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Forskning visar att 65 procent av konsumenternas köpbeslut av daglig-
varor fattas i butikerna. Denna studie syftade till att studera 
konsumenters medvetenhet om tv-reklam i dagligvarubutik, hur deras 
köpbeteende påverkas, och i vilken grad kognitiva och perceptuella 
faktorer inverkar på om tv-reklam medvetet uppfattas av konsumenten 
eller inte. Endast fyra av 120 konsumenter upptäckte den tv-skärm 
som de stått intill och ingen mindes vad tv-skärmen visat, en stark 
indikation på att konsumentens uppmärksamhet kan vara mycket svår-
fångad. Huruvida visad reklamfilm var försedd med ljud och 
prisuppgift eller inte tycktes inte ha någon effekt på konsumenternas 
medvetenhet och ingen försäljningseffekt kunde påvisas men generella 
slutsatser kräver ytterligare forskning. Fortsatt forskning kan även 
undersöka konsumentens mottaglighet för tv-reklam på olika platser i 
butiken. 

 
 
Enligt Rossiter och Percy (1997) är endast 35 procent av konsumenternas köp av dagligvaror 
planerade i förväg, övriga köpbeslut fattas vid inköpstillfället. Detta är ett argument för 
detaljister och deras leverantörer att påverka konsumenterna inne i butikerna. Ett annat 
argument för marknadsföringsinsatser i butik för annonsörer är det hot som utbyggnaden av 
digital-tv utgör – det är nämligen mycket lätt för tittare som har digital-tv att spola förbi 
annonsörernas reklaminslag som därmed förlorar i påverkansvärde (Leijonhufvud, 2005). 
Detaljister världen över utsätts även för en ökad konkurrens från stora internationella aktörer, 
till exempel tyska Lidl, amerikanska Wal-Mart och franska Carrefour, vilket hotar 
lönsamheten (Ohlsson, 2005). Samtidigt har flera detaljister inom dagligvaruhandeln runt om 
i världen börjat konkurrera med sina egna leverantörsled genom att ersätta allt fler av 
leverantörernas varumärken med sina egna märkesvaror. Leverantörerna inom 
dagligvaruhandeln har alltså allt svårare att bibehålla sin lönsamhet och hotas dessutom av att 
förlora sin försäljningskanal (butiksplatsen) om deras varumärke och erbjudande inte är 
tillräckligt starkt och unikt. Alla aktiviteter som kan öka lönsamheten är därför av stort 
intresse för såväl detaljister som för deras leverantörer. 
 
Samtidigt tar allt fler detaljister numera själva hand om varuskyltningen i sina butiker, och 
tillåter inte längre sina leverantörer att delta i detta arbete (Ohlsson, 2005). Detta innebär att 
leverantörernas tillgång till butikslokalerna är mycket begränsad. Ett sätt för leverantörerna att 
försöka påverka konsumenterna i butik i syfte att direkt öka försäljningen är att mot betalning 
sända reklam via de tv-skärmar som allt fler detaljister valt att sätta upp i butikerna under år 
2004 och 2005 (Nelson & Ellison, 2005; JCDecaux, 2004). Amerikanska Wal-Mart och 
brittiska Tesco är ett par av de detaljister som investerat mångmiljonbelopp i detta medium. 
Bland de svenska detaljister som börjat sätta upp tv-skärmar återfinns såväl Vi-butikerna som 
ICA (JCDecaux, 2004; Zetadisplay, 2005). 
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Tv-reklam i butik eller digital signage – en term som egentligen avser digitala medier såväl 
utomhus som på allmänna platser och i butik – är inget nytt fenomen (Jacobson & Mazur, 
1995). År 1992 lanserade det amerikanska tv-bolaget Turner Broadcasting, Checkout Channel 
i dagligvarubutiker i USA. Medan konsumenterna väntade vid kassorna kunde de via 
upphängda tv-skärmar ta del av reklam för olika produkter. Företaget lade dock ner projektet 
redan året därpå på grund av vikande lönsamhet. En parallell till detta är att Wal-Marts 
satsning på tv-reklam i butik redan har fått kritik från vissa av sina annonsörer som menar att 
Wal-Marts lösning har brister (Frazier, 2005). De säger att konsumenterna inte 
uppmärksammar tv-skärmarna, bland annat för att tv-skärmarna sitter på fel platser i 
butikerna, för att de sitter för högt upp och för att ljudet ibland stängts av. 
 
Men det finns andra hinder än felaktig fysisk placering och avslagen utrustning som tv-reklam 
i butik måste övervinna för att vara effektiv. Till exempel menar Blackwell, Miniard och 
Engel (2001) att en avgörande framgångsfaktor för varje reklambudskap är att det uppfattas 
medvetet av mottagaren. Utan att gå in på den exakta relationen mellan människans 
arbetsminne och medvetenhet, så är det just i arbetsminnet som flera av de kognitiva 
processer som står medvetande och medvetenhet nära utförs (Baars, Banks & Newman, 2003; 
LeDoux 1998). Arbetsminnets resurser är dock starkt begränsat – till exempel kan det 
samtidigt bara behålla mellan fem och nio orelaterade och orepeterade informationsenheter, 
till exempel ord, siffror eller någon form av objekt, och högst mellan 30 och 45 sekunder 
(Baars et al, 2003; Miller, 1956). Med andra ord, människan har en begränsad mängd 
kognitiva resurser som fördelas på externa stimuli och inre processer, och denna fördelning av 
resurser styr vad människan är medveten respektive omedveten om i varje givet ögonblick. 
Samtidigt innehåller en medelstor dagligvarubutik tusentals varor, en uppsjö av prisskyltar, 
människor och annat som genererar synintryck, lukter och ljud som pockar på uppmärksamhet 
och genom detta brus måste butikens tv-reklam nå konsumenterna (Braun, 2000). 
 
