statistisk analyse, men derimod blive analyseret ved brug af tolkning, hvor der 

søges efter mønstre og sammenhænge i respondenternes svar. 

7.1 BESKRIVENDE ANALYSER AF DE KVANTITATIVE DATA 

I dette afsnit gives et overblik over karakteristika ved køb. For at skabe et overblik over antallet af køb og 

disses karakteristika laves en række frekvenstabeller (se bilag 7). 

 

7.1.1 OVERBLIK OVER ANTAL KØB PÅ TVÆRS AF PRODUKTER OG 

FØDEVAREKATEGORIER 

I eye-tracking studiet blev i alt foretaget 658 køb. Det ses, at nogle produkter købes oftere end andre (se 

figur 21). Mere specifikt ses, at avokado, agurk, gulerødder og banan købes oftere end de øvrige produkter 

i studiet, idet disse er købt af henholdsvis 40, 39, 38 og 38 respondenter. Modsat ses det, at A38, fløde og 

cremefraiche købes mindst hyppigt, idet disse er købt af henholdsvis 13, 14 og 17 respondenter. Dette kunne 

tyde på, at der generelt købes flere frugt og grønt produkter end køl og mejeri produkter. Ved nærmere 

undersøgelse ses dette også at være tilfældet, idet 58% er inden for frugt og grønt kategorien, mens kun 

42% er inden for køl og mejeri kategorien (se bilag 7). Dette vil have betydning for analysens resultater, idet 

disse da i højere grad vil gælde frugt og grønt end køl og mejeri kategorien. 
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OVERSIGT OVER ANTAL KØB PER PRODUKT 

 

Figur 21: Egen illustration af antal køb per produkt (se bilag 7 for detaljer) 

 

7.1.2 OVERBLIK OVER RESPONSTID PER PRODUKT 

For at få et indtryk af hvorvidt der er nogle produkter, som respondenterne lægger hurtigere i kurven end 

andre, laves en frekvenstabel over antal køb per produkt og gennemsnitlig responstid per produkt (se figur 

22). Af denne ses det, at respondenterne generelt er hurtigst om at beslutte sig for at lægge løg i kurven, 

mens de er længst tid om at beslutte sig for at lægge skæreost i kurven. I og med at responstid som nævnt 

bør kunne benyttes som en indikator for impulsivitet, kan det altså tyde på, at der laves flere impulsive køb 

af løg end af skæreost. Da det ikke var produktet, der testedes i studiet, men salgspromoveringernes 

karakteristika, vil det imidlertid ikke være muligt at konkludere på dette. Det kunne desuden tyde på, at 

respondenterne er hurtigere om at beslutte sig for at lægge frugt og grønt i kurven end køl og mejeri 

produkter i kurven. De syv produkter, som respondenterne er længst tid om at lægge i kurven, er nemlig køl 

og mejeri produkter, mens de fem produkter, respondenterne er hurtigst om at lægge i kurven, er frugt og 

grønt produkter. Imidlertid bør det bemærkes, at der kun er 2,54 sekunders forskel på, hvor hurtigt 

respondenterne lægger løg og skæreost i kurven. 
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OVERSIGT OVER RESPONSTID (SEKUNDER) PER PRODUKT 

 

Figur 22: Egen illustration af responstid i sekunder per produkt, ”n” angiver antal køb, (se bilag 7 for detaljer). 

 

7.1.3 OVERBLIK OVER RESPONDENTERNES GRAD AF FRISTELSE PER PRODUKT 

For at få et indtryk af om det købte produkt kan have indflydelse på, hvor fristet respondenterne angiver, at 

de er til at købe produktet, laves en frekvenstabel, der viser den gennemsnitlige grad af fristelse per produkt 

(se figur 23). Denne viser, at avokado, vindruer og æg skaber den største grad af fristelse, idet disse 

gennemsnitligt genererer en fristelse på henholdsvis 6,40, 6,03 og 6,00. Grafen viser også, at skæreost, salat 

og pære genererer den laveste grad af fristelse på henholdsvis 5,00, 5,24 og 5,24. I og med at der kun er 1,4 

forskel på den gennemsnitlige grad af fristelse på tværs af produkterne, og i og med at der ikke kan ses 

noget mønster på tværs frugt og grønt kategorien og køl og mejeri, der indikerer, at nogen produkttyper 

genererer højere grad af fristelse end andre, vurderes det, at produktet ikke influerer på respondenternes 

grad af fristelse (se bilag 7). 
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OVERSIGT OVER GRADEN AF FRISTELSE PER PRODUKT 

 

Figur 23: Egen illustration af graden af fristelse per produkt, ”n” angiver antal køb, (se bilag 7 for detaljer) 

7.2 HYPOTESETEST VED ANOVA 

For at besvare hypoteserne anvendes en variansanalyse, ANOVA. Denne er nemlig velegnet til at teste 

hypoteser om forskelle på tre eller flere middelværdier for intervalskalerede afhængige variabler, der er 

opdelt i grupper af uafhængige variabler målt på en nominal skala (Jensen & Knudsen, 2014). Det vil sige, at 

en ANOVA gør det muligt at teste, om der er forskel på middelværdierne af TTFF, time spent, responstid og 

fristet på tværs af de uafhængige nominalt skalerede variabler: 1) stimulusfarve inddelt i grupperne rød, gul 

og blå, og 2) stimulustekst inddelt i grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Altså er det 

muligt at få indsigt i, hvorvidt der er signifikant forskel på farvernes og teksternes evne til at generere visuel 

opmærksomhed og impulskøb (se bilag 4). 

 

Inden der gås i dybden med, 1) hvilke forudsætninger der skal opfyldes for at kunne anvende ANOVA, 2) 

hvilket signifikansniveau, der testes på og 3) hvilke specifikke nul- og alternativhypoteser, der undersøges, 

forklares først den statistiske fremgangsmåde, der karakteriserer ANOVA.  
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Den statistiske fremgangsmåde, der benyttes ved ANOVA, kan kort forklares ved at være en undersøgelse 

af 1) varians mellem grupper og en undersøgelse af 2) varians indenfor grupper, samt 3) forholdet mellem 

disse, hvor der 4) tages højde for antallet af grupper, der undersøges. Forholdet mellem de to former for 

varians udtrykker en såkaldt testværdi, og denne benævnes ”F”, hvorfor den statistiske test, der benyttes 

ved ANOVA kaldes en F-test (Jensen and Knudsen, 2012, kap 11).  

 

7.2.1 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE AF ANOVA 

Ligesom ved andre statistiske analyser er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt for at kunne 

generalisere resultaterne af en ANOVA. For det første forudsættes, at den afhængige variabel er metrisk, 

altså enten intervalskaleret eller ratioskaleret. Denne forudsætning er opfyldt ved at TTFF, time spent og 

responstid er ratioskaleret, mens fristet er intervalskaleret. For det andet forudsættes, at den uafhængige 

variabel er kategorisk, altså nominal- eller ordinalskaleret. Denne forudsætning er også opfyldt, idet de 

uafhængige variable FARVE_STIMULI og TEKST_STIMULI er nominalskaleret med rød, gul og blå samt 

SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS. For det tredje forudsættes, at dataene i de forskellige 

kategorier er uafhængige af hinanden, hvilket også er opfyldt. For det fjerde forudsættes den afhængige 

variabel at være normalfordelt inden for hver af kategorierne. Denne forudsætning er desværre ikke opfyldt 

jævnfør afsnittet ”UNDERSØGELSE FOR NORMALITET”, og det øger risikoen for, at resultaterne 

indeholder type I og type II fejl. Altså øger det risikoen for, at en sand nulhypotese afvises, type I fejl, og at 

en falsk nulhypotese accepteres, type II fejl. F-testen er dog trods normalitetskravet rimelig robust over for 

afvigelser i normalitet, hvis blot antallet af observationer i hver gruppe er relativt ens og over 30 (Jensen and 

Knudsen, 2014 kap.3). Med 101-179 observationer i hver gruppe er dette tilfældet, og afvigelsen bør derfor 

ikke påvirke analysens resultater væsentligt. For det femte forudsættes varianshomogenitet, hvilket 

betyder, at F-testens pålidelighed afhænger af, at variansen er ens i alle kategorier. For at undersøge om 

forudsætningen opfyldes, udføres Levene’s tests (se bilag 4), der viser, at dette er tilfældet på tværs af 

grupperne på samtlige afhængige variable. Efter at have beskrevet forudsætningerne for anvendelse af 

ANOVA, adresseres nu analysens signifikansniveau. 

  

7.2.2 VALG AF SIGNIFIKANSNIVEAU 

I forbindelse med statistiske analyser af stikprøver er der en risiko for, at analysernes resultater ikke gælder 

totalpopulationen. Det er dog muligt at sandsynliggøre, at resultaterne gælder totalpopulationen. Dette 

gøres ved at vedtage et acceptabelt niveau af usikkerhed; altså en grænse for, hvor stor risikoen må være 

for at afvise en sand hypotese. Dette kaldes signifikansniveauet, og i marketing research er grænsen typisk 
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5% (Malhotra et al., 2012 kap.18). I denne afhandling er signifikansniveauet valgt til 5%, hvilket betyder, at 

analysens resultater med 95% sikkerhed kan siges at gælde for totalpopulationen. 

 

7.2.3 FORMULERING OG TEST AF HYPOTESER 

Med ovenstående på plads fortsættes nu med formulering af nul- og alternativhypoteser, H0 og HA, samt 

udførelse af tests. I ANOVA vil nulhypotesen altid påstå, at alle middelværdier er ens, mens 

alternativhypotesen vil påstå, at mindst et par middelværdier er forskellige. For at finde ud af hvilke 

gruppers middelværdier, der er signifikant forskellige fra hinanden, er det nødvendigt at supplere ANOVA 

med en Post-Hoc test som Scheffe’s test eller en Post-Hoc test som Dunnets T3 test, som tager højde for 

uens varians på tværs af grupper. Sådanne tests tester nemlig for signifikante forskelle i middelværdier på 

parvise sammenligninger for alle mulige kombinationer mellem grupperne i den uafhængige variabel 

(Jensen and Knudsen, 2014 kap.11). Opsummerende gælder, at såfremt ANOVA viser, at middelværdierne 

ikke er ens, må Post-Hoc tests anvendes for at afgøre, hvilke middelværdier, der er forskellige. Er 

middelværdierne ens, foretages ikke Post-Hoc tests. Først testes, hvorvidt der generelt kan siges at være 

forskel på middelværdierne på tværs af de tre farvestimuli og de tre tekststimuli. Dette vises ved niveau 1 i 

nedenstående figur 24. Herved er det muligt at be- eller afkræfte afhandlingens hypoteser. Derefter 

undersøges det, om der er forskel på middelværdierne, når der tages højde for de to fødevarekategorier. 

Dette vises ved niveau 2 i nedenstående figur. 
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OVERSIGT OVER TESTEDE VARIABLER PÅ OVERORDNET OG UNDERORDNET NIVEAU 

 

Figur 24: Egen illustration over hvordan, der testes på forskel i middelværdier mellem de testede variabler 
 

7.2.4 TEST AF HYPOTESER PÅ NIVEAU 1 
7.2.4.1 TEST AF HYPOTESER OM VISUEL OPMÆRKSOMHED  
7.2.4.1.1 TEST AF HYPOTESE 1-2 
For at teste hypotese 1-2 om farves indflydelse på, hvor hurtigt en salgspromovering fanger forbrugerens 

opmærksomhed, formuleres følgende nul- og alternativhypoteser: 

 

Initialt ses på forskelle i middelværdier i TTFF, og analysens resultater viser, at der gennemsnitligt går 2,31 

sekunder, førend respondenterne fikserer på den røde salgspromovering, mens der går 2,39 sekunder og 

Hypotese 1: Den røde farve er kortest tid om at fange forbrugerens opmærksomhed 

Hypotese 2: Den blå farve er længst tid om at fange forbrugerens opmærksomhed 

 

H0 = Middelværdierne er ens på tværs af grupperne rød, gul og blå 

HA= Mindst et par middelværdier på tværs grupperne rød, gul og blå er forskellige fra hinanden 
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2,56 sekunder, førend de fikserer på henholdsvis den gule og den blå salgspromovering (se figur 25). Dette 

understøtter hypotese 1 om, at den røde salgspromovering er kortest tid om at tiltrække visuel 

opmærksomhed, og hypotese 2 om, at blå er længst tid om at fange visuel opmærksomhed. Med en p-værdi 

på 0,47 er det dog ikke muligt at afvise nulhypotesen om, at middelværdierne er ens. Altså kan hypotese 1-

2 ikke bekræftes. 

