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Abstract 

För interaktiv tv-reklam är det viktigt att undvika störande intryck samtidigt som man önskar 

att få användaren engagerad. För detta ändamål undersöktes den visuella 

framställningseffekten, som enligt Elder och Krishna (2012) leder till ökat engagemang för 

den produkt som presenteras, vilket leder till ökade köpintentioner. Specifikt undersöktes om 

den visuella framställningseffekten leder till en ökad mental simulering och om detta påverkar 

köpintentioner och attityd. Studien undersökte även om handanvändande påverkade mental 

simulering i samband med den visuella framställningseffekten. Studien var en 

inomgruppsdesign med 29 deltagare och analysen utfördes med en Two-Way Repeated 

Measures ANOVA. Med signifikans p<0.01 styrktes hypotesen att den visuella 

framställningseffekten för bilder i ett interaktivt tv-gränssnitt påverkar mental simulering och 

därmed kan påverka engagemang hos användare. Övriga hypoteser förkastades. Studien 

indikerar att den visuella framställningen av reklam bör utformas så att den bjuder in 

användaren och därmed får den mer engagerad. Detta kunde dock inte kopplas med ökade 

köpintentioner. 

Nyckeltermer: mental simulering, interaktiv tv-reklam, förkroppsligad kognition  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

En fundamental önskan gällande reklam inom en interaktiv tv-miljö gäller att engagera 

användaren utan att uppta för hög nivå av mentala resurser eller skapa ett störande intryck. 

Enligt Tucker och Ellis (1998) kan visuellt stimuli aktivera motorisk aktivitet i likhet med 

faktisk interaktion med det stimuli som presenteras. Detta kan då leda till att användaren blir 

engagerad utan att den utsätts för samma nivå av mental belastning eller störande intryck som 

gäller vid krav för interaktion (Calder och Iacobucci, 1998). Fortsättningsvis har det visats att 

förmågan att föreställa sig beteendescenarion har en stark koppling med intentioner till att 

utföra dessa beteenden (Gregory, Cialdini, & Carpenter, 1982). Utöver detta har forskning 

även visat att den motoriska aktiveringen blir starkare ifall de visuella stimuli kan imiteras 

(Tucker & Ellis, 1998). En imitering görs då mest effektivt ifall det kopplas med den 

prefererade kroppsdel som är aktiv vid imitering. Exempelvis så föredrar högerhänta personer 

oftast att använda högerhand vid manuell interaktion, stimuli orienterat mot högerhand bör då 

leda till en starkare motorisk aktivering.  

Utifrån denna forskning formulerade Elder och Krishna (2012) ett flertal experiment utifrån 

något de refererade som “Visual Depiction Effect” (visuella framställningseffekt) detta 

utfördes inom en miljö med reklam som stimuli. De fann då att beroende av den spatiala 

orientering en produkt hade så påverkade detta den mentala simuleringen av den framställda 

produkten. Exempelvis ifall en kopp med kaffe framställdes med handtaget åt höger så inbjöd 

detta till en ökad nivå av mental simulering, detta då de flesta människor är högerhänta och 

mer effektivt kan koppla den visuella framställningen med en motorisk respons, som i detta 

fall då endast simuleras. Men detta ledde till effekter i likhet med att användaren faktiskt 

interagerade med produkten. Vilket då uppnåddes utan att man behövde framställa produkten 

interaktivt. Denna mentala simulering kan då bland annat kopplas med en högre nivå av 

återkallning för produkten. Ytterligare uppmätte de även ökad positiv attityd och ökade 

köpintentioner mot produkter som presenterades utifrån denna visuella framställningseffekt. 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka den visuella framställningseffekt som uppmättes av 

Elder och Krishna (2012). En studie baserad på detta fynd har utförts men då produkterna 

placerades i en miljö som efterliknande en online shop (Heijden, 2015). Detta för att 

undersöka ifall samma effekter kunde uppnås i den miljö användare befinner sig i när de 



presenteras för dessa produkter på internet. Här fann man dock inte den effekt som uppmättes 

av Elder och Krishna (2012). Det finns dock ingen som har undersökt ifall dessa effekter kan 

uppnås inom ett digitalt tv-gränssnitt. Detta är något som är relevant att undersöka då TV-

operatörer önskar att baka in reklam även inom TV-tjänster i likhet med hur reklam bakas in 

inom användargränssnitt för datorer och liknande. 

Detta leder till den första frågeställningen som syftar att replikera detta experiment men med 

produkter inom ett tv-gränssnitt, detta för att undersöka ifall samma effekt kan uppmätas inom 

en digital tv-miljö. 

1. Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt mental 

simulering? 

Enligt tidigare forskning av bland annat Kisielius & Sternthal (1984) så kan man koppla en 

ökad mental simulering med attityd mot det som simuleras. Attityden anses beroende av den 

valens det stimuli som personen presenteras för har. Baserat på tidigare forskning förväntade 

sig Elder och Krishna (2012) att stimuli med en positiv valens skulle leda till en ökad positiv 

attityd, på samma sätt förväntade de sig en ökad negativ attityd mot stimuli med en negativ 

valens. De utförde sedan experiment där de kunde stödja dessa antaganden.  

Detta leder till den andra frågeställningen som syftar att replikera detta experiment gällande 

om den visuella framställningseffekten påverkar attitydbildning, men istället med produkter 

inom ett tv-gränssnitt, detta återigen för att undersöka ifall samma effekt kan uppmätas inom 

en digital tv-miljö. 

2. Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt attitydbildning? 

Enligt Elder och Krishna (2012) så bör då denna visuella framställningseffekt påverkan på 

mental simulering och attityd även påverka köpintentioner. Detta gällde i likhet med attityd 

att stimuli med positiv valens skulle leda till ökade köpintentioner medan stimuli med negativ 

valens skulle leda till minskade köpintentioner. Utifrån experiment så kunde Elder och 

Krishna (2012) stödja dessa antaganden.  

Detta leder till den tredje frågeställningen som syftar att replikera detta experiment gällande 

om den visuella framställningseffekten påverkar köpintentioner, men nu med produkter inom 

ett tv-gränssnitt, detta åter för att undersöka ifall samma effekt kan uppmätas inom en digital 

tv-miljö. 

3. Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt köpintentioner? 



Elder och Krishna (2012) undersökte i sin studie effekten av att uppta den ena handen med 

motorisk aktivitet, i deras fall fick deltagaren hålla i en klämma, och hur detta skulle påverka 

deltagarens perceptuella resurser. De antog att detta skulle minska deltagarens perceptuella 

resurser vilket skulle försvaga mental simulering. De antog att detta skulle leda till att 

deltagaren skulle preferera den produkt som orienterade sig mot den hand som inte var 

upptagen av motorisk aktivitet, oberoende av prefererad hand. I motsats utfördes experiment 

av Heijden (2015) där effekten av matchning mellan den hand som användes för navigering 

inom experimentet och den spatiala positioneringen av stimuli undersöktes. I detta fall antogs 

snarare att kongruent matchning mellan hand som användes för navigering och den spatiala 

positioneringen av stimuli skulle stimulera en ökad mental simulering. 

Detta leder till den fjärde frågeställningen som syftar att undersöka ifall den visuella 

framställningseffekten påverkas av handanvändande, detta utifrån produkter inom ett tv-

gränssnitt. 

4. Påverkar användning av handen den visuella framställningseffekten? 

 

1.3 Bakgrund 

Digital TV infördes I Sverige år 1999 och 2007 hade Sverige helt gått över till enbart digitala 

sändningar i marknätet (Statens Offentliga Utredningar, 2008). Denna digitalisering av tv 

öppnande upp för nya möjligheter. Där set top boxar är ett av de mest populära 

hårdvaruverktygen för att få tillgång till digital-tv. En set-top box är en apparat som tillåter tv-

apparaten att ta emot och avkoda digitala sändningar. Det innefattar även ett 

användargränssnitt kopplat mot internet som låter användaren att interagera med tv-apparaten 

där ytterligare tjänster och applikationer integreras och erbjuds (Rouse, 2005). Digitalisering 

är ett globalt fenomen och marknaden för set-top boxar förväntas enligt 

Researchandmarkets.com att växa mellan perioden 2016-2020. Kriterier för att få en 

framgångsrik set-top box inkluderar att erbjuda en stor bredd med applikationer för 

användaren, både vid aspekter som streaming men också gällande sociala medier. Det är 

också viktigt att man skapar ett enkelt och användbart gränssnitt för att få en så bra 

användarupplevelse som möjligt. 

Zenterio (https://www.zenterio.com/) är ett företag som erbjuder användargränssnitt för set-

top boxar åt tv-operatörer. En ytterligare aspekt gällande användargränssnitt är att tv-

operatörer ofta önskar att marknadsföra eget innehåll eller produkter från andra leverantörer 

https://www.zenterio.com/


genom att reklam integreras in i tv-tjänsternas användargränssnitt.  En uppgift som företag 

som Zenterio då ställs inför är att integrera reklam in i gränssnittet och få användaren att ta till 

sig reklamen, samtidigt som reklamen ej påverkar användarupplevelsen märkvärt negativt. 