Uppmärksamhet, medvetenhet och beteende 

 
I en pilotstudie inför denna rapport var det bara 8 av 40 intervjuade konsumenter (20 procent) 
i en dagligvarubutik som varit medvetna om den 18 tums tv-skärm som de på nära håll 
passerade i en gångpassage, trots tv-skärmens iögonfallande placering. Endast ett par av 
konsumenterna kunde återge vad tv-skärmen visat. En teori som anknyter till de kognitiva 
resursernas begränsningar och som kan förklara varför konsumenter ibland förblir omedvetna 
om tv-reklam i butik, även om den visas mitt framför ögonen på dem är inattentional 

blindness (Mack & Rock, 1998). I en studie upptäckte Mack och Rock (1998) att av deras 
undersökningsdeltagare som instruerats att betrakta en datorskärm, så var 25 procent av 
undersökningsdeltagarna så fokuserade på stödkorset mitt på skärmen att de inte upptäckte de 
olika små figurer som emellanåt visades trots att dessa figurer hade olika färg, rörde på sig 
eller blinkade. Slutsatsen var att medveten perception, i motsats till ”subliminal, omedveten 
eller implicit perception” (sid 15), inte uppstår utan tillräcklig uppmärksamhet. 
Uppmärksamhet kan definieras som”allokering av kognitiva resurser bland pågående 
processer” (Anderson, 2000). I en annan studie lät Simons och Chabris (1999) ett antal 
undersökningsdeltagare se en film med två grupper om tre personer, den ena gruppen i svarta 
t-shirts och den andra i vita t-shirts. Båda grupperna hade varsin basketboll som de passade 
inom respektive grupp. Undersökningsdeltagarnas uppgift var att räkna antalet passningar 
inom det vita laget. Studien visade att endast 23 procent av undersökningsdeltagare upptäckte 
den person som, iförd gorilladräkt, plötsligt gick i maklig takt över tv-skärmen. 
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Som parentes kan nämnas att illusionister använder kunskap som relaterar till inattentional 
blindness i sina trick. Ett exempel är när de lurar publiken att fokusera på illusionistens ena 
hand istället för att vara uppmärksam på vad denne samtidigt gör med den andra. Simon och 
Chabris (1999) konstaterade att uppdykandet av ett oväntat och ovanligt stimulus i sig inte är 
tillräckligt för att skapa tillräcklig uppmärksamhet för att orsaka medvetenhet. Mack och 
Rock (1998) menade även att faktorer som placering, rörelse och färg generellt inte heller har 
någon inverkan på huruvida ett stimulus uppmärksammas medvetet eller inte. Däremot visade 
Vroomen, Bertelson, Driver och Gelder (2001) att förekomsten av ljud (i deras undersökning i 
form av tonsignaler) ökar sannolikheten för medvetet uppmärksammande av stimuli. Mack 
och Rock (1998) fann också bevis för att stora stimuli har större förmåga att fånga 
uppmärksamhet än små, och likaså att förekomsten av undersökningsdeltagarens namn ökar 
sannolikheten för medvetenhet. Förmågan att kunna uppfatta sitt eget namn genom 
omgivningens sorl, till exempel från andra människors konversationer, kallas för ”cocktail-
effekten” (Anderson, 2000). 
 
Kognitiva filter, medvetenhet och beteende 

 
Bargh (1989) menar att all information som når människan, inklusive reklambudskap, först 
måste passera olika omedvetna kognitiva filter som bestämmer om informationen ska 
medvetandegöras eller förbli omedveten, och även hur informationen ska tolkas i en given 
situation. De finns tre olika typer av filter. Den första typen, preconscious filters, avser 
individens ständiga beredskap att känna igen och uppmärksamma viss information, till 
exempel varumärken. Den andra typen, postconscious filters, handlar om beredskap för vissa 
typer av information och tänkande som aktiveras i specifika situationer. Till exempel är en 
individ som befinner sig i en dagligvarubutik uppmärksam på vissa färger, dofter, synintryck 
och andra sinnesintryck som individen använder för att komma till köpbeslut – ofta inklusive 
prisinformation. Postconscious filters skulle till exempel kunna bidra till att förklara resultaten 
i den demografiska studie från Texas som visade att kvinnor i högre grad än män 
uppmärksammar, och aktivt söker, prisinformation när de handlar i dagligvarubutiker 
(Zeithaml, 1985). Kanske var det så att kvinnorna oftare än männen kände sig ansvariga för 
hushållets matinköp vilket därför påverkade deras tankar och beteende när de handlade? Detta 
vore i så fall intressant för detaljhandeln att veta mer om vid utformningen av reklaminslag. 
Till exempel huruvida visad prisinformation i reklaminslag fungerar som en slags ”cocktail-
effekt” på prissökande konsumenter så att reklaminslagen uppmärksammas av fler 
konsumenter än om prisinformation utelämnas. 
 