 

OVERSIGT OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIEN VED ANOVA FOR FARVER OG TTFF 

 

Figur 25: Egen illustration (se bilag 4 for detaljer) 

 

7.2.4.1.2 TEST AF HYPOTESE 3-4 
For dernæst at teste hypotese 3 og 4 angående tekstkompleksitetens indflydelse på, hvor lang tid 

forbrugerens opmærksomhed fanges, formuleres følgende nul- og alternativhypoteser: 

 

Af analysen ses, at respondenterne gennemsnitligt fikserer på SPAR 50 % i 0,42 sekunder, mens de fikserer 

lidt længere tid på TILBUD 50% og endnu længere tid på KØB 1 FÅ 1 GRATIS. De fikserer henholdsvis 0,55 

sekunder og 0,87 sekunder. Dette forhold understøtter hypotese 3-4 om, at fikseringstiden øges i takt med, 

at tekstkompleksiteten øges, og ses på p-værdien er denne 0,00 (se figur 26). Altså er det muligt at 

konkludere, at der er signifikant forskel på middelværdierne i time spent, hvorfor nulhypotesen om, at alle 

middelværdier er ens, må afvises. I modsætning til de ovenstående analyser, der viste ikke-signifikante p-

værdier, undersøges det nu, hvori forskellen mellem de tre middelværdier på tværs af salgspromoveringer 

består. Dette undersøges ved at se på resultaterne af Post-Hoc testen, Dunnets T3, hvilken benyttes, idet 

Hypotese 3: KØB 1 FÅ 1 GRATIS fanger forbrugerens opmærksomhed i længst tid 

Hypotese 4: SPAR 50% fanger forbrugerens opmærksomhed i kortest tid 

 

H0 = Middelværdierne er ens på tværs af grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅR 1 GRATIS 

HA = Mindst et par middelværdier på tværs grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅR 1 

GRATIS er forskellige fra hinanden 
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variansen i grupperne er uens. Testen viser, at der er signifikant forskel på middelværdierne mellem KØB 1 

FÅ 1 GRATIS og SPAR 50% og mellem KØB 1 FÅ 1 GRATIS og TILBUD 50%, da p-værdierne begge er 0,00. 

Med en p-værdi på 0,08 viser testen samtidig, at der ikke er signifikant forskel på, hvor lang tid SPAR 50% 

og TILBUD 50% fanger respondenternes visuelle opmærksomhed. Det er altså kun KØB 1 FÅ 1 GRATIS, der 

har en signifikant højere middelværdi end de andre to salgspromoveringer (se figur 27). På baggrund af 

denne indsigt kan hypotese 3 bekræftes, men ikke hypotese 4. Altså er det muligt at bekræfte, at 

tekstkompleksiteten har en betydning for, hvor længe salgspromoveringer formår at fange visuel 

opmærksomhed, og at respondenterne bruger signifikant længere tid på at opfatte og bearbejde KØB 1 FÅ 

1 GRATIS end de to andre salgspromoveringer med lavere tekstkompleksitet. Hvis formålet er at skabe 

impulsive køb, bør virksomheder derfor benytte SPAR 50% eller TILBUD 50%, da dette er lettere for 

forbrugeren at bearbejde. 

 

ANNOVA OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIEN VED ANOVA FOR TEKST OG TIME SPENT 

 

Figur 26: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

 

OVERSIGT OVER POST-HOC TESTEN, HVILKEN BENYTTES TIL TIME SPENT  

HVOR VARIANSEN I TEKSTGRUPPERNE ER UENS 

 

Figur 27: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 
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7.2.4.2 TEST AF HYPOTESER OM RESPONSTID 
7.2.4.2.1 TEST AF HYPOTESE 5-6  
For at teste hypotese 5-6 om farvers evne til at skabe arousal og derigennem bevirke en kort responstid 

formuleres følgende nul- og alternativhypoteser: 

 

Ses først på middelværdierne i målingen af responstid, findes det, at respondenterne i gennemsnit er 4,56 

sekunder om at lægge produkter med røde salgspromoveringer i kurven, mens de er 4,46 sekunder og 4,58 

sekunder om at lægge produkter med henholdsvis gule og blå salgspromoveringer i kurven. Dette resultat 

er ikke i overensstemmelse med det formodede forhold mellem farverne, og idet rød burde generere den 

største arousal og dermed den korteste responstid. Den blå farve ses dog at være i overensstemmelse med 

tidligere teori, idet den ses at generere den længste responstid (Cheng et al., 2009). Imidlertid ses en p-

værdi på 0,91, hvorfor det ikke er muligt at afvise nulhypotesen om, at middelværdierne på tværs af 

grupperne er ens (se figur 28). Altså kan hypotese 5 og 6 ikke bekræftes, og således er det ud fra denne test 

ikke muligt at konkludere, at virksomheder kan fremme antallet af impulskøb ved at designe deres 

salgspromoveringer i en bestemt farve. 

 

ANOVA OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIEN VED ANOVA FOR FARVE OG RESPONSTID 

 
Figur 28: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

 

Hypotese 5: Rød genererer den korteste responstid  

Hypotese 6: Blå genererer den længste responstid  

 

H0 = Middelværdierne er ens på tværs af grupperne rød, gul og blå 

HA = Mindst et par middelværdier på tværs grupperne rød, gul og blå er ikke ens 
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7.2.4.2.2 TEST AF HYPOTESE 7-8 
For at teste hypotese 7-8 om, at tekstkompleksiteten af salgspromoveringer har indflydelse på, hvor hurtigt 

respondenterne lægger produkter i kurven, formuleres følgende nul- og alternativhypoteser: 

Ifølge hypoteserne bør salgspromoveringer med teksten SPAR 50% generere hurtigere responstid end 

salgspromoveringer med teksten TILBUD 50%, der igen bør generere hurtigere responstid end 

salgspromoveringer med teksten KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Ses på middelværdierne i responstid, synes dette også 

at være tilfældet, idet respondenterne bruger kortest tid på at lægge produkter med SPAR 50% 

salgspromoveringen i kurven. Mere specifikt er respondenterne gennemsnitligt 4,55 sekunder om at lægge 

produkter med denne salgspromovering i kurven. Overraskende er de hurtigere til at lægge produkter med 

salgspromoveringen KØB 1 FÅ 1 GRATIS i kurven end produkter med salgspromoveringen TILBUD 50%. 

Nærmere bestemt er de henholdsvis 4,73 sekunder og 4,81 sekunder om det. Dette understøtter således 

ikke det formodede forhold mellem salgspromoveringernes evne til at generere impulskøb. Med en p-værdi 

på 0,78 er det imidlertid ikke muligt at afvise nulhypotesen om, at alle middelværdier er ens (se figur 29). 

Altså kan hypotese 7-8 ikke bekræftes. Således er det ikke muligt at anbefale virksomheder at designe deres 

salgspromoveringer med en lav tekstkompleksitet for at skabe de bedste forudsætninger for impulskøb på 

baggrund af dette studie. 

 

ANOVA OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIEN VED ANOVA FOR TEKST OG RESPONSTID 

 

Figur 29: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

Hypotese 7: SPAR 50% genererer den korteste responstid 

Hypotese 8: KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer den længste responstid 

 

H0 = Middelværdierne er ens på tværs af grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅR 1 GRATIS 

HA = Mindst et par middelværdier på tværs grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅR 1 

GRATIS er forskellige fra hinanden 
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7.2.4.3 TEST AF HYPOTESER OM GRAD AF FRISTELSE 
7.2.4.3.1 TEST AF HYPOTESE 9-10 
For nu at teste hypoteserne, der gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af den 

neurovidenskabelige metode og den selvrapporterende metode, formuleres følgende nul- og 

alternativhypoteser om farvers indflydelse på salgspromoveringers evne til at generere arousal, og 

derigennem påvirke til impulskøb: 

 

Med en middelværdi på 4,49 viser resultatet af testen, at den røde genererer den laveste gennemsnitlige 

grad af fristelse. Dertil viser resultatet af testen, at gul genererer den næstlaveste gennemsnitlige grad af 

fristelse på 4,55, og at blå genererer den højeste gennemsnitlige grad af fristelse på 4,66. Dette er således 

ikke i overensstemmelse med det formodede forhold mellem salgspromoveringers farver og deres evne til 

at generere arousal og bevirke impulskøb. Faktisk tyder middelværdierne på det stikmodsatte forhold 

mellem farverne. Dog viser testen en p-værdi på 0,66, hvorfor det ikke kan afvises, at alle middelværdier er 

ens (se figur 30). Det er således ikke muligt at bekræfte hypotese 9-10. Resultatet af denne test er således 

ikke forskelligt fra resultatet genereret ved den neurovidenskabelige metode. Ingen af metoderne viser 

nemlig, at der eksisterer en signifikant sammenhæng mellem farver og arousal målt ved henholdsvis fristet 

og responstid. 

 

OVERSIGT OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIEN VED ANOVA FOR FARVE OG FRISTET 

 

Figur 30: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

 

Hypotese 9: Rød genererer højeste grad af fristelse  

Hypotese 10: Blå genererer laveste grad af fristelse  

 

H0 = Middelværdierne er ens på tværs af grupperne rød, gul og blå 

HA = Mindst et par middelværdier på tværs grupperne rød, gul og blå er ikke ens 
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7.2.4.3.2 TEST AF HYPOTESE 11-12 
For endelig at teste hypotese 11-12 om tekstkompleksitetens påvirkning på respondenternes grad af 

fristelse formuleres følgende nul- og alternativhypoteser: 

Af testens resultater ses, at SPAR 50% genererer den laveste gennemsnitlige grad af fristelse på 4,58, mens 

at TILBUD 50% genererer den højeste gennemsnitlige grad af fristelse på 4,76. KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer 

en gennemsnitlig grad af fristelse på 4,71, og placerer sig således i midten. Dette støtter således ikke det 

formodede forhold mellem tekstkompleksitetens evne til at påvirke respondenternes grad af arousal målt 

ved fristelse. Testen viser imidlertid en p-værdi på 0,64, og derfor kan nulhypotesen om ens middelværdier 

på tværs af de tre grupper ikke afvises (se figur 31). Altså kan hypotese 11-12 ikke bekræftes, og således ses 

også her overensstemmelse med resultaterne fra den neurovidenskabelige metode. 

 

OVERSIGT OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIEN VED ANOVA FOR TEKST OG FRISTET 

 

Figur 31: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

 

7.2.5 TEST AF HYPOTESER PÅ NIVEAU 2 

7.2.5.1 UNDERSØGELSE AF FORSKELLE PÅ TVÆRS AF FØDEVAREKATEGORIER  

Efter at have testet hypoteserne bredt, altså uden at tage hensyn til eventuelle forskelle på tværs af 

fødevarekategorier, testes hypoteserne nu inden for hver af de to fødevarekategorier: frugt og grønt og køl 

og mejeri. Hypoteserne testes ved det samme signifikansniveau og ved de samme overordnede nul- og 

Hypotese 11: SPAR 50% genererer højeste grad af fristelse  

Hypotese 12: KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer laveste grad af fristelse 

 

H0 = Middelværdierne er ens på tværs af grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅR 1 GRATIS 

HA = Mindst et par middelværdier på tværs grupperne SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅR 1 

GRATIS er forskellige fra hinanden 
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alternativhypoteser som ovenfor, hvor hypoteserne er testet for den samlede pulje af fødevarer. Som det 

ses af ANOVA resultaterne i nedenstående figur 32, er mønstret for signifikans det samme, uanset om 

hypoteserne testes på den samlede pulje af fødevarer, eller på fødevarekategorierne hver for sig (se bilag 

4).  

 

7.2.5.1.1 FORSKELLE PÅ NIVEAU 2 VED TTFF, RESPONSTID OG GRAD AF FRISTELSE 

Med hensyn til forskelle på TTFF, responstid og grad af fristelse findes altså ingen signifikante forskelle på 

tværs af teststimuliene, uanset om der testes på den samlede pulje af fødevarer eller på 

fødevarekategorierne hver for sig (se bilag 4). 

 

7.2.5.1.2 FORSKELLE PÅ NIVEAU 2 VED TIME SPENT 

Ligeledes findes ingen signifikante forskelle på time spent på tværs af farvestimuliene, uanset om der testes 

på den samlede pulje af fødevarer eller på fødevarekategorierne hver for sig. Imidlertid ses signifikante 

forskelle på time spent på tværs af tekststimuliene inden for fødevarekategorierne, ligesom ved den samlede 

pulje af fødevarer (se figur 32). Da de signifikante forskelle på fødevarekategori niveau (niveau 2) er 

forskellige fra de signifikante forskelle på det overordnede niveau (niveau 1), uddybes disse i følgende afsnit. 