Följande studie kommer att undersöka en alternativ metod gällande att presentera reklam 

inom ett interaktivt tv-grännsnitt. Detta utifrån att reklamen kan fånga kundens 

uppmärksamhet, i likhet med interaktiv reklam, utan att den uppfattas som lika störande, i 

likhet med statisk reklam. 

 

1.4 Avgränsningar 

För denna studie utfördes experiment endast på studenter från Linköping Universitet utifrån 

det kognitionsvetenskapliga programmet. Endast högerhänta personer testades då urvalet av 

vänsterhänta var för litet. 

  



2. Teori 

2.1 Interaktion och användarupplevelse 

Enligt Liu och Shrum (2002) öppnar interaktion upp för nya möjligheter att nå ut till och 

påverka en möjlig användare. Detta innefattar faktorer som aktivt deltagande och en ökad 

personlig involvering. Liu och Shrum (2002) definierar interaktivitet utifrån tre dimensioner. 

Den första är aktiv kontroll som enligt dem är karaktäriserat av volontär och instrumentell 

handling som direkt influerar användarens upplevelse. Användaren har då möjlighet att själv 

styra sin upplevelse genom exempelvis val och navigering.  Den andra dimensionen är 

tvåvägskommunikation, som refererar till reciprocitet och direkt återkoppling. Där 

användaren tillåts och även förväntas återkoppling utefter den handling som utförts, där även 

en viss typ av respons oftast förväntas. Den tredje dimensionen gäller synkronitet. Detta gäller 

då den återkoppling som sker även förväntas att vara synkroniserad, detta exempelvis utifrån 

ett responsivt system som kopplar input med väntad output simultant (Liu & Shrum, 2002).  

 

Aktiv kontroll har i tidigare studier kopplats med mer effektiv inlärning och bättre 

återkallning (Ariely, 2000). Detta utifrån att användaren själv måste fatta beslut och göra 

aktiva val inom den miljö den befinner sig inom. Aktiv kontroll kan ofta kopplas till en 

förhöjd användarupplevelse då användaren känner att den själv har kontroll över det flöde 

som presenteras för den. Ytterligare kan ökning av inlärning och återkallning kopplas med 

den ökning av involvering som aktiv kontroll ofta leder till (Liu och Shrum, 2002). Detta 

leder till att användaren ofta spenderar mer tid inom miljöer där den själv kan styra och 

påverka det flöde och den miljö som den befinner sig inom. Detta kan kopplas med begreppet 

mere exposure som syftar till att personer oftast formar en mer positiv attityd mot en miljö 

eller stimuli desto mer tid den exponerats för detta (Wang och Chang, 2004). 

 

Ett problem med aktiv kontroll är när valen som måste göras blir för många. Detta kan leda 

till för hög mentalbelastning vilket då leder till en försämrad användarupplevelse (Ariely, 

2000). Detta kan kopplas med begreppet choice overload vilket innebär att människans 

mentala resurser är begränsade och när antalet val blir för många leder detta till icke-optimala 

val eller att användaren undviker att göra ett val överhuvudtaget. För att undvika en mental 

överbelastning kan detta lösas genom att minska antalet val (Simon, 1955). På samma sätt kan 

mängden av interaktivitet minskas inom ett gränssnitt som redan består av en stor grad 

interaktiva element genom att plocka bort en del interaktiva element.  



 

Ett av de större identifierade problemen gällande interaktiv reklam är att det bör användas 

sparsamt då det ofta uppfattas som icke-önskvärt eller störande. 

Utifrån ett interaktivt gränssnitt kan det då vara viktigt att tänka på att inte införa för mycket 

interaktiva element som skapar ett kognitivt belastande, störande eller osammanhängande 

intryck. 

2.2 Interaktiv tv-reklam 

Bellman, Schweda och Varan (2011) undersökte över 500 interaktiva tv kampanjer under ett 

spann av sex år för att undersöka effekten för 96 exekutiva faktorer för interaktiv tv-reklam. 

Här kom man fram till en rad viktiga aspekter om vad man bör tänka på när man utformar 

interaktiv tv-reklam. De presenterade sedan dessa aspekter utifrån en topp tio lista där de 

viktigaste exekutiva faktorerna presenterades. Den viktigaste faktorn gällde att generellt så 

minskade responsen med antalet steg som krävdes för att skicka en önskan. Detta betyder att 

användare undvek saker som krävde en ökad interaktion för att slutföras. Även ifall 

användaren var tvungen att klicka sig vidare för att få mer information ledde detta till en 

minskad respons. Deras undersökning pekade mot att interaktiv reklam inte hade en märkvärt 

ökad positiv effekt gällande köpintentioner. 