Den tredje, och sista, typen av filter, enligt Bargh (1989), är goal-dependent filters. Dessa 
handlar om att när en individ föresätter sig att uppnå ett visst mål så aktiveras ett visst reglerat 
tänkande, omedvetna kognitiva scheman, som gör individen mer eller mindre mottaglig för 
olika typer av information och beteende. Ett exempel på detta är konsumenters övergripande 
syfte när de handlar (e.g. Kollat & Willet, 1967). Flera studier har visat att konsumenternas 
huvudsakliga syfte med besöket i en dagligvarubutik rentav påverkar andelen oplanerade köp 
(e.g. Kollat & Willet, 1967; Nordfält, kommande). En av de senaste studierna visade att 
konsumenter vars huvudsakliga syfte med butiksbesöket var kompletteringsköp – det vill säga 
köp av enstaka varor som tagit slut – var mer benägna att köpa varor som de inte planerat 
köpa, än konsumenter vars syfte var huvudköp – det vill säga planerad påfyllning av 
hushållets skafferi (Nordfält, kommande). Detta resultat gick tvärt emot en tidigare studie från 
1967 (Kollat & Willet, 1967). Nordfält (kommande) menar att en förklaring är att på 1960-
talet så var det oftast hemmafruar som skötte inköpen och som, när de storhandlade, var mer 
benägna att pröva nya produkter än dagens förvärvsarbetande och mer stressade kvinnor. Och 
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på den tiden var det oftast de förvärvsarbetande männen som, efter telefonsamtal från frun, på 
väg hem från jobbet fick köpa de enstaka varor som frun glömt. Idag däremot, med fler 
singelhushåll och portionsförpackade måltider, så skulle det kunna vara så att 
tilläggshandlande konsumenter köper fler varor än tidigare, kanske en hel middag, och 
dessutom i förväg inte riktigt vet vad de behöver och därför är mer öppna för att köpa 
produkter de inte planerat köpa. 
 
Sammanfattningsvis så finns det alltså ett antal faktorer som påverkar om och hur tv-reklam i 
butik uppfattas av konsumenterna och vilken effekten blir på konsumenternas köpbeteende. 
Butiker, och kanske särskilt dagligvarubutiker, utgör en miljö med extremt många 
sinnesintryck. Det är inte självklart att konsumenternas köpbeteende påverkas av ett visst 
reklaminslag i butik eller ens tar in reklaminslagen medvetet. Som forskningsområde är 
tv-reklam i butik och dess effekt på konsumenterna tämligen orört, samtidigt som intresset 
från kommersiellt håll bedöms stort (Frazier, 2005). Detta motiverar för ytterligare forskning. 
 
Frågeställningar 

 
Denna rapport syftade till att studera konsumenters medvetenhet om tv-reklam i dagligvaru-
butik, hur deras köpbeteende påverkas, och i vilken grad kognitiva och perceptuella faktorer 
inverkar på om tv-reklam medvetet uppfattas av konsumenterna eller inte. Följande 
frågeställningar adresserades: 
 

- I vilken utsträckning är konsumenter medvetna om att de exponerats för tv-reklam i 
butik?  

- Påverkas medvetenheten hos konsumenterna om tv-reklamen förses med ljud i 
jämförelse med om ljud tas bort? 

- Påverkas medvetenheten hos konsumenterna om tv-reklamen förses med prisuppgift i 
jämförelse med ingen prisuppgift? 

- Finns det någon skillnad i medvetenhet om tv-reklam i butik mellan konsumenter som 
upplever sig huvudansvariga för sitt hushålls matinköp och konsumenter som inte gör 
det i förhållande till om prisuppgift visas i tv-reklamen eller inte? 

- Finns det någon skillnad i medvetenhet om tv-reklam i butik mellan konsumenter med 
olika huvudsyfte (huvudköp/kompletteringsköp) med butiksbesöket? 

- Finns det någon försäljningseffekt av tv-reklam i butik? 
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna utgjordes av konsumenter i en dagligvarubutik i Stockholms-
området. Undersökningsdeltagarna bestod av 120 personer varav 73 kvinnor och 47 män. 
Hälften av undersökningsdeltagarna ansåg sig vara huvudansvariga för hushållets matinköp 
och hälften inte. Deltagarnas medelålder var 51 år (s=10,6) med en åldersspridning mellan 31 
och 79 år.  
 
För var och ett av de fyra försöksbetingelserna (se Procedur) utvaldes 30 personer. Var och 
en av dessa var den första person som lämnade brödavdelningen efter att en reklamfilm för 
rostbrödet Pågens Jättefranska visats, vilket skedde var tredje minut. Personer som inte var i 
butiken för att handla valdes bort. Ett viktigt urvalskriterium var att varje undersöknings-
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deltagare måste ha exponerats för reklamfilmen – det vill säga haft en klar siktlinje till 
tv-skärmen – åtminstone några sekunder under det att reklamfilmen visades. Ett annat urvals-
kriterium var att undersökningsdeltagaren skulle ha visat intresse för bröd genom att stanna 
vid bröddisken och titta på någon brödsort. Slutligen utvaldes endast personer som fanns 
tillgängliga innan deras arbetsminne hunnit tömmas (alltså högst 30-45 sekunder efter 
reklamfilmens slut). 
 