 

For frugt og grønt kategorien viser post hoc testen med en p-værdi på 0,00, at middelværdien for KØB 1 FÅ 

1 GRATIS på 0,93 sekunder er signifikant forskellig fra middelværdierne 0,45 sekunder og 0,49 sekunder i 

henholdsvis SPAR 50% og TILBUD 50%. Ved post hoc test mellem SPAR 50% og TILBUD 50% ses der en p-

værdi på 0,94. Således ses der altså ikke en signifikant forskel på middelværdierne mellem SPAR 50% og 

TILBUD 50% (se figur 33). Dette resultat stemmer overens med analysen af den samlede fødevarepulje, hvor 

hypotese 3 bekræftes, men ikke hypotese 4. 

 

Med hensyn til køl og mejeri viser post hoc testen med en p-værdi på 0,00 en signifikant forskel mellem 

middelværdien for KØB 1 FÅ 1 GRATIS på 0,40 sekunder og middelværdien for SPAR 50% på 0,81 sekunder. 

Dog viser post hoc testen med en p-værdi på 0,42 ikke signifikant forskel mellem middelværdierne for KØB 

1 FÅ 1 GRATIS og TILBUD 50%. Desuden viser post hoc testen heller ikke signifikant forskel på SPAR 50% 

og TILBUD 50%, idet p-værdien her er 0,06 (se figur 33). Det er dog tæt på at være signifikant. Dette resultat 

adskiller sig altså både fra resultatet i kategorien frugt og grønt og i den samlede fødevarepulje. Endvidere 

gør dette resultat det hverken muligt at bekræfte hypotese 3 eller hypotese 4. Selvom resultatet af 

analyserne ikke stemmer helt overens, og selvom det ikke er muligt at bekræfte hypotese 3 og 4 inden for 
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køl og mejeri, understøtter resultatet stadig forholdet, at des større tekstkompleksitet, des længere 

fikseringstid, eftersom der ses en signifikant forskel på SPAR 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS. 

 

OVERSIGT OVER MIDDELVÆRDIERNE OG P-VÆRDIERNE VED ANOVA FOR TEKST OG TIME SPENT PÅ 

NIVEAU 2 

 

Figur 32: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

OVERSIGT OVER POST-HOC TESTEN, HVILKEN BENYTTES TIL TIME SPENT HVOR  

VARIANSEN I TEKSTGRUPPERNE ER UENS 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: Egen illustration, (se bilag 4 for detaljer) 

 

7.2.6 BESVARELSE AF HYPOTESER OM RESPONDENTERNES HOLDNING 

For nu at besvare hypoteserne om respondenternes holdning til salgspromoveringers farve og 

tekstkompleksitet benyttes fortolkning til at analysere respondenternes svar i de åbne fritekstfelter. For at 

imødekomme kvalitetskravene inden for socialkonstruktivismen gøres derfor indledningsvist opmærksom 

på, at fortolkningen af respondenternes svar vil være påvirket af den forforståelse, som vi har erhvervet om 

genstandsfeltet gennem den teoretiske referenceramme.  
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7.2.6.1.1 BESVARELSE AF HYPOTESE 13-14 

 
Ved at kategorisere respondenternes svar på spørgsmålet om, hvilke(n) farve(r) de synes passer bedst til 

angivelse af salgspromoveringer, findes det, at respondenterne foretrækker, at salgspromoveringer angives 

med gul. 62,8% af respondenterne svarer nemlig, at de foretrækker gul fremfor rød og blå. Kun 27,9% 

svarer, at de synes, at den røde farve egner sig bedst til at angive tilbud. Ligeledes nævner kun 4,7% af 

respondenterne, at de foretrækker, at salgspromoveringer angives med blå, mens 4,7% angiver de ikke ved 

det (se figur 34). På baggrund af dette kan hypotese 13-14 bekræftes. Desuden bør nævnes, at 

respondenterne også fik mulighed for at vælge den grå farve, som blot benyttes som neutral farve til at teste 

salgspromoveringers tekst og altså ikke til test af farve. Ingen synes imidlertid, at den grå farve passede 

bedst til at angive salgspromoveringer (se bilag 6). 

OVERSIGT OVER FORETRUKNE FARVER 

 

Figur 34: Egen illustration af respondenternes foretrukne farver til angivelse af salgspromoveringer 

 

Efter at have klarlagt respondenternes overordnede holdning til hvilke farver der passer bedst til angivelse 

af salgspromoveringer, analyseres nu de bagvedliggende årsager til respondenternes holdning.  

 

Flere af respondenterne udtrykker, at den gule farve egner sig bedst til at angive tilbud, fordi den springer 

mest ud og gør opmærksom på sig selv (respondent 49), og fordi det er den farve, man forbinder med discount 

eller noget billigt. Den er klart mest opsigtsvækkende (respondent 17). Derudover udtrykker flere 

respondenter, at de associerer den gule farve med tilbud (respondent 3, 4, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 45). I 

overensstemmelse hermed nævner flere respondenter, at den gule farve er mest almindelig i en 

tilbudskontekst, og at det er nemmere for dem at huske den gule farve, fordi de er vant til at se den 

(respondent 19, 43, 44) (se bilag 6). Disse begrundelser må siges at understøtte eksisterende teori, som 

påstår, at forbrugerens subjektive forståelse af farver spiller en rolle for dennes præferencer for farver til 

angivelse af salgspromoveringer. Ligeledes understøtter det Andersen (2011), der hævder, at gul associeres 

med lavpris, tilbud, billigt og udsalg i shopping sammenhæng i Danmark (Andersen, 2011 kap.2).  

Hypotese 13: Forbrugeren foretrækker i højeste grad gule salgspromoveringer 

Hypotese 14: Forbrugeren foretrækker i laveste grad blå salgspromoveringer 
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Ses nærmere på årsagerne til, at 27,9% af respondenterne mener, at den røde farve egner sig bedst til at 

angive tilbud, forklarer flere respondenter, at den røde farve er bedst til at fange deres opmærksomhed og 

blik uden at virke for discount artig (respondent 5, 31, 35, 42, 51). Eksempelvis udtrykker en respondent, at 

det er den, der giver det bedste blikfang og at den gule farve (er) blevet misbrugt som discount/tilbudsfarve, 

hvilket gør, at den ikke længere virker legitim (respondent 53), mens en anden respondent begrunder med 

argumentet om, at det er en skrigende farve, der hurtigt skaber opmærksomhed om budskabet (respondent 

20) (se bilag 6). Respondenternes argumenter for, at den røde farve passer bedst til at angive 

salgspromoveringer, er således også i overensstemmelse med eksisterende forsknings resultater, der 

påstår, at rød virker særligt distraherende på forbrugeren (Bellizzi and Hite, 1992).  

 

Sidst ses nærmere på årsager til, hvorfor 4,7% af respondenterne synes, at den blå farve egner sig bedst til 

tilbud. I overensstemmelse med eksisterende forskning, der viser, at kolde farver som blå virker afslappende 

og beroligende, begrunder en af respondenterne sin holdning med, at den blå farve gør opmærksom på, at 

der er noget anderledes ved produktet. Men farven er stadigvæk afslappende at kigge på (respondent 1) (se 

bilag 6). Imidlertid står denne begrundelse i kontrast til eksisterende forsknings påstand om, at rød bør 

benyttes til at angive tilbud (Danger, 1969). Selvom flertallet synes at være enige om, at gul og rød egner 

sig bedre end blå til at angive salgspromoveringer, bevidner denne påstand om, at forbrugeres opfattelse af 

farver også har et subjektivt element. 

 

7.2.6.1.2  BESVARELSE AF HYPOTESE 15-16 

Ved at kategorisere respondenternes svar på spørgsmålet om, hvilke(n) tekst(er) de synes passer bedst til 

angivelse af salgspromoveringer, findes det, at størstedelen af respondenterne foretrækker SPAR 50%. 

74,4% af respondenterne angiver nemlig, at de foretrækker SPAR 50%, mens kun 14,3% angiver, at de 

foretrækker KØB 1 FÅ 1 GRATIS, og kun 9,3% angiver at de foretrækker TILBUD 50%. Endelig angiver 2,3% 

at de ikke ved det (se figur 35). Dette resultat støtter således ikke hypotese 15 og 16 om, at respondenterne 

foretrækker, at salgspromoveringer angives med TILBUD 50%, fordi dette har et middelniveau af 

kompleksitet. Tværtimod indikerer analysen, at der er flere respondenter, der foretrækker SPAR 50% og 

dernæst KØB 1 FÅ 1 GRATIS end TILBUD 50% (se bilag 6). 

 

 

Hypotese 15: Forbrugeren foretrækker i højeste grad salgspromoveringer med teksten TILBUD 50% 

Hypotese 16: Forbrugeren foretrækker i laveste grad salgspromoveringer med teksten KØB 1 FÅ 1 

GRATIS 
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OVERSIGT OVER FORETRUKNE TEKSTER 

 

Figur 35: Egen illustration over foretrukne tekster (se bilag 6 for detaljer) 

 

Dykkes ned i årsagerne til, at de fleste respondenter foretrækker SPAR 50% fremfor de to andre 

præsentationer af salgspromoveringer, forklarer flere respondenter, at de synes bedst om SPAR 50%, fordi 

dens mening er hurtigst at afkode, idet den indikerer besparelsen direkte (respondent 6, 17, 28, 32, 34 44 og 

48). Eksempelvis nævner en af respondenterne, at SPAR 50% gør det lettere at regne ud, hvor meget man 

sparer fremfor de andre former (respondent 16), mens en anden respondent uddyber sin holdning ved at 

forklare, at SPAR 50% beskriver, hvad tilbuddet indebærer. Ved de andre to former går der i hvert fald for mig 

længere tid, før jeg forstår tilbuddet (respondent 43). I overensstemmelse hermed forklarer en respondent 

sin holdning ved udtalelsen: jeg kan godt lide at se, hvor meget jeg sparer. Jeg synes tilbud 50% er mere 

tvetydigt end spar 50%. Køb 1 få en gratis er yderligere tvetydig. SKAL jeg så købe 2 stk. for at få det til den pris 

eller? (respondent 12). Derudover begrunder en respondent sin holdning med, at SPAR 50% er nemt at 

forholde sig til, idet den er kortest (respondent 9). Flere af respondenterne, der forklarer, hvorfor de 

foretrækker SPAR 50%, argumenterer altså i ligeså høj grad for, hvorfor KØB 1 FÅ 1 GRATIS og TILBUD 50% 

ikke er en god måde at angive salgspromoveringer på. Endvidere støtter dette eksisterende forsknings 

resultater, der viser, at forbrugeren vil evaluere direkte prisreduktioner mere positivt end indirekte 

prisreduktioner (Zoellner and Schaefers, 2015). Imidlertid kunne analysens resultater tyde på, at 

salgspromoveringers tekstkompleksitet bør være så lav som muligt i stedet for at ramme et middelniveau 

af tekstkompleksitet. Sidst bør det nævnes, at flere respondenter også argumenterer for, at de foretrækker 

SPAR 50%, fordi de ikke har behov for to produkter, eksempelvis udtrykkes: (…) Jeg har ikke behov for to af 

den samme ting. Jeg køber efter det, jeg skal bruge” (respondent 49) samt (…) Ved SPAR 50% er jeg ikke bundet 

til at købe flere produkter, end jeg har behov for (respondent 48) (se bilag 6). Altså synes det ikke kun at være 

tekstkompleksiteten, der har indflydelse på, hvilken salgspromovering respondenterne foretrækker. 

Selvom besparelsen per produkt overordnet set er 50%, tyder det på, at respondenterne opfatter 

besparelsen ved KØB 1 FÅ 1 GRATIS anderledes end ved de to øvrige salgspromoveringer. Dette kan 

forklares ud fra Prospect Theory ved, at respondenterne opfatter et tab ved KØB 1 FÅ 1 GRATIS, hvis de ikke 

har brug for to produkter, men er nødt til at købe to produkter for at få gevinsten, mens de ved de to andre 

salgspromoveringer kun kan se en gevinst (Kahneman and Tversky, 1979). 
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Modsat ovenstående viser en analyse af de bagvedliggende årsager til, at nogle respondenter angiver, at de 

foretrækker KØB 1 FÅ 1 GRATIS, at disse respondenter synes, at det virker som det bedste tilbud. 