Definition och urval av oberoende variabeln ”huvudsakligt syfte med butiksbesöket” 

 
I enlighet med Walters och Jamil (1999) med flera så definieras huvudköp av varor som ett 
butiksbesök som utförs på en vanligtvis i förväg bestämd dag, som planerats med hjälp av en 
inköpslista och som syftar till att fylla på hushållets skafferi. Kompletteringsköp av varor 
handlar istället om att lösa en akut och oförutsedd brist på något livsmedel, till exempel 
mjölk, eller om förberedelser inför ett i vardagen mer ovanligt inslag, till exempel en fest. Vid 
huvudköp är syftet vanligen att köpa fler varor än vid kompletteringsköp, även om det inte 
behöver bli så i praktiken. 
 
Indelning av undersökningsdeltagarna i analyser avseende det huvudsakliga syftet med 
butiksbesöket skedde efter genomförande av samtliga intervjuer och i enlighet med den metod 
som presenterats av Nordfält (kommande). Ett självrapporteringsmått bestående av två skalor 
(1-10) tillämpades. Den ena skalan presenterades för undersökningsdeltagaren som ”Syftet 
med detta butiksbesök är kompletteringsköp, det vill säga köp av enstaka varor som tagit slut” 
och den andra som ”Syftet med detta butiksbesök är huvudköp, det vill säga planerad 
påfyllning av hushållets skafferi”. Därefter indelades undersökningsdeltagarna i låg (1-5) och 
hög (6-10) grupp för respektive skala. Varje undersökningsdeltagare hamnade alltså i två 
grupper: hög eller låg kompletteringsköpsgrupp, respektive hög eller låg huvudköpsgrupp. 
Därefter exkluderades undersökningsdeltagare som kom att tillhöra hög grupp för båda skalor 
eller låg grupp för båda skalor. På så vis så inkluderades endast undersökningsdeltagare som 
betraktade huvudköp och kompletteringsköp såsom någorlunda ömsesidigt uteslutande. Efter 
exklusionen kvarstod 110 personer varav gruppen ”kompletteringsköp” omfattade 61 personer 
och gruppen ”huvudköp” omfattade 49 personer. 
 
Definition av beroende variablerna ”medvetenhet om exponering”, och ”försäljningseffekt” 

 
Två sätt att undersöka om en konsument medvetet uppfattat den tv-reklam som visats i butik 
är recall, fritt återkallande, och recognition, igenkänning (Anderson, 2000; Hjalmarsson, 
Julander, Nordfält & Öhman, 2004). Vid recall så ombeds undersökningsdeltagaren att utan 
hjälpmedel minnas ett visst fenomen eller objekt, medan vid recognition så får 
undersökningsdeltagaren välja bland ett antal alternativ, i form av till exempel ord eller bilder. 
Dessa två metoder kan dock uppvisa olika resultat, till exempel på grund av att det är lättare 
att minnas om det finns någon form av hjälpmedel, vilket recognition erbjuder. I denna studie 
har undersökningsdeltagarna därför fått båda möjligheter, så att även om bara den ena 
metoden resulterade i positivt svar så skulle medvetenhet om reklaminslaget anses föreligga. 
 
För att mäta eventuell försäljningseffekt till följd av visad tv-reklam så jämfördes 
försäljningen under försöksdagarna i målbutiken, i vilken försöket genomfördes, med 
försäljningen (för samma dagar) i en jämförelsebutik. Jämförelsebutiken var till sin storlek 
och geografiska placering jämbördig med målbutiken. Båda butikerna låg i områden som 
skulle kunna klassas som medelklass med många barnfamiljer. En skillnad mellan butikerna 
var dock att jämförelsebutiken i genomsnitt hade cirka nio hundra färre kunder per helg än 
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målbutiken. Upplägget med jämförelsebutik valdes, istället för en jämförelse av försäljningen 
i samma butik före och efter försöket, i syfte att undvika eventuella kalendereffekter (dels 
kunde närheten till nyår påverka och dels om en helg var lönehelg eller inte). Dessutom skulle 
analysarbetet då snabbare kunna påbörjas. 
 
Produkturval 

 
Studien utgick ifrån en reklamfilm för Pågens Jättefranska. Valet av bröd som 
produktkategori och just Pågens jättefranska som produkt berodde på flera faktorer. Först var 
det viktigt att säkra tillgången på undersökningsdeltagare och därför valdes en 
produktkategori (i det här fallet bröd) som drog till sig många konsumenter. Vidare beslöts att 
välja ett fysiskt område i butiken där konsumenterna tenderade att stanna upp en liten stund, 
snarare än att bara skynda förbi, vilket därmed bedömdes öka sannolikheten för att visad 
tv-reklam skulle uppmärksammas. Särskilt om konsumenterna sökte en produkt inom den 
utvalda produktkategorin ifråga. En praktisk förutsättning för val av produkt och 
produktkategori var också att det måste finnas en tv-skärm uppsatt vid produktkategorin i 
fråga. Utifrån dessa kriterier var mejerivaror, frukt och grönt, bröd och kassorna de fyra 
möjliga kandidaterna. Tv-skärmarna vid kassorna bedömdes mindre intressanta att studera 
eftersom detaljister är mer intresserad av att påverka konsumenten innan denne ställer sig i 
kassakön. Valet föll till slut på bröd eftersom tv-skärmen vid bröddisken bedömdes ha särskilt 
god visibilitet vilket därmed skulle säkra de fysiska förutsättningarna. Att välja Pågens 
jättefranska, en mycket känd produkt, antogs öka konsumenternas igenkänning, även om de 
bara kastade en kort blick på reklamfilmen eller rentav bara hörde ljudet. 
 