Eksempelvis udtrykker en respondent, at selvom det er det samme som SPAR 50%, så virker det alligevel som 

et bedre tilbud (respondent 1). En anden respondent uddyber sin holdning med forklaringen, at man føler at 

man får noget gratis, selvom varen alligevel er 50%. Det ”snyder” uden at snyde (respondent 24). Ligeledes 

nævner én respondent, at ordet gratis falder i øjnene (respondent 45) (se bilag 6). Dette resultat understøtter 

således Prospect Theorys overordnede påstand om, at præsentationen af salgspromoveringen kan påvirke 

forbrugerens opfattelse af denne. Imidlertid modstrider respondenternes begrundelser Zoellner & 

Schaefers (2015) forskning, der viser, at forbrugeren vil evaluere direkte prisreduktioner mere positivt end 

indirekte prisreduktioner (Zoellner and Schaefers, 2015). 

 

Ses endelig nærmere på årsager til, hvorfor 9,3% af respondenterne foretrækker TILBUD 50%, forklarer en 

respondent sin holdning med, at halv pris er fedt og lyder mindre discount end spar (respondent 42), mens en 

anden respondent forklarer, at den er kortere end køb 1 få 1 gratis, og så synes jeg, at tilbud synes bedre end 

spar, idet det føles som om at man må slå til nu (respondent 25). Desuden forklarer en respondent, at denne 

forbinder tilbud med en god deal (respondent 52) (se bilag 6). 

7.3 OPSUMMERING AF ANALYSENS RESULTATER  

 Af analysens resultater ses med hensyn til farver og visuel opmærksomhed, at det ifølge de 

neurovidenskabelige målinger ikke gør nogen forskel for salgspromoveringers evne til at generere bottom-

up opmærksomhed, om de designes i rød, gul eller blå farve. Der er nemlig ikke signifikant forskel på den 

gennemsnitlige TTFF på tværs af de røde, gule og blå salgspromoveringer. Ifølge analysen af de kvalitative 

målinger af respondenternes holdninger til farver og salgspromoveringer, ses dog det modsatte. Disse 

resultater viser nemlig, at størstedelen af respondenternes holdning er, at gule salgspromoveringer fanger 

deres opmærksomhed bedre end røde og blå. Opsummerende er det altså ikke muligt at verificere 

eksisterende teori om farver og visuel opmærksomhed baggrund af afhandlingens resultater; hverken ved 

resultaterne af den neurovidenskabelige måling eller ved resultaterne af den selvrapporterende kvalitative 

måling. Ifølge teorien burde rød nemlig være bedre til at tiltrække forbrugerens opmærksomhed end gul og 

blå. At teorien ikke kan verificeres kan ifølge positivismen enten skyldes, at den ikke er logisk korrekt udledt 

fra empirien, eller at kvalitetskravene til indsamling af empiri ikke er opfyldt. Jævnfør den positivistiske 

metodiske fremgangsmåde bør teorien om visuel opmærksomhed og farver endvidere revideres. Det kan 

dog diskuteres, om det er eksisterende teori, der ikke er udledt korrekt og/eller ikke lever op til 

kvalitetskravene. Eller om eksisterende teori om farver og visuel opmærksomhed blot ikke kan appliceres 
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på afhandlingens genstandsfelt. Endelig kan det også diskuteres, om uoverensstemmelsen skyldes 

afhandlingens undersøgelsesdesign. Dette diskuteres nærmere i afsnittet ”DISKUSSION”.   

 

Med hensyn til farver og impulskøb, viser de kvantitative data – både målingen af responstid og målingen af 

respondenternes grad af fristelse –, at farver ikke har nogen betydning for salgspromoveringers evne til at 

generere impulskøb. Der er nemlig ikke signifikant forskel på den gennemsnitlige tid, det tager 

respondenterne at lægge produkter med røde, gule og blå salgspromoveringer i kurven, og der er heller ikke 

forskel på deres gennemsnitlige grad af fristelse på tværs af røde, gule og blå salgspromoveringer. Dette 

resultat vil ligesom ovenstående medføre, at teorien jævnfør den positivistiske tilgang bør revideres, og 

dette vil ligeledes blive diskuteret i afsnittet ”DISKUSSION”.  

 

Med hensyn til respondenternes holdning til salgspromoveringers farve, ses det desuden, at de 

selvrapporterende kvalitative data viser, at gule salgspromoveringer foretrækkes frem for røde og blå. 

Selvom kvantitative målinger viser, at røde, gule og blå salgspromoveringer tiltrækker visuel 

opmærksomhed og påvirker forbrugeren til at foretage impulskøb i lige høj grad, viser de kvalitative data 

altså, at respondenterne lægger mærke til farver og har en holdning til dem, hvilket taler for, at 

virksomheder bør overveje deres brug af farver. Det vil sige, at der opnås forskellige resultater vedrørende 

farvers evne til at generere impulskøb alt efter, hvorvidt genstandsfeltet undersøges ved hjælp af 

kvantitative eller kvalitative metoder.   

 

Angående analysens resultater vedrørende tekstkompleksitetens indflydelse på visuel opmærksomhed 

viser analysen af den neurovidenskabelige kvantitative måling time spent, at tekstkompleksiteten har 

betydning for, hvor lang tid salgspromoveringer fanger visuel opmærksomhed. Resultatet af analysen viser 

nærmere bestemt, at des højere tekstkompleksitet, des længere tid fanger salgspromoveringen visuel 

opmærksomhed. Dette er dog ikke at foretrække ved impulskøb, eftersom det indikerer, at respondenten 

skal bruge mere kognitiv kapacitet til at bearbejde salgspromoveringen, hvilket antages at svække effekten 

af de affektive reaktioner, som salgspromoveringen eventuelt frembringer i forbrugeren. Derfor bør 

virksomheder benytte salgspromoveringer med lav tekstkompleksitet som SPAR 50% eller TILBUD 50% i 

stedet for salgspromoveringer med høj tekstkompleksitet som KØB 1 FÅ 1 GRATIS for mest effektivt at 

generere impulskøb. Dette er endvidere i overensstemmelse med eksisterende teori om 

tekstkompleksitetens indflydelse på visuel opmærksomhed, hvorfor teorien kan verificeres.  

 

Med hensyn til tekstkompleksitetens indflydelse på impulskøb viser analysens resultater af de kvantitative 

data – både målingen af responstid og målingen af respondenternes grad af fristelse – at 
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tekstkompleksiteten ikke har indflydelse på salgspromoveringernes evne til at generere urge to buy 

impulsively. Altså viser analyserne, at tekstkompleksiteten ikke har indflydelse på salgspromoveringernes 

evne til at generere impulskøb. Eftersom dette resultat er i uoverensstemmelse med eksisterende teori, kan 

denne ikke verificeres, men bør jævnfør den positivistiske tilgang derimod revideres. Dette kan dog 

diskuteres, se i afsnittet ”DISKUSSION”.  

 

Opsummeres endelig analysens resultater vedrørende den selvrapporterende kvalitative måling af 

respondenternes holdning, viser denne, at tekstkompleksiteten har indflydelse på, hvilke 

salgspromoveringer respondenterne bedst kan lide og har lettest ved at bearbejde. Nærmere bestemt 

foretrækker størstedelen af respondenterne SPAR 50%, da denne tekst er lettest for dem at fortolke, og da 

de ikke behøver at købe to produkter som ved KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Dette bekræfter delvist teorien fra den 

teoretiske referenceramme. Eksisterende forskning om Prospect Theory kan verificeres, idet direkte 

besparelser foretrækkes frem for indirekte besparelser. Dog kan den eksisterende teori om 

tekstkompleksitet ikke verificeres, idet størstedelen af respondenterne ikke foretrækker et middel niveau 

af tekstkompleksitet ved TILBUD 50%. Derfor bør denne teori også revideres jævnfør den positivistiske 

tilgang, og dette diskuteres nærmere i afsnittet ”DISKUSSION”.  

Se nedenstående for opsummering af be- og afkræftede hypoteser for niveau 1, hvor den grønne ”vinge” og 

farve betyder at hypotesen er bekræftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotese 1: Den røde farve er kortest tid om at fange forbrugerens opmærksomhed 

Hypotese 2: Den blå farve er længst tid om at fange forbrugerens opmærksomhed 

Hypotese 3: KØB 1 FÅ 1 GRATIS fanger forbrugerens opmærksomhed i længst tid* 

Hypotese 4: SPAR 50% fanger forbrugerens opmærksomhed i kortest tid 

Hypotese 5: Rød genererer den korteste responstid 

Hypotese 6: Blå genererer den længste responstid 

Hypotese 7: SPAR 50% genererer den korteste responstid 

Hypotese 8: KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer den længste responstid 

Hypotese 9: Rød genererer højeste grad af fristelse 

Hypotese 10: Blå genererer laveste grad af fristelse 

Hypotese 11: SPAR 50% genererer højeste grad af fristelse 

Hypotese 12: KØB 1 FÅ 1 GRATIS genererer laveste grad af fristelse 

Hypotese 13: Forbrugeren foretrækker i højeste grad gule salgspromoveringer 

Hypotese 14: Forbrugeren foretrækker i laveste grad blå salgspromoveringer 

Hypotese 15: Forbrugeren foretrækker i højeste grad salgspromoveringer med teksten TILBUD 50% 

Hypotese 16: Forbrugeren foretrækker i laveste grad salgspromoveringer med teksten KØB 1 FÅ 1 GRATIS 

*Ikke bekræftet på niveau 2 (køl og mejeri) 

 



DISKUSSION
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8 DISKUSSION 

I følgende afsnit diskuteres begyndelsesvist analysens resultater, dernæst diskuteres afhandlingens 

undersøgelsesdesign og sidst præsenteres overvejelser i forhold til det etiske aspekt ved brug af 

neurovidenskabelige metoder. 

8.1 DISKUSSION AF ANALYSENS RESULTATER 

8.1.1 DISKUSSION AF RESULTATERNE VEDRØRENDE FARVER 

Som nævnt i afsnittet ovenfor findes det relevant at diskutere analysens resultater med hensyn til farver, 

idet TTFF, responstid og fristet, viste, at farver ikke har betydning for, om salgspromoveringer kan fange 

visuel opmærksomhed og påvirke forbrugeren til at foretage impulsive købsbeslutninger. Dette resultat er 

nemlig ikke i overensstemmelse med eksisterende forskning omkring farvers betydning. Desuden er det 

heller ikke i overensstemmelse med resultatet fra analysen af afhandlingens kvalitative målinger af 

respondentens holdning, der viser, at størstedelen af respondenterne foretrækker, at salgspromoveringer 

markeres med gul, og at de har en klar holdning til, at nogle farver er bedre til at tiltrække deres 

opmærksomhed end andre. 

 

8.1.1.1 ER RESPONSTID EN MERE RETVISENDE KVANTITATIV MÅLING END FRISTELSE?  

Eftersom der er uoverensstemmelse mellem analysens resultater og eksisterende teori om farvers 

indflydelse, kan det som nævnt diskuteres, om eksisterende teori er udledt korrekt og lever op til 

positivismens kvalitetskrav. Ifølge Chan et al. (2017) vil det ikke være muligt at generere helt objektive 

målinger ved at spørge ind til respondenternes grad af fristelse eller holdning. Altså vil målinger af 

respondenternes grad af fristelse og holdning til salgspromoveringer ikke leve op til positivismens 

kvalitetskrav (Chan et al., 2017). Endvidere vil forskningsresultater genereret ved at spørge ind til 

respondentens grad af fristelse eller holdning, ifølge Chan et al.’s (2017) argumentation altså ikke kunne 

betragtes som sand viden genereret ved en positivistisk metodisk fremgangsmåde. Sådanne resultater vil 

tværtimod være influeret af individets subjektive opfattelser og valg om eksempelvis at undlade at 

rapportere korrekt om dennes urge to buy impulsively og impulsive buying, hvorfor denne viden kan siges at 

være frembragt ved en socialkonstruktivistisk tilgang (Chan et al., 2017). Netop derfor vil denne afhandlings 

neurovidenskabelige kvantitative måling af responstid være mere retvisende, idet den giver en mere 

objektiv forklaring af virkeligheden. Med afsæt heri kan der argumenteres for, at den eksisterende teori bør 

revideres. Imidlertid viser afhandlingens analyse af responstid og grad af fristelse, at målingerne fører til 

samme resultat, idet hverken responstid eller grad af fristelse viser signifikans. I og med at de leder til samme 
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resultater, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om den neurovidenskabelige måling responstid er en mere 

stringent og præcis måling af impulskøb end den selvrapporterende kvantitative måling af grad af fristelse. 

Følges denne argumentation, bør eksisterende teori ikke revideres.  

 

Grundet diskrepans mellem afhandlingens resultater og de eksisterende forskningsresultater, vurderes der 

dog at være et behov for yderligere forskning, hvor farvers indflydelse undersøges med 

metodetriangulering ligesom i denne afhandling – og ikke blot ved selvrapporterende kvantitative målinger. 

Selvom det ikke kan udelukkes, at de selvrapporterende kvantitative målinger af impulskøb er lige så 

retvisende som neurovidenskabelige målinger af impulskøb, er det nemlig heller ikke muligt at udelukke, at 

eksisterende forskning vil opnå ikke-signifikante resultater gennem neurovidenskabelige målinger. Hvis 

afhandlingens måling af respondentens grad af fristelse, derimod viste, som eksisterende forskning, at farve 

havde haft en signifikant indflydelse på impulskøb, samtidigt med at målingen af responstid viste ikke-

signifikans, ville der dog være større belæg for at stille sig kritisk over for eksisterende forskningsresultater 

og argumentere for at revidere disse. 

 

8.1.1.2 ER KVANTITATIVE MÅLINGER MERE RETVISENDE END KVALITATIVE MÅLINGER?  

Udover at give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om den neurovidenskabelige måling af responstid 

 er mere retvisende og præcis end den selvrapporterende kvantitative måling af grad af fristelse, giver 

analysens resultater anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om der bør benyttes kvantitative metoder 

eller kvalitative metoder til undersøgelse af farvers indflydelse? Metoderne leder nemlig til modstridende 

resultater, så hvilke er da mest retvisende? Mens målingerne af TTFF, responstid og grad af fristelse viser, at 

der ikke er nogle farver, som er bedre til at tiltrække opmærksomhed og lede til impulskøb end andre, viser 

den kvalitative måling af respondenternes holdning nemlig, at deres foretrukne farve er gul, hvilket kan 

fortolkes som, at farver har indflydelse på forbrugeren. Set ud fra et positivistisk perspektiv bør forskningen 

støtte sig til resultaterne fra de kvantitative metoder – og ifølge Chan et al. (2017) særligt de 

neurovidenskabelige metoder – for at få de mest retvisende resultater og frembringe sand viden. Set ud fra 

et socialkonstruktivistisk perspektiv vil den viden, der genereres ved de kvalitative metoder imidlertid være 

lige så sand som den viden, der genereres ved de kvantitative målinger, idet sandheden som nævnt 

afhænger af individet, der oplever den (Fuglsang et al., 2013, kap. 13). Det kan dog synes problematisk at 

hævde, at de kvalitative data frembringer lige så sand viden om visuel opmærksomhed som de kvantitative 

data, når en direkte måling af, hvor øjnene kigger hen, viser, at respondenterne ser lige så meget på blå og 

røde salgspromoveringer som på gule. Hvorom alting er, må det overordnet set siges at være et spørgsmål 

om, hvilket videnskabsteoretisk udgangspunkt der anlægges. Eftersom vi primært benytter en positivistisk 
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tilgang, tillader vi os derfor at stille spørgsmålstegn ved den viden, der fremsiger, at farver påvirker 

forbrugerens visuelle opmærksomhed og impulsive beslutningstagning. Desuden kan der argumenteres for, 

at det ud fra et virksomhedsperspektiv vil være mere sikkert at investere ressourcer ud fra resultaterne 

genereret ved den neurovidenskabelige metode. Disse målinger viser nemlig stimulis evne til at frembringe 

direkte ændringer i adfærd, men de kvalitative metoder kan siges blot at frembringe udtalelser om potentiel 

ændring i adfærd.  

 

Ses bort fra hvorvidt de kvalitative målinger er retvisende eller ej, bør det også diskuteres, at de resultater, 

der genereres ved denne afhandlings kvalitative målinger ikke stemmer overens med eksisterende 

forskningsresultater. Mere konkret ses en uoverensstemmelse i forhold til, at afhandlingens resultater viser, 

at særligt gule salgspromoveringer tiltrækker respondenternes visuelle opmærksomhed, og at de fleste 

respondenterne foretrækker denne fremfor rød og blå, mens eksisterende forskning viser, at rød er bedre 

til at tiltrække opmærksomhed og generere impulskøb (Cheng et al., 2017). Imidlertid formodede vi, at den 

kulturelle kontekst i Danmark ville have indflydelse på de kvalitative resultater, hvilket ville bevirke, at 

respondenterne ville foretrække gul i tilbudssammenhæng (Andersen, 2011). Der kan altså argumenteres 

for, at den kulturelle kontekst er årsagen til, at afhandlingens resultater ikke stemmer overens med 

eksisterende forskning. Der kan også argumenteres for, at forskellen skyldes, at farvers indflydelse er 

undersøgt i andre kontekster end slagspromoveringer. Uanset hvad der er årsagen til det, giver det 

anledning til at stille spørgsmålstegn ved generaliserbarheden af de eksisterende forskningsresultater til 

andre kontekster, end dem de er testet i. Tilsvarende må sættes spørgsmålstegn ved generaliserbarheden 

af afhandlingens resultater til andre kontekster, end dem de er testet i.  

 

8.1.2 DISKUSSION AF RESULTATERNE VEDRØRENDE TEKSTKOMPLEKSITET  

Udover at diskutere analysens resultater med hensyn til farver, findes det relevant at diskutere analysens 

resultater med hensyn til tekstkompleksitet. For det første findes det relevant at diskutere analysens 

resultater vedrørende tekstkompleksitet og visuel opmærksomhed, der delvist gjorde det muligt at 

verificere eksisterende teori. For det andet findes det relevant at diskutere analysens resultater vedrørende 

tekstkompleksitet og impulskøb, der viste ikke-signifikans.  

 

8.1.2.1 TEKSTKOMPLEKSITET OG TOP-DOWN OPMÆRKSOMHED 

Med hensyn til tekstkompleksitet og visuel opmærksomhed gjorde analysens resultater det muligt at 

verificere, at tekstkompleksiteten har indflydelse på salgspromoveringers evne til at generere top-down 

opmærksomhed. Imidlertid var det kun muligt at bekræfte hypotesen om, at KØB 1 FÅ 1 GRATIS fanger 
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forbrugerens opmærksomhed i længere tid end SPAR 50% og TILBUD 50%. Det var ikke muligt at 

identificere en forskel på time spent mellem SPAR 50 % og TILBUD 50 %. En årsag til dette kan være, at de 

to tekstkompleksiteter er for lig hinanden. Imidlertid ses det, at p-værdien mellem disse er på 0,08, og 

således ikke langt fra at være signifikant. Desuden støttes dette af de kvalitative målinger, der i høj grad 

indikerede en forskel på de to. Ifølge flere respondenter var det nemlig lettere at forstå SPAR 50% end 

TILBUD 50%.  

 

8.1.2.2 TEKSTKOMPLEKSITET OG DENS INDFLYDELSE PÅ IMPULSKØB 

Med hensyn til tekstkompleksitet og de kvantitative målinger af salgspromoveringernes evne til at generere 

impulskøb var det ikke muligt at bekræfte eksisterende teori på baggrund af analysens resultater. Herved 

kan det diskuteres om eksisterende teori bør revideres.  

 

Med hensyn til tekstkompleksitet og de kvalitative målinger var det muligt at bekræfte eksisterende teori, 

der viser, at tekstkompleksitet har indflydelse på, hvilke salgspromoveringer forbrugeren foretrækker. 

Imidlertid findes det relevant at diskutere, at analysens resultater ikke viser, at forbrugeren foretrækker et 

middel tekstkompleksitetsniveau som formodet. Derimod viser analysens resultater, at de foretrækker et 

lavt tekstkompleksitetsniveau. Analysen af de kvalitative målinger viser nemlig, at mange respondenter 

foretrækker SPAR 50% frem for TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS, selvom de ifølge eksisterende teori 

burde foretrække TILBUD 50%, da dette er et middelkompleksitetsniveau. Som følge heraf kan der 

argumenteres for, at eksisterende teori bør revideres. Imidlertid kan det diskuteres, om 

uoverensstemmelsen skyldes, at den eksisterende teori om tekstkompleksitet ikke er udledt ved 

undersøgelser af salgspromoveringer. Derimod er teorien eksempelvis udledt ved undersøgelse af reklamer, 

og her er der mulighed for at variere tekstkompleksitetsniveauer gennem tekstlængde og formuleringer i 

højere grad end på de testede salgspromoveringer (Cox and Cox, 1994). Altså kan det diskuteres, om teorien 

blot ikke er generaliserbar til salgspromoveringer, hvorfor den ikke bør revideres.  

 

I forlængelse heraf bør det nævnes, at analysens resultater kan være influeret af salgspromoveringers 

genkendelighed, da genkendeligheden vil påvirke, hvor let det er for forbrugeren at fortolke 

salgspromoveringers information og eventuelt også forbrugerens evalueringer af denne (Solomon et al., 

2012, kap. 4).  

 



 Side 104 af 123 

8.1.2.2.1 BØR EKSISTERENDE TEORI APPLICERES TIL EN ONLINE KONTEKST?  

På baggrund af ovenstående diskussion og refleksioner kan man stille spørgsmålstegn ved om eksisterende 

teori kan og bør applicereres i en online kontekst; altså om man ved undersøgelse af online impulskøb bør 

tage udgangspunkt i eksisterende teori for andre genstandsfelter. Er det korrekt at anvende teorier, der er 

baseret på fysiske kontekster og overføre disse til en online kontekst, eller er disse felter for forskellige fra 

hinanden? Er det eventuelt nogle andre faktorer, der bør undersøges i online sammenhænge, eller er 

eksisterende teorier anvendelige til undersøgelse af online impulskøb? På baggrund af ovenstående kan det 

altså diskuteres om online salg begynder at få sit helt eget felt, og om der er behov for at starte et helt nyt 

teoretisk felt, hvor der tages udgangspunkt i en online kontekst. 

8.2 DISKUSSION AF AFHANDLINGENS UNDERSØGELSESDESIGN  

Udover at det findes relevant at diskutere analysens resultater ud fra de forskellige typer af data, findes det 

relevant at diskutere, hvorledes undersøgelsesdesignet kan influere på analysen resultater. Herunder 

diskuteres det derfor: 

• De anvendte målinger og udfordringer med at skabe begrebsvaliditet  

• Det anvendte design af teststimuli og udfordringer med at skabe intern validitet  

• Det anvendte undersøgelsesdesign og udfordringer med at skabe ekstern validitet  

 

8.2.1 DISKUSSION AF DE ANVENDTE MÅLINGER 

Med hensyn til undersøgelsesdesignet og begrebsvaliditet findes det relevant at diskutere både den 

neurovidenskabelige måling responstid og den selvrapporterende måling fristet, idet ingen af målingerne 

gav signifikante resultater. Da ingen af målingerne gav signifikante resultater, men eksisterende forskning 

viser signifikante resultater, bør det nemlig overvejes, om der kan være bias ved afhandlingens valg af 

målinger af impulskøb. Inden der gås i dybden med dette, diskuteres målingen af time spent og dennes 

manglende evne til at indikere, hvorvidt en lang time spent er positiv eller negativ. Der sluttes af med 

overvejelser omkring målingen af respondenternes holdning.  

  

8.2.1.1 MÅLINGEN AF VISUEL OPMÆRKSOMHED VED TIME SPENT  

Først findes det relevant at diskutere begrænsningerne i forhold til, at det ikke er muligt at vurdere, om det 

er positivt eller negativt, at respondenterne ser længere tid på KØB 1 FÅ 1 GRATIS end SPAR 50%. Som 

allerede nævnt kan time spent nemlig enten indikere, at respondenten finder informationen interessant, 

eller at informationen er besværlig at bearbejde (Imotions, 2017). Således er det på baggrund af den 

neurovidenskabelige metodes resultater ikke muligt at generere en utvetydig indsigt i visuel 
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opmærksomhed. Dette må der gisnes om ud fra eksisterende forskningsresultater. Altså kommer eye-

tracking her til kort, og derfor kan der på den ene side argumenteres for, at det ikke var tilstrækkeligt blot 

at benytte eye-tracking, og at undersøgelsesdesignet burde være kombineret med en neurovidenskabelig 

måling såsom facial expressions til at indikere valence. På den anden side kan der argumenteres for, at denne 

indsigt genereredes gennem de selvrapporterende kvalitative data. I modsætning til det, der kunne ses ved 

undersøgelsen af farver, kunne der nemlig i højere grad identificeres en overensstemmelse mellem 

resultaterne fra de neurovidenskabelige målinger og de kvalitative målinger ved test af tekstkompleksitet. 