Apparatur och material 
 
Apparaturen bestod av en platt 42-tums tv-skärm, som via ett internt nätverk kopplats till en 
dator. All utrustning tillhörde och hanterades av butiken. Datorn var försedd med 15 
reklamfilmer, mellan 15 och 30 sekunder långa som repeterades enligt ett visst schema 
(Appendix 1). Apparaturen ingick i butikens tv-reklamsystem som användes för att sälja 
reklamfilmstid till butikkedjans leverantörer. Studien fokuserade på en av dessa reklamfilmer 
(härmed målfilmen kallad) som var 15 sekunder lång och handlade om brödtillverkaren 
Pågens rostbröd ”Pågens Jättefranska”. Under de två av försökets fyra betingelser under vilka 
prisuppgift skulle synas så visades texten ”Pris: 19,90 kr” på skärmen hela tiden under det att 
reklamfilmen spelades. 
 
Övrigt material bestod av ett frågeformulär som omfattade ett antal frågor som ställdes till 
undersökningsdeltagarna om deras medvetenhet om målfilmen och om tv-skärmen 
(Appendix 2), och ett papper med bilder på ett antal av reklamfilmerna som användes vid ett 
recognition-test. Bilderna var i färg och ordnade i samma ordning som de visades på tv-
skärmen för att ytterligare hjälpa undersökningsdeltagarna att minnas. Bilderna fanns i fyra 
uppsättningar beroende på i vilken delserie av reklamfilmer som målfilmen visades (se 
Appendix 1). I varje uppsättning av bilder var bilderna fyra till antalet – först en bild från 
filmen som visades före målfilmen, sedan en bild från målfilmen, sedan en bild från filmen 
efter målfilmen och till slut en kontrollbild – det vill säga en bild från en reklamfilm för en 
känd produkt som inte visats alls (i det här fallet avseende produkten ”Arla Bregott”). Antalet 
bilder var godtyckligt valt men däremot valdes ett jämnt antal bilder så att ingen bild skulle 
skapa alltför mycket uppmärksamhet på grund av dess placering på pappret. Bilderna satt två 
ovantill och två direkt nedanför dessa. 
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Procedur 

 
Försöket genomfördes under två påföljande helger i januari, 2006 (14/1-15/1 respektive 21/1-
22/1) i en dagligvarubutik strax utanför Stockholm med cirka 4700 kunder per helg. En 
överenskommelse om genomförandet av studien fanns med butiksföreträdarna som inte angav 
restriktioner eller ställde några krav avseende studien, och som ställde upp med 
försäljningsstatistik och teknisk assistans. Tv-skärmen satt upphängd i taket på cirka 210 
centimeters höjd över brödbordet mitt i brödavdelningen, ett område på cirka 3 gånger 4 
meter. Tv-skärmen var synlig redan från butiksingången, det vill säga från cirka sju meters 
håll. Undersökningsdeltagarna passerade tv-skärmen på cirka en till en och en halv meters 
avstånd. Eftersom brödavdelningen låg nära ingången så var tv-skärmen vid brödavdelningen 
den första av butikens cirka trettio tv-skärmar som konsumenterna passerade i butiken. 
Förutom tv-skärmen vid brödavdelningen så visades målfilmen även på fyra andra tv-skärmar 
längre in i butiken, vilket av tekniska skäl inte gick att undvika även om så varit önskvärt. 
 
Tv-skärmen var påslagen under butikens hela öppettider under de fyra dagarna (mellan 
klockan 9.00 på morgonen och klockan 21.00 på kvällen) Reklamfilmerna visades i en slinga 
i en och samma återkommande ordning utan avbrott, i enlighet med ordningen i Appendix 1. 
Samtliga reklamfilmer innehöll ljud med tal och musik som uppspelades på en hörbar men 
diskret snarare än hög ljudnivå.  
 
Försökets fyra betingelser omfattade vardera varsin heldag men uppdelade på två olika 
halvdagar (se figur 1) i syfte att motverka eventuella kalendereffekter, vilket rekommenderats 
av Cox (1964). En förmiddag sträckte sig från klockan nio på morgonen till klockan tre på 
eftermiddagen, och en eftermiddag från klockan tre till stängningsdags klockan nio på 
kvällen. 
 

 
Under dagarna med de två betingelserna med pris så visades en prisuppgift (i vit färg och 
ganska liten text) då målfilmen spelades. Priset var ordinarie pris, alltså inget kampanjpris, 
och ingen grafisk signal användes heller för att signalera att det skulle röra sig om något 
kampanjpris. Ingen form av kampanj för Pågens jättefranska genomfördes för övrigt veckorna 
före (det vill säga under julledigheten) eller under försöket, vare sig i butiken eller i media. 
Priset var detsamma under hela försöket. Under de två betingelserna utan pris så var 
prisuppgift borttagen. Under de två betingelserna utan ljud så var ljudet borttaget på 
målfilmen, men inte på övriga reklamfilmer. 
 

PRIS 

Ja Nej 

Nej 

Ja Söndag1 fm, 
Söndag2 em 

Söndag1 em, 
Söndag2 fm 

Lördag1 fm, 
Lördag2 em 

Lördag1 em, 
Lördag2 fm 

LJUD 

Figur 1. Försökets fyra betingelser fördelade på olika dagar 
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Intervjuerna påbörjades redan på morgonen för att säkerställa att dagens alla intervjuer skulle 
hinnas med, men i övrigt så var tidsvalet för intervjuerna godtyckligt. Intervjuerna 
genomfördes av en försöksledare strax efter brödavdelningen, utom synhåll för de 
konsumenter som fortfarande befann sig i brödavdelningen och på en plats där 
undersökningsdeltagarna inte längre kunde se tv-skärmen eller höra ljudet från den. 
Intervjuerna genomfördes innan arbetsminnet hunnit tömmas. Efter att 
undersökningsdeltagarna fått veta av försöksledaren att det handlade om en 
butiksundersökning och gått med på att bli intervjuade så fick de svara på försöksledarens 
frågor enligt frågeformuläret och med hjälp av sidan med bilder (Appendix 1). 
 