Her kunne de kvalitative data benyttes til at få en mere dybdegående viden, idet respondenterne forklarede, 

at det var sværere for dem at forstå KØB 1 FÅ 1 GRATIS end SPAR 50 % og TILBUD 50 %. Altså var det 

gennem de kvalitative målinger muligt, at få indsigt i om en lang time spent er positiv eller negativ, og 

konkludere, at en kort time spent måtte betragtes som bedre end en lang time spent. 

 

8.2.1.2 MÅLINGEN AF IMPULSKØB VED RESPONSTID  

For det første kan det diskuteres, hvorvidt den neurovidenskabelige måling af impulskøb, responstid, faktisk 

kan benyttes som en indikator for impulskøb. Som nævnt i argumentationen for at benytte responstid som 

indikation for impulskøb blev der taget udgangspunkt i Rook (1987)’s definition af impulskøb som et køb, 

der opstår ved, at forbrugeren oplever en pludselig, stærk, uimodståelig, ofte vedholdende trang til at købe 

noget øjeblikkeligt efter at være blevet udsat for en stimulus (Rook, 1987). Ligeledes blev der taget 

udgangspunkt i tidligere studiers undersøgelse af impulskøb, der hævder, at forbrugeren forud for 

impulskøb oplever en affektiv reaktion karakteriseret ved arousal. Arousal kan endvidere oversættes til at 

være aktiverende, og således understøtter dette, at forbrugerens købsbeslutning bør foregå hurtigere end 

ved et normalt køb. Således bør den tid, der går fra, at forbrugeren ser en stimulus til at denne reagerer med 

et køb, kunne benyttes som indikation på en impulsiv købsbeslutning. 

 

På trods af dette findes det alligevel relevant at stille spørgsmålstegn ved, om det er muligt at benytte en 

hurtig responstid som en indikator for en impulsiv købsbeslutning. Selvom en impulsiv beslutningstagning 

igangsættes af en pludselig trang til at købe noget øjeblikkeligt efter at været blevet udsat for en stimulus, 

kan det nemlig diskuteres, hvorvidt dette leder direkte til, at forbrugeren lægger produktet i kurven, eller 

om der efter den affektive reaktion vil følge en kognitiv reaktion i forbrugeren, hvor forbrugeren 

retfærdiggør over for sig selv, at det er i orden at købe produktet. Hvis forbrugeren ikke lægger produktet 

direkte i kurven som følge af den affektive reaktion, kan der argumenteres for, at et planlagt køb vil bevirke 

en hurtigere responstid. Ved planlagte køb skal forbrugeren nemlig ikke bruge tid på at beslutte sig, når 

denne er i butikken/på hjemmesiden, eftersom beslutningstagningsprocessen per definition vil være 
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overstået forud for købet. Det vil endvidere betyde, at planlagte køb vil vise en hurtigere responstid end 

impulsive køb, selvom den impulsive beslutningstagning i virkeligheden har været hurtigere end den 

planlagte beslutningstagningsproces. Ved måling af responstid ligger der altså en udfordring i, at man ikke 

fanger beslutningstagningsprocessen, der er foregået forud for planlagte køb, hvorfor impulskøb vil 

formodes at tage længere tid ved måling af responstid.  

 

Derudover bør der stilles spørgsmålstegn ved, om responstid er en valid måling til at indikere impulskøb, 

idet responstid gennem empirisk undersøgelse ikke tidligere er anvendt til at indikere impulskøb, hvorfor 

der må siges stadig at være såkaldte løse ender ved målingen. At tidligere forskning ikke har undersøgt 

impulskøb ved hjælp af responstid betyder blandt andet, at der ikke findes et mål, der indikerer, en 

responstid er hurtig, og hvor hurtig responstiden skal være, førend et køb kan betragtes som et impulskøb. 

Der mangler altså en definition på, hvor mange sekunder, der skal gå fra, at forbrugeren udsættes for en 

stimulus til, at denne køber produktet, før end købet kan betragtes som en impulsiv købsbeslutning. I 

afhandlingen er det blot antaget, at des hurtigere responstid, des mere impulsiv købsbeslutning, og denne 

antagelse må siges at være i overensstemmelse med eksisterende teori. Denne definition synes dog endnu 

ikke at være præcis nok. Der kan argumenteres for, at responstid ville være en langt stærkere måling af 

impulskøb, hvis det var muligt at definere et køb som impulsivt, når købsbeslutningen eksempelvis var under 

to eller fem sekunder. Hvis der var en klart defineret grænse for impulskøb, kan afhandlingens analyse 

antages at have givet væsentligt anderledes resultater, idet vi ville have kunnet udlede impulskøb direkte 

ud fra den definerede responstid. Dog ville dette være i modstrid med ovenstående argumentation, hvori 

det foreslås at planlagte køb kan tage kortere tid.  

 

På baggrund af ovenstående diskussion kan der stilles spørgsmålstegn ved, om neurovidenskabelige 

målinger på nuværende tidspunkt egner sig til at måle impulskøb, og om det nogensinde bliver muligt at 

anvende responstid som indikator for impulskøb. Det kan nemlig også diskuteres, hvorvidt det er muligt at 

definere et mål for, hvor hurtig en responstid skal være for at indikere impulskøb. En definition, som 

fastsætter, at impulskøb opstår indenfor X antal sekunder, og som kan anvendes på tværs af undersøgelser, 

må antages at være nærmest umulig at definere. Hvis det på et tidspunkt bliver muligt at definere, at et 

impulskøb inden for handel med fødevarer på internettet er karakteriseret ved en responstid på under fem 

sekunder, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om denne indsigt kan anvendes bredt i studier, der tester 

impulskøb inden for alle produktkategorier. Det kan nemlig ikke udelukkes, at impulskøb inden for 

fødevarer kan været karakteriseret ved en lavere eller højere responstid end eksempelvis et impulsivt køb 

inden for produktkategorier som tøj, make-up eller boliginteriør. Ydermere bør nævnes, at hvis man ønsker 



 Side 107 af 123 

at anvende en definition af impulskøb på et andet genstandsfelt, bør denne ligeledes testes på den samme 

målgruppe.  

 

Inden der gås videre med diskussionen af fristet, findes det relevant afslutningsvist at nævne, at 

respondenterne i studiet desuden havde svært ved at ramme den lille knap, som de skulle klikke på for at 

lægge produkter i kurven. Dette kan have påvirket resultaterne, da det vil bevirke en længere responstid. 

Imidlertid må det antages, at denne udfordring vil være til stede for alle, hvilket derfor blot vil forvrænge 

billedet af den samlede tid, det tager respondenterne at lægge produkterne i kurven.  

 

8.2.1.3 MÅLING AF IMPULSKØB VED RESPONDENTERNES GRAD AF FRISTELSE 

Som nævnt findes det også relevant at diskutere den selvrapporterende kvantitative måling, fristets, evne 

til at måle impulskøb. For det første kan det diskuteres, om begrebsvaliditeten ved denne måling er 

tilstrækkelig høj, idet impulskøb blot operationaliseres ved ét spørgsmål, mens tidligere forskning spørger 

ind til dette ved brug af tre eller fire spørgsmål. På den ene side kan der argumenteres for, at 

begrebsvaliditeten kunne have været højere, hvis der i studiet blev brugt præcis samme spørgsmål som 

tidligere forskning anvender for at måle impulskøb. På den anden side kan der argumenteres for, at der ville 

være risiko for, at respondenterne ikke forstod spørgsmålene, eller fortolkede dem forskelligt, hvis de var 

formuleret på engelsk. I forlængelse heraf kan der argumenteres for, at begrebsvaliditeten ville have været 

højere, hvis alle spørgsmålene blot blev oversat til dansk. Imidlertid kan der som nævnt tidligere 

argumenteres for, at tre eller fire spørgsmål ville tage for lang tid at besvare, hvorfor respondenterne ville 

begynde at kede sig og sløse med deres svar. Dog kan der også argumenteres for, at begrebsvaliditeten ville 

have været højere, hvis der blot blev spurgt ind til impulskøb ved hjælp af ét spørgsmål ud af de tre eller fire, 

der normalt benyttes, og hvis dette spørgsmål da blev oversat fra engelsk til dansk. Som modsvar hertil kan 

der argumenteres for, at respondenterne ville gennemskue, hvad der blev testet på, eftersom tidligere 

forskning operationaliserer impulskøb ved blandt andet at spørge direkte ind til påstandene my purchase 

was unplanned og my purchase was spontaneous (Verhagen & van Dolen, 2011; Huang, 2016). Imidlertid 

spørges også ind til impulskøb ved spørgsmålet I could not resist to do this purchase at the site (Verhagen & 

van Dolen, 2011; Huang, 2016), hvilket kan oversættes til Jeg kunne ikke modstå at foretage købet, og dette 

må siges ikke at være lige så direkte som de øvrige spørgsmål til impulskøb. Spørgsmålet må dog siges at 

lægge sig tæt op af det valgte spørgsmål nemlig Hvor fristet var du til at købe produktet? Hvis man har lavet 

et køb, man ikke kunne modstå, må det nemlig siges at være implicit, at man er blevet fristet af noget. 

Imidlertid kan det diskuteres, hvorvidt det valgte spørgsmål i højere grad måler urge to buy impulsively end 

impulse buying. Dette vurderes dog ikke at mindske spørgsmålets evne til at måle impulskøb, eftersom der 
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kan argumenteres for, at det at være fristet kan siges at være en følge af arousal, som går forud for 

impulskøb. Ydermere kan det diskuteres, hvorvidt respondenternes svar på spørgsmålet om, hvor fristede 

de var til at købe et produkt, kan påvirkes af, at de netop har købt et produkt, hvorfor de tænker, at de må 

have været fristet i nogen grad. Opsummerende må blot hævdes, at det er muligt at finde fordele og 

ulemper ved det valgte spørgsmål, og at det bør testes nærmere for at finde ud af, hvorvidt en anden 

operationalisering af impulskøb kunne have givet andre resultater.  

 

Med hensyn til spørgsmålet vedrørende respondenternes fristelse kan det derudover diskuteres, hvorvidt 

mærkningen af skalaen kan have påvirket respondenterne til at svare i midten af skalaen. Dette kan 

diskuteres, idet det valgtes at markere skalaens yderpunkter med fristet i meget høj grad og fristet i meget 

lav grad. Altså valgtes at benytte et relativt stærkt adjektiv meget i stedet for blot at markere yderpunkterne 

med fristet i høj grad og fristet i lav grad. Ifølge Malhotra et al. (2012) kan relativt stærke adjektiver nemlig 

få respondenterne til at lade være med at benytte skalaens yderpunkter (Malhotra et al., 2012). Med afsæt 

i denne argumentation, kan det overvejes, om det har påvirket respondenterne i en sådan grad, at det 

influerede på resultaterne for test af farve- og tekststimuli.  

 

8.2.1.4 KAN IMPULSKØB MÅLES PÅ ANDRE MÅDER? 

Eftersom både responstid og fristet kan kritiseres som målinger for impulskøb, kan det diskuteres, hvorvidt 

der bør benyttes en helt anden måling. Som nævnt i teoriafsnittet benyttede den tidligste forskning inden 

for impulskøb en måling, hvor forbrugerens indkøbsliste sammenlignedes med det, der stod på dennes 

kvittering, når denne kom ud af den fysiske butik. Denne type måling kan imødekomme nogle af 

udfordringerne ved ovennævnte målinger, idet den eksempelvis gør det muligt at måle direkte på antallet 

af impulsive køb i stedet for at måle på reaktioner, der kan indikere impulskøb. Der er dog også nogle 

udfordringer ved denne måling. Det kan for eksempel antages, at indkøbslister ikke er lige så udbredte i en 

online kontekst som i en offline kontekst. Ligeledes kan det tænkes, at forbrugerens indkøbsliste ikke er 

fyldestgørende, men derimod nærmere et udtryk for hvad forbrugeren ikke vil glemme at købe.  

 

8.2.1.5 MÅLINGEN AF RESPONDENTERNES HOLDNING TIL SALGSPROMOVERINGER 

Med hensyn til udfordringer ved målinger findes det endelig relevant at påpege, at der ved udformningen 

af spørgsmålet til respondenternes holdning blev anvendt nedenstående formuleringer (se bilag 1): 

 

 



 Side 109 af 123 

Det kan diskuteres, om der ved at spørge ind til respondentens holdning burde være anvendt et andet ord 

end tilbud, idet vi gennem denne formulering kan prime respondenten mod Q16’s kategorier, hvori TILBUD 

er angivet som en af de mulige kategorier. Ses på besvarelserne er TILBUD 50% dog ikke valgt flere gange 

end de øvrige salgspromoveringer, hvorfor dette vurderes ikke at være tilfældet.  

 

8.2.2 DISKUSSION AF DET ANVENDTE DESIGN AF TESTSTIMULI 

I nedenstående afsnit diskuteres nu, hvilke udfordringer der kan være ved designet af teststimuli.   

 

8.2.2.1 BRANDDESIGNS INDFLYDELSE 

Som nævnt valgte vi at udforme studiet således, at respondenterne blev vist et billede af en 

salgspromovering sammen med et billede af produkt med en tilhørende produkttekst, en pris og en ”Læg i 

kurv”-knap, mens vi forsøgte at skjule mærkninger. Imidlertid kan det diskuteres, om denne sløring af 

mærkninger var tilstrækkelig til ikke at påvirke respondenternes køb. Mens det i frugt og grønt kategorien 

er muligt at finde produkter, der ikke viser mærkninger eller brand designs, må det erkendes, at det ikke var 

muligt at finde et billede af eksempelvis en yoghurt eller en mælk, hvor brand designs kunne skjules 

fuldstændigt. Eftersom virksomheder som oftest benytter hele produktemballagen til at brande sig, kan 

brandfarver nemlig stadig identificeres, selvom brandnavnet sløres. Således ville respondenterne stadig 

kunne købe produkter ud fra mærkningen, selvom selve brandnavnet sløres. 

 

Med hensyn til valget af produkter bør det desuden nævnes, at respondenterne kan risikere at lade være 

med at købe et produkt i studiet, fordi de ikke normalt køber den type yoghurt eller mælk, der indgår i 

studiet. En respondent udtrykte eksempelvis, at hun ventede på sødmælken (respondent 50), men denne var 

ikke med i studiet. I forlængelse heraf kan det diskuteres, om respondenterne burde være blevet gjort 

opmærksom på, at de skulle se bort fra foretrukne mærkninger og produkttyper, og så lade være med at 

sløre mærkninger. Det vurderes imidlertid, at der ville være større sandsynlighed for, at respondenterne ikke 

lod sig påvirke af mærkninger, hvis de blot ikke kunne se dem, i stedet for at sætte lid til, at respondenterne 

selv ville kunne styre ikke at lade sig påvirke af mærkninger. Dog må det erkendes, at det ikke kan undgås, 

at brand designs vil influere på respondenternes køb; medmindre respondenterne blot præsenteredes for 

yoghurt i en skål eller mælk i et glas. Dette ville dog mindske den eksterne validitet, eftersom produkter 

Q14: Tilbuddet blev vist som en cirkel i tre forskellige farver. Hvilken farve, synes du, passer bedst til at 

vise tilbud? 

Q16: Gennem undersøgelsen blev du vist forskellige typer af tilbud. Angiv venligst, hvilke(t) tilbud, du 

husker at have set?  
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normalt ikke præsenteres uden emballage. Selvom det må erkendes, at brands designs kan have haft 

indflydelse på respondenternes køb, må det samtidigt nævnes, at der bør være taget højde for denne 

indflydelse ved inddelingen af respondenterne i tre ensartede grupper, der hver især præsenteres for samme 

produkter med forskellige farve- og tekststimuli. Hvis brand designs påvirkede respondenternes køb, bør 

det altså være i samme grad på tværs af de tre grupper, hvorfor det må antages ikke at påvirke 

afhandlingens overordnede resultater. 

 

8.2.2.2 PRISENS OG BESPARELSENS INDFLYDELSE 

Udover brand designs indflydelse kan det også diskuteres, hvorvidt undersøgelsesdesignet i tilstrækkelig 

grad formåede at tage hensyn til prisens indflydelse på respondenternes køb. Selvom priserne blev bestemt 

ud fra virkelige priser fra danske supermarkeder, og selvom alle salgspromoveringer, der testede 

tekstkompleksitet, angav en 50 % besparelse, er det ikke muligt at argumentere for, at prisen ikke kan have 

en indflydelse på respondenternes køb. Eksempelvis kan der argumenteres for, at forbrugerne i højere grad 

vil købe produkter med en 50% besparelse fra 20 til 10 kroner, end produkter med en 50% besparelse fra 2 

til 1 krone. Imidlertid bør der været taget højde for prisens indflydelse ved inddelingen i de tre grupper. 

Eksempelvis vil der ved test indenfor hver af de tre farver, være lige mange respondenter der ser Gouda 

tilbuddet nedsat fra 34 kroner til 17 kroner og tilbuddet på appelsinen nedsat fra 2 kroner til 1 krone. 

 
 
Hertil kan det også diskuteres, hvorvidt SPAR 50%, TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS alle angiver samme 

besparelse, nemlig halv pris. På den ene side kan der argumenteres for, at en 50 % besparelse på et produkt 

ikke er det samme som en 50 % besparelse på to produkter (KØB 1 FÅ 1 GRATIS), idet forbrugeren skal 

betale det oprindelige beløb, men får mere værdi for beløbet. At forbrugeren ser dette som mere værdi 

kræver dog, at forbrugeren har brug for to produkter og ikke blot ét. Jævnfør Prospect Theory vil KØB 1 FÅ 

1 GRATIS derfor kunne medføre et tab, mens de andre to udelukkende vil kunne medføre gevinster. Selvom 

der kan argumenteres for, at der testes på halv pris per produkt, kan der altså også argumenteres for, at 

besparelsen i de tre salgspromoveringer ikke er den samme.  

 

8.2.3 DISKUSSION AF UNDERSØGELSESDESIGNET OG DETS EKSTERNE VALIDITET 

Hernæst kan det diskuteres, hvorvidt undersøgelsesdesignet formåede at generere en høj nok ekstern 

validitet. Som nævnt i metodeafsnittet har det ikke været muligt at skabe et 100% realistisk 

undersøgelsesdesign. Blandt andet var respondenterne nødt til at møde op i eye-tracking studiet for at 

gennemføre studiet for at handle deres fødevarer, mens der sad en forsker og ”overvågede” deres indkøb. 

At der sidder en forsker og overvåger deres adfærd kan skabe bias som social desirebility bias, hvor de viser 
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en adfærd, som de formoder, er socialt acceptabel (Malhotra et al., 2o12, kap. 10). Dog kan der diskuteres 

om der ikke er taget højde for dette ved eksempelvis ikke at medtage slik, økologi og brandnavne i studiet, 

da det typisk vil være sådanne varer, som respondenterne kan antages at ville købe henholdsvis mindre og 

mere af, hvis de overvåges. I mindre grad kan der argumenteres for at være taget højde for bias som 

Hawthorne effekten, hvor respondenterne kan ændre adfærd alene fordi, de betragtes (Bowling, 2002). 

Eksempelvis kan det tænkes, at respondenterne køber flere produkter ind, fordi de formoder, at dette vil 

hjælpe forskeren med at opnå de ønskede resultater. I tillæg hertil bør dog nævnes, at respondenterne ikke 

blev gjort opmærksomme på, at forskeren kunne sidde og følge med i, hvor på skærmen deres øjne 

fikserede, og hvilke produkter de lagde i kurven. Herved kan der argumenteres for, at bias på grund af, at 

forskeren sidder og overvåger, ikke er så stor, som hvis respondenterne var bevidste om det. 

 

Hvis studiet var gennemført i mere realistiske omgivelser, eksempelvis hjemme hos respondenterne på 

deres computer eller mobiltelefon, ville den eksterne validitet dog have været højere, og det ville have gjort 

afhandlingens resultater mere applicerbare på virkeligheden. Dette ville kunne have ladet sig gøre ved at 

forsyne respondenterne med en portable eye-tracker. Dog kan der argumenteres for, at dette også ville 

påvirke den eksterne validitet negativt, idet det formodes ikke at være naturligt for respondenten at have 

en portable eye-tracker på. 

 

Med hensyn til ekstern validitet kan den valgte metode til rekruttering af respondenter convenience 

samplings indflydelse på generaliserbarheden af analysens resultater også diskuteres. Som nævnt er 

convenience sampling ikke optimalt, da respondenterne ikke udvælges tilfældigt (Malhotra et al., 2012, kap. 

14). Dette kan tænkes at være årsag til, at respondenternes aldersfordeling ikke er i overensstemmelse med 

aldersfordelingen i Danmarks befolkning. Det er endvidere ikke utænkeligt, at der er en overrepræsentation 

af 25-39-årige i forhold til Danmarks befolkning, fordi respondenterne er rekrutteret gennem netværk og 

netværks netværk og undertegnede forskere er 24 og 30 år. 

8.3 ETISKE REFLEKSIONER  

Endelig findes det relevant at diskutere de etiske aspekter ved brug af neurovidenskabelige metoder og ikke 

mindst anvendelse af de neurovidenskabelige data til at føre neuromarketing. 

 

I og med at det via neurovidenskabelige metoder er muligt at få en mere direkte indsigt i, hvordan hjernen 

og andre fysiologiske mekanismer reagerer på stimuli og arbejder i forbindelse med beslutningstagning 
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(Stanton et al., 2017), kan neurovidenskabelige metoder gøre det muligt for virksomheder at komme endnu 

tættere på forbrugeren. Men spørgsmålet er: Hvor går grænsen? 

 

Dette spørgsmål relaterer sig blandt andet til, om virksomheder går over grænsen i forhold til privatlivets 

fred ved at kunne måle forbrugerens tanker og ubevidste reaktioner (Ariely and Berns, 2010). Der kan altså 

sættes spørgsmålstegn ved, om en måling af forbrugerens ubevidste reaktioner er en etisk måde at skabe 

indsigt i forbrugerens sind (Lee et al., 2007). Ligeledes kan det diskuteres om det er etisk korrekt, at det er 

muligt at kunne forudsige forbrugerens bevidste reaktioner på baggrund af dennes ubevidste ageren, 

førend denne selv foretager handlingerne. Det kan også diskuteres, om forbrugeren ikke selv bør have 

kontrol over, hvilken information, herunder dennes reaktioner på stimuli og præferencer, som den vil dele 

med andre. Der kan altså stilles spørgsmålstegn ved, om det da vil være et tillidsbrud, hvis 

neurovidenskabelige målinger afslører reaktioner og præferencer, som ligger uden for den 

neurovidenskabelige forsknings undersøgelsesfelt. 

 

Derudover kan det diskuteres, om det er etisk korrekt at benytte forskning genereret gennem 

neurovidenskabelige metoder til at målrette markedsføring mod bestemte personer eller grupper, hvis 

forbrugeren ikke selv er klar over, at denne ubevidst reagerer på en bestemt måde. Nogle forbrugere finder 

denne taktik etisk uforsvarlig, idet de argumenterer for, at det er at udnytte biologiske svagheder, der kun 

eksisterer hos nogle mennesker (Ariely and Berns, 2010). Endnu et omdiskuteret etisk problem ved brugen 

af neurovidenskab er, at det via neurovidenskab potentielt er muligt gøre forbrugerens valg helt 

forudsigeligt. Knutson et al.’s studie (2007) viste eksempelvis, at hjerneaktivitet kunne forudsige en 

forbrugers valg, som denne ikke selv kan udtale sig om ved selvrapportering (Knutson et al. 2007 s.151). 

Desuden bør det nævnes, at det kan frygtes, at virksomheder, hvis de kan forudsige forbrugerens valg, vil 

ændre syn på og behandle forbrugeren som en robot eller en automat, altså uden frihed og værdighed 

(Stanton et al., 2017). 