 

R e s u l t a t 
 
Av de 120 tillfrågade undersökningsdeltagarna hade fyra lagt märke till tv-skärmen. Inte 
någon av dem mindes vad som visats på skärmen, vare sig med hjälp av recall- eller 
recognition-test. En av de fyra hade lagt märke till tv-skärmen under betingelsen Ljud utan 
pris, två av dem under betingelsen Pris och ljud samtidigt, och en av dem under betingelsen 
Varken pris eller ljud. 
 
Ett logistisk-regressionstest (Wald-test) påvisade ingen huvudeffekt av vare sig ljud eller pris 
och inte heller av någon interaktionseffekt mellan ljud och pris avseende medvetenhet om 
tv-skärmen (se tabell 1 nedan). 
 
Tabell 1. 
Huvudeffekter och interaktionseffekt av ljud och pris på medvetenhet om tv-skärmen 

 B S.E. Wald df Sig. 
LJUD .000 1.438 .000 1 1.000 
PRIS -7.836 49.455 .025 1 .874 
LJUD by PRIS 8.564 49.471 .030 1 .863 

 
Av den hälft av undersökningsdeltagarna som ansåg sig huvudansvariga för hushållets 
matinköp hade två stycken sett tv-skärmen, och de andra två som sett skärmen tillhörde den 
andra hälft som inte ansåg att de var huvudansvariga för matinköpen till hushållet. I vardera 
grupperna hade en undersökningsdeltagare sett tv-skärmen när prisuppgift visade och en när 
prisuppgift saknades. 
 
I gruppen undersökningsdeltagare vars huvudsyfte med butiksbesöket var kompletteringsköp 
såg en enda undersökningsdeltagare tv-skärmen och i gruppen vars huvudsyfte med 
butiksbesöket var huvudköp så uppgick motsvarande antal till två undersökningsdeltagare. Ett 
logistisk-regressionstest (Wald-test) påvisade ingen signifikant skillnad mellan de båda 
grupperna avseende medvetenhet om tv-skärmen (se tabell 2). 
 
Tabell 2. 
Medvetandeskillnad om tv-skärmen mellan grupperna ”huvudköp” och ”kompletteringsköp” 

B S.E. Wald df Sig. 
-.937 1.240 .571 1 .450 
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Ett tvåvägs chi-två-test – med målbutikens kunder (köpt/inte köpt) och jämförelsebutikens 
kunder (köpt/inte köpt) som samtidiga variabler – påvisade ingen signifikant skillnad i antal 
sålda Pågens Jättefranska per kund mellan målbutiken och jämförelsebutiken (X2=2.044, 
p=.153).  
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Denna studie syftade till att studera konsumenters medvetenhet om tv-reklam i dagligvaru-
butik, hur deras köpbeteende påverkas, och i vilken grad kognitiva och perceptuella faktorer 
inverkar på om tv-reklam medvetet uppfattas av konsumenten eller inte. Att ingen av de 120 
undersökningsdeltagarna var medveten om den visade reklamfilmen och att endast fyra av 
dem överhuvud taget såg den 42 tum stora tv-skärmen är en stark indikation på att 
konsumentens uppmärksamhet i dagligvarubutiksmiljö kan vara mycket svårfångad. Så stor 
var konsumenternas brist på medvetenhet om tv-reklamen att planerade analyser och 
jämförelser bara blev meningsfulla – och knappt ens då heller – då de fokuserade på 
medvetenhet om tv-skärmen istället för på dess innehåll. I den mån betingelserna ljud och pris 
generellt kan sägas resultera i en ökad medvetenhet så gick detta inte att utläsa i denna studie. 
Någon skillnad i medvetenhet hos konsumenter som kände sig som huvudansvariga för 
hushållens matinköp gentemot andra konsumenter i förhållande till om prisuppgift visades 
eller inte i reklamfilmen gick inte att finna. Inte heller fanns det någon utläsbar skillnad i 
medvetenhet hos konsumenter vars huvudsyfte med butiksbesöket var huvudköp jämfört med 
kompletteringsköp. Någon försäljningseffekt av den visade reklamfilmen kunde heller inte 
påvisas – detta trots att den visades på flera ställen i butiken. 
 