 

Ydermere kan det diskuteres, hvorvidt det vil være etisk korrekt at forme forbrugerens valg via 

neuromarketing, og skabe en buy button i hjernen, der gør, at forbrugeren påvirkes til at foretage køb uden 

at være klar over det (Renvoise, 2013). Det er dog tvivlsomt, om det gennem neuromarketing er muligt 

direkte at tvinge forbrugeren til at købe bestemte produkter, eller om det blot er muligt at påvirke 

forbrugerens adfærd. Etikken i dette kan dog diskuteres, specielt hvis indflydelsen til køb fungerer i det 

ubevidste. 
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Mens ovenstående overvejelser overvejende må siges at fokusere på de negative aspekter ved brugen af 

neurovidenskab, bør det bemærkes, at det vil være misvisende, hvis neurovidenskabens positive 

implikationer ikke præsenteredes. Selvom virksomheder anvender neurovidenskabelige metoder til at få 

indsigt i forbrugeren og benytter neuromarketing til at påvirke forbrugerens adfærd, er det ikke 

ensbetydende med, at virksomheden nødvendigvis udnytter forbrugeren. Set fra et mere positivt perspektiv 

kan virksomheder ved brug af neurovidenskab gøre det muligt at hjælpe forbrugeren ved eksempelvis at 

præsentere forbrugeren for produkter, som passer til dennes præferencer, ønsker og mål. Et 

grundlæggende mål for marketing er, at forstå og imødekomme forbrugerens behov. Neuromarketing kan 

hjælpe med at opnå denne dybere forståelse af forbrugerens behov, hvorved virksomhederne kan 

producere mere ønskværdige produkter, skabe mere tiltrækkende promotion og øge forbrugeroplevelser. 

Neuromarketing kan altså være behjælpelig med en forbedret produktudvikling, hvilken kan give 

virksomhederne et øget potentiale for fortjeneste, men også kan medføre, at forbrugeren vil få gavn af et 

produkt, idet det sandsynligvis vil være mere velegnet til dennes behov. Det er altså en hårfin balance, hvor 

det handler om at finde den etiske grænse (Stanton et al., 2017). 
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9 KONKLUSION 

På baggrund af analysens resultater er det muligt i følgende afsnit at besvare afhandlingens 

problemformulering: 

 

 Hvorledes kan virksomheder på markedet for handel med fødevarer på internettet designe deres 

salgspromoveringer, så de stimulerer forbrugeren til at foretage impulskøb? 

 

Begyndelsesvist kan det konkluderes, at afhandlingen viser modstridende resultater med hensyn til, 

hvorvidt salgspromoveringers farver har indflydelse på deres evne til at fange forbrugerens visuelle 

opmærksomhed. På baggrund af de neurovidenskabelige kvantitative målinger af visuel opmærksomhed 

kan det konkluderes, at salgspromoveringers farver ikke har indflydelse på, hvor hurtigt de fanger 

forbrugerens visuelle opmærksomhed. Mere specifikt kan det konkluderes, at der ikke er forskel på, hvor 

hurtigt røde, gule og blå salgspromoveringer fanger forbrugerens opmærksomhed. Altså kan det 

konkluderes, at virksomheder ikke kan fremme muligheden for at stimulere forbrugeren til at foretage 

impulskøb ved at designe salgspromoveringer i røde, gule eller blå farver, og herigennem øge 

sandsynligheden for, at forbrugeren lægger mærke til dem. På baggrund af de kvalitative målinger af 

respondenternes holdninger kan det dog også konkluderes, at forbrugeren synes, at gule 

salgspromoveringer er bedre til at tiltrække visuel opmærksomhed end røde og blå salgspromoveringer. I 

og med at de neurovidenskabelige målinger direkte kan måle, hvor hurtigt salgspromoveringer fanger 

forbrugerens opmærksomhed, konkluderes det endeligt, at forbrugeren synes, at salgspromoveringers 

farve har indflydelse på deres evne til at tiltrække opmærksomhed, men at dette ikke tilfældet. I forlængelse 

heraf kan det konkluderes, at salgspromoveringers farver ikke har indflydelse på deres evne til at stimulere 

forbrugeren til at foretage impulskøb.  

 

Ydermere kan det konkluderes, at virksomheder kan påvirke, hvor lang tid salgspromoveringer fanger 

forbrugerens visuelle opmærksomhed ved at designe disse med enten en lav eller høj tekstkompleksitet. 

Ønskes det at fange forbrugerens opmærksomhed i lang tid, bør virksomheder præsentere deres 

salgspromoveringer med en høj tekstkompleksitet som KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Ønskes det derimod at fange 

forbrugerens opmærksomhed i kort tid, bør virksomheder designe deres salgspromoveringer med lav 

tekstkompleksitet som SPAR 50%. Hertil er det muligt at konkludere, at virksomheder bør tilstræbe at 

præsentere salgspromoveringer med en lav tekstkompleksitet, idet forbrugeren foretrækker, at det er let 

at afkode salgspromoveringer (se bilag 6). Således er det i en kontekst af salgspromoveringer ikke at 

foretrække, at forbrugerens opmærksomhed fanges i lang tid; de skal blot holde forbrugerens 
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opmærksomhed i så lang tid, at det er muligt for forbrugeren at afkode informationen. Det betyder, at 

virksomheder kan fremme muligheden for at stimulere forbrugeren til at foretage impulskøb ved at benytte 

SPAR 50% til at præsentere salgspromoveringer, da dette i mindre grad vil modvirke impulsiv 

beslutningstagning end KØB 1 FÅ 1 GRATIS. Det er dog ikke muligt at konkludere, at tekstkompleksiteten 

har direkte indflydelse på salgspromoveringens evne til at påvirke forbrugeren til at tage impulsive 

beslutninger. Af analysen kan det konkluderes, at forbrugeren er lige lang tid om at beslutte sig for at lægge 

produkter i kurven med teksten SPAR 50% som teksten TILBUD 50% og KØB 1 FÅ 1 GRATIS. 

 

Overordnet set kan det altså konkluderes, at virksomheder ikke kan fremme impulsiv beslutningstagning 

ved at designe deres salgspromoveringer med bestemte farver og tekstkompleksiteter. Det er kun muligt 

for virksomheder at fremme muligheden for impulsiv beslutningstagning ved at benytte 

salgspromoveringer med lav tekstkompleksitet, da disse er lette at afkode. 
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10 PERSPEKTIVERING 

I følgende afsnit foretages en perspektivering af afhandlingen for at klarlægge, på hvilke områder ny 

forskning vil kunne bidrage til viden om online impulskøb.  

 

Eftersom afhandlingens kvalitative målinger viser, at respondenterne mener, at den gule farve er bedst til 

at tiltrække opmærksomhed, og at de foretrækker, at gule salgspromoveringer, vurderes det, at fremtidig 

forskning bør undersøge salgspromoveringers farvers indflydelse på impulskøb nærmere. Særligt fordi 

målingerne responstid og fristet kan kritiseres for ikke at være retvisende målinger af impulskøb.  

10.1 ØVRIGE NEUROVIDENSKABELIGE MÅLINGER 

Som nævnt under diskussionsafsnittet kan der stilles spørgsmålstegn ved validiteten af den 

neurovidenskabelige måling, responstid, og anvendeligheden af den til måling af impulskøb, når der ikke er 

et mål for et antal sekunder, der kan benyttes til at indikere impulskøb. For at øge anvendeligheden af 

målingen bør fremtidig forskning undersøge dette nærmere, eller blot undersøge om det er muligt at 

definere et impulskøb ud fra antallet af sekunder, det tager forbrugeren at reagere efter at være blevet udsat 

for en stimulus.  

 

Udover at undersøge responstid mere i dybden kan fremtidig forskning også overveje at undersøge eye-

tracking dataene mere kvalitativt og gå i dybden med forbrugerens blikmønstre i stedet for udelukkende at 

kigge på TTFF og time spent. En sådan analyse kunne eksempelvis give indblik i, om forbrugeren fikserer 

flere gange på salgspromoveringer eller blot én gang. Hvis forbrugeren vender tilbage til 

salgspromoveringen flere gange kunne det bruges som indikator på, at forbrugeren anvender 

salgspromoveringer i sin beslutningstagning, hvis denne er i tvivl om, om denne skal købe produktet eller 

ej. Det kunne også bruges til at identificere, om der er forskel på, hvordan forbrugere bruger 

salgspromoveringer i deres beslutningstagning.  

 

Desuden kunne det være relevant at undersøge, hvorvidt visuel opmærksomhed og responstid korrelerer 

med hinanden. Hvis det kan påvises, at der er en sammenhæng mellem for eksempel en lav TTFF eller time 

spent og en kort responstid, er det nemlig muligt at underbygge antagelsen om, at visuel opmærksomhed 

har indflydelse på respondenternes beslutningstagning.  

 

Udover at dykke dybere ned i målingen af responstid og visuel opmærksomhed kan det som nævnt under 

afsnittet om valg af neurovidenskabelige metoder overvejes at kombinere eye-tracking med 
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neurovidenskabelige metoder, der kan måle arousal og valence. Ved at benytte eye-tracking i kombination 

med sådanne målinger vil det nemlig være muligt at få en direkte måling af, om en stimulus igangsætter en 

affektiv reaktion i forbrugeren – og om reaktionen er positiv eller negativ. Altså vil det være muligt at 

klarlægge om, der forekommer et udslag i arousal, samt om dette er positivt eller negativt, når forbrugeren 

fikserer på en AOI. Selvom sådanne målinger fravalgtes i undersøgelsesdesignet grundet tvivl omkring, 

hvorvidt fødevarer er stærke nok til at kunne generere udslag i arousal og facial expressions, bør det 

undersøges, om dette er tilfældet. Altså bør fremtidig forskning undersøge, om det er muligt at måle ved 

hjælp af facial expression, GSR og pupillometry. Ligeledes opfordres fremtidig forskning til at undersøge, 

om EEG kan bidrage med mere dybdegående viden om forbrugerens reaktion på stimuli, når denne 

kombineres med eye-tracking.  

10.2 UNDERSØGELSE AF ØVRIGE VISUELLE ELEMENTER  

Som nævnt indledningsvist blev afhandlingen afgrænset til kun at undersøge farver og tekstkompleksitet. 

Imidlertid bør fremtidig forskning undersøge, om virksomheder kan fremme impulsiv købsadfærd ved at 

designe salgspromoveringer med hensyn til placeringer, størrelser og former. Disse visuelle stimuli er, så 

vidt vi kan se, nemlig ikke undersøgt i lige så høj grad som farver og tekstkompleksitet, og da det ikke kan 

udelukkes, at disse kan påvirke forbrugerens visuelle opmærksomhed og købsbeslutninger, bør deres 

potentiale undersøges.  

10.3 UNDERSØGELSE AF FORBRUGERKARAKTERISTIKA 

Mens der i afhandlingen blev foretaget en afgrænsning fra at undersøge, hvorledes forbrugerens 

karakteristika kan influere på salgspromoveringers evne til at påvirke denne til at foretage impulsive 

købsbeslutninger, bør fremtidig forskning dog undersøge dette mere i dybden. Eksisterende forskning har 

undersøgt, hvilke karakteristika der karakteriserer impulsive forbrugere, men viden på dette område er 

langt fra fyldestgørende.  

10.4 UNDERSØGELSE PÅ TVÆRS AF FORSKELLIGE IMPULSKØBSTYPER  

Fremtidig forskning kunne ligeledes bidrage til viden om online impulskøb ved at gå i dybden med at 

undersøge Sterns (1962) fire impulskøbstyper og undersøge karakteristikaene ved pure, reminder, 

suggestion og planned impulskøb nærmere. Ifølge Lo et al. (2016) er viden om disse impulskøbstyper nemlig 

konceptuelt mangelfulde (Lo et al., 2016). I og med at der ikke findes detaljeret viden om, hvad der 

karakteriserer de forskellige impulskøbstyper, er det eksempelvis ikke muligt at klarlægge, om 
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virksomheder skal benytte forskellige stimuli til at stimulere forbrugeren til at foretage de forskellige typer 

af impulskøb. Det vil sige, at det ikke muligt at designe salgspromoveringer efter dette, selvom det ikke kan 

afvises, at det ville optimere salgspromoveringernes evne til at stimulere til impulskøb. I forlængelse heraf 

kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvilken af de fire impulskøbstyper som eksisterende forskning måler 

ved at måle urge to buy impulsively. Ligesom det ikke er muligt at fastlægge, hvilken af Sterns (1962) fire 

impulskøbstyper, som der måles på i denne afhandling.  

 

Derudover kunne det være interessant at undersøge, om det er muligt at karakterisere bestemte 

forbrugertyper ud fra, hvorvidt de er tilbøjelige til at foretage de forskellige typer af impulskøb. Dette kan 

eksempelvis gøres gennem et større undersøgelsesdesign, hvor der gennemføres en latent class 

segmentering (LCS). LCS adskiller sig fra en almindelig klyngeanalyse (segmenteringsanalyse) ved, at den 

ikke opdeler på baggrund af demografiske variabler, men derimod på baggrund af holdnings- og 

værdivariabler (McCUTCHEON, 1987). Hvis det er muligt at knytte forbrugertyper til impulskøbstyper vil det 

være muligt at gøre impulskøbstyperne endnu mere relevante og brugbare for online virksomheder. 
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