Försöket genomfördes under två helger i mitten på januari. Jul- och nyårsfirandet var över så 
resultaten kan knappast antas bero på att konsumenterna generellt var anmärkningsvärt 
stressade. Risken för en jul- och nyårsrelaterad kalendereffekt reducerades ytterligare av att 
varje betingelse var uppdelat på två av dagarna. Konsumenterna behövde inte trängas i 
butiken – tvärtom var det ganska lugnt. Det var inte löningshelg någon av helgerna – 
månadens löneutbetalning skedde inte förrän efter försökets sista helg. Sikten mellan 
konsument och tv-skärm var god. Att försöket genomfördes på lördagar och söndagar kan i 
någon mån ha påverkat konsumenterna till att vilja skynda sig hem igen för att fortsätta 
ledigheten och därmed ökat deras stressnivå och fokus på handlandet. Att försöket 
genomfördes under en helg och inte under några vardagar kan teoretiskt ha påverkat resultaten 
och resultaten skulle också kunna variera beroende på säsong för försöket. Fast resultaten 
skulle då i alla fall knappast kunna peka på lägre medvetenhet om tv-reklamen än under 
försöksperioden. Brödavdelningens utformning kan teoretiskt sett också ha bidragit till 
konsumenternas brist på medvetenhet av tv-skärmen. Vad gäller ljudet och den visade 
prisuppgiften så kan de ha varit för subtila för att ha någon effekt. Samtidigt var det ett par 
konsumenter som nekade till att ha sett tv-skärmen men som sa att de hört den. Kanske var 
det så att konsumenterna inte associerade ljudet till att komma ifrån en tv, men om de gjort 
det skulle ha sökt efter tvn med blicken. Vad hade hänt om ljudet varit starkare, eller om 
prisuppgiften på tv-skärmen varit större? 
 
I pilotstudien till denna studie (som för övrigt också genomfördes under en helg) så hade en 
18 tums tv-skärm placerats i en passage där få konsumenter stannade – de flesta skyndade 
bara förbi på väg vidare in i butiken. En anledning till att välja just brödavdelningen för 
försöket i denna studie var att konsumenterna i och med att de stannade till en stund (mellan 
några sekunder och ett par minuter) antogs ha bättre förutsättningar att medvetet 
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uppmärksamma den visade reklamfilmen. Varför blev resultatet det motsatta? En förklaring 
skulle kunna utgå från teorierna om inattentional blindness och goal-dependent filters (Mack 
& Rock, 1998; Bargh, 1989). Kanske är det inte konstigare än att när konsumenterna väljer 
mellan olika alternativ i bröddisken så kräver detta ännu fler kognitiva resurser i anspråk än 
när de fysiskt bara rör sig i riktning mot sitt mål. Med andra ord, en konsument som inte 
uppmärksammar sin omgivning på väg till en produktkategori, lär i ännu mindre utsträckning 
uppmärksamma omgivningen när denne står still framför hyllan. En spekulation är dock att 
om konsumenten tvingas avvakta innan ett måluppfyllande beteende kan slutföras, eller efter 
att alla sådana beteenden slutförts, så har konsumenten under denna tidsrymd tillgång till fler 
fria kognitiva resurser vilket ökar sannolikheten för att en eventuell reklamfilm ska 
uppmärksammas. Till exempel när konsumenten står med en nummerlapp vid charken eller 
väntar i kassakön. 
 
Vad gäller grupperna av huvudansvariga och icke huvudansvariga för hushållens matinköp i 
förhållande till om prisuppgift visades i reklamfilmen eller inte, respektive grupperna 
avseende konsumenternas huvudsyfte med butiksbesöket så påvisades inga signifikanta 
resultat men samtidigt är det inte lämpligt att dra några generella slutsatser – styrkan på ljud- 
och prisbetingelserna kan ha varit för subtila för butiksmiljön ifråga. 
 
Någon försäljningseffekt av den visade reklamfilmen kunde som sagt inte påvisas och därmed 
inte heller någon omedveten påverkan av den visade reklamfilmen på konsumenternas köp-
beteende. Å andra sidan så kan metoden för att mäta den eventuella försäljningseffekten 
ifrågasättas. Dels skulle det varit befogat att jämföra försäljningen under försöket med andra 
närliggande helger för samma butik, och dels kan mellanbutiksvariationen ha varit för stor – 
det vill säga, det är inget som med bestämdhet säger att försäljningen i den utvalda 
jämförelsebutiken ständigt följer målbutikens. Vidare skulle det varit bra att ha genomfört 
försöket i fler butiker samtidigt än bara i en enda, gärna i jämförelse med lika många 
jämförelsebutiker. Några generella slutsatser om försäljningseffekter kan därför inte dras. 
Särskilt försiktig ska man vara med sådana generaliseringar då det kan vara så att tv-reklam i 
butik passar bättre för vissa varor än för andra. Andra faktorer som tv-skärmens placering i 
butiken, om man lyckas få konsumenten att slappna av, och så vidare, kan också öka eller 
minska en eventuell försäljningseffekt vilket gör det än svårare att dra generella slutsatser 
utifrån denna enda studie. 
 
Några andra forskningsrapporter som behandlar tv-reklam i butik och dess inverkan på 
konsumentens köpbeteende och i vilken mån tv-reklam medvetet uppmärksammas av 
konsumenten har inte gått att finna. Tv-reklam i butik är ett tämligen outforskat område. 
Fortsatt forskning skulle kunna undersöka effekten av tv-reklam i butik för olika 
produktkategorier och produkter, för när konsumenten måste vänta på något (till exempel vid 
charken), och för olika platser i butikerna (till exempel charken, kassorna, frysdiskar, smala 
passager) och när det är många eller få närvarande konsumenter. En annan intressant fråga 
som bör forskas kring är huruvida tv-reklam i butik kan ha negativa effekter genom att stjäla 
uppmärksamhet från sådant i butiken som detaljisterna vill att konsumenterna ska vara 
medvetna om. En intressant kommentar från några av undersökningsdeltagarna på frågan om 
de sett tv-skärmen var ”Nej, inte idag – men jag brukar se den”. Vad innebär detta? Att 
konsumenterna lär sig filtrera bort reklamen och därmed undgår att påverkas? Mer forskning 
om de långsiktiga effekterna av tv-reklam vore alltså på sin plats. För marknadsförare vore det 
naturligtvis mycket intressant med kunskap om hur konsumenterna skulle kunna styras att 
uppmärksamma tv-reklamen – kan man lära konsumenterna att kontinuerligt ta till sig 
reklaminformationen, snarare än att filtrera bort den? 
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Intressant vore även studier kring hur utformningen av tv-reklamen i butik kan skapa 
medveten uppmärksamhet. Enligt Mack, Pappas, Silverman och Gay (2002) kan till exempel 
en persons namn (i överensstämmande med den så kallade cocktail-effekten) eller glada 
smileys åstadkomma detta. Effekten av ljud och pris bör studeras ytterligare och även andra 
faktorer för att hitta de faktorer som är styrande, det vill säga som ökar respektive minskar 
konsumenternas medvetenhet om visade reklamfilmerna.  
 
En intressant fråga i sammanhanget är om verkligen tv-reklam som visas i butik ska vara 
utformad på samma sätt som tv-reklam som visas i vardagsrummet hemma eller i en 
biosalong? Förutsatt att en konsument är medveten om tv-skärmen, hur många sekunders 
uppmärksamhet är denne beredd att ge den? Vidare vore det intressant att veta om fler 
konsumenter skulle uppmärksammat tv-skärmen om den visat reklam för en produkt som 
många konsumenter i förväg planerat köpa (till exempel mjölk)? Det vore också intressant att 
undersöka effekterna av mobila tv-skärmar som kan flyttas runt i butiken i jämförelse med 
stationära.  
 
Sammanfattningsvis så har denna studie visat att det går att visa tv-reklam på en stor tv-skärm 
mitt framför ögonen på konsumenterna utan att de är medvetna om detta, vilket är en stark 
indikation på att konsumenternas uppmärksamhet i dagligvarubutiker kan vara mycket 
svårfångad. Även om denna studie endast avser en enstaka butik skulle frågan kunna ställas 
om kanske vissa platser i butiken är bättre lämpade att visa tv-reklam på än andra – att 
konsumenterna på dessa platser generellt sett inte ägnar lika mycket uppmärksamhet åt sina 
inköpsbestyr som i andra delar av butiken. Vad gäller grupperna av huvudansvariga och icke 
huvudansvariga för hushållens matinköp respektive grupperna avseende konsumenternas 
huvudsyfte med butiksbesöket så kan pris- och ljudbetingelserna ha varit för subtila och 
ytterligare forskning är nödvändig innan generella slutsatser kan dras. Några generella 
slutsatser om försäljningseffekter kunde heller inte dras. 
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A p p e n d i x  1 
 

Reklamfilmerna i visningsföljd 

 
1. Kraft (Marabou BelVita) 
2. Arla (God Morgon Juice) 
3. Pågens (Jättefranska) 
4. Arvid Nordqvist (Kaffe) 
5. Vi (Receptomatinfo) 
6. LÒréal (Elvital Nutri Gloss) 
7. Kraft (Twist) 
8. Pågens (Jättefranska) 
9. Arla (Vispgrädde) 
10. Arvid Nordqvist (Sharwood) 
11. Reckitt Benckiser (Cillit Bang) 
12. Arla (Kvibille Cheddar) 
13. Pågens (Jättefranska) 
14. LÒréal (Revital Double Lifting) 
15. Kraft (Philadelphia) 
16. Arvid Nordqvist (Kaffe) 
17. Arla (Vår Finaste Fil) 
18. Pågens (Jättefranska) 
19. Kraft (Twist) 
20. LÒréal (Fructis) 
21. Arla (Vispgrädde) 
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A p p e n d i x  2 
 
Intervjufrågor 

 
0. Har du handlat i denna butik [någon av redan genomförda försöksdagar]? 
1. Anser du dig vara huvudansvarig för matinköpen i hushållet? 
2. Du gick precis förbi en tv-skärm, såg du den? 
3. a) Såg du vad den visade [b) Om ja: minns du vad den visade?] 
4. Jag visar dig [ändå] några bilder från de reklamfilmer som visas på tvn: såg du någon 

eller några av dessa filmer på tvn? 
5. [Peka på bilden av Pågens Jättefranska] Vad tror du att Pågens jättefranska kostar? 

Svaren på denna fråga faller utanför studien 

6. Hade du planerat att köpa rostbröd idag? I så fall: Pågens jättefranska eller annat 
rostbröd eller obestämt varumärke? 
Svaren på denna fråga faller utanför studien 

7. Köpte du Pågens jättefranska idag? 
Svaren på denna fråga faller utanför studien 

8. I hur hög grad är syftet med detta butiksbesök kompletteringsköp (=köp av enstaka 
varor som tagit slut)? (1-10)? 

9. I hur hög grad är syftet med detta butiksbesök huvudköp (=planerad påfyllning av 
hushållets skafferi)? (1-10)? 

10. Hur ofta handlar du i denna butik (Flera ggr/vecka, 1 g/vecka, 1 g/mån, Sällan, 
Aldrig)? 

11. Ålder? 
12. Kön? 
13. Gick du direkt från ingången till brödavdelningen eller gick du runt i butiken först? 

För att kolla om konsumenten kan ha sett målfilmen på någon annan tv-skärm i 

butiken 
 