 

Fortsättningsvis så är den rådande konsensusen gällande användbarhet av interaktiv reklam 

delad, där viss forskning pekar på att det finns mätbara effekter gällande att interaktiv reklam 

är att föredra mot icke-interaktiv (Ariely, 2000). Det finns även forskning som presenterar 

resultat där ingen märkbar effekt går att uppmätas (Antonova, 2015), detta gäller då speciellt 

uppmätt attityd och köpintentioner för tjänst eller produkt som presenteras, och även 

forskning där interaktiv reklam inte föredras utan snarare endast leder till en ökad negativ 

användarupplevelse (Bezjian-Avery, Calder och Iacobucci, 1998). I likhet med forskning om 

positiva aspekter av interaktivitet rent allmänt, finns det stöd för att interaktiv reklam får 

användaren mer involverad. Där interaktionen leder till en högre nivå av reflektion och 

personlig påverkan gällande den tjänst eller produkt som presenteras (Antonova, 2015). Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis vara kopplat med köpintentioner eller en ökad positiv 

inställning. Men det kan ge större möjligheter för att påverka och uppmärksamma personer 

om tjänster och produkter.  

 



Ariely (2000) fann att den ökade upplevelsen av kontroll gällande interaktiv reklam kan 

associeras med bättre återkallning och inlärning men att dessa effekter försvann när krav på 

mentala resurser var hög. När den mentala belastningen var hög gav det en negativ effekt 

gällande återkallning och inlärning.  Bezjian-Avery, Calder och Iacobucci (1998) undersökte 

effekter för interaktiv reklam och fann att den interaktiva reklamen ledde till en lägre nivå av 

återkallning och inlärning i jämförelse med icke-interaktiv reklam, detta i fall då användaren 

kunde klicka bort reklamen utan att behöva uppmärksamma den. Sammanfattningsvis kan 

man påpeka att interaktiv reklam löper risk att både upplevas som störande i form av mental 

belastning och även misslyckas i att fånga användarens uppmärksamhet. I samtliga fall där 

interaktiv reklam undersöktes låg fokus för användaren på den interaktiva reklamen. I de 

flesta fall ligger inte fokus på reklamen utan på den tänkta funktionen för den tjänst som 

används. Exempelvis att hitta en film eller tv-serie utifrån ett interaktivt användargränssnitt. 

Detta bör leda till att interaktiv reklam till en ännu större del kommer att uppfattas som 

störande och mer aktivt undvikas av användaren. Detta leder till att det bör finnas bättre sätt 

att framställa reklam i ett interaktivt gränssnitt. Statiska bilder uppfattas som mindre störande 

och mindre mentalt belastande jämfört med interaktiv information enligt Bezjian-Avery, 

Calder och Iacobucci (1998), detta kan då tolkas ha positiva implikationer för integrering av 

materialet inom ett interaktivt användargränssnitt. Problemet ligger i att statisk information 

sällan fångar en användares uppmärksamhet, speciellt inte i jämförelse med interaktiv 

information, som då som tidigare nämnts associeras med bättre återkallning och inlärning 

gällande det presenterade stimuli (Ariely, 2000).  

 

2.3 Mentala resurser 

Det finns en rad kognitiva faktorer som kan påverka hur en människa bearbetar och använder 

sig av information som presenteras. För att öka en persons mottaglighet för den information 

som man önskar att presentera kan man börja undersöka detta utifrån människans mentala 

begränsningar. En rad principer för hur information bör presenteras och utformas innefattar att 

det som presenteras ej får vara för kognitivt belastande och att det ska vara enkelt att ta till 

sig. Enligt Baddeley och Hitch (1974) bearbetas människans sensoriska intryck i 

arbetsminnet. Utifrån konsensus anses arbetsminnets endast kunna bearbeta en begränsad 

mängd information samtidigt, denna minneskapacitet kan undersökas utifrån exempelvis 

spann och tid. Enligt Miller (1956) kan arbetsminnet hålla runt sju bitar information samtidigt. 

Detta utifrån vad han refererar som ”chunks”, vilket då är bitar information av olika typer. 



Detta kan exempelvis vara ord, bokstäver eller siffror. Detta bör dock endast ses som en 

approximering av den mängd information en människa kan bibehålla i arbetsminnet simultant. 

Ytterligare har bland annat Wickens (1973) visat på hur minnet är relativt anpassningsbart och 

mängd information som kan lagras beror exempelvis på huruvida inkodning av informationen 

krockar med information som redan finns insamlad. När det kommer till tid så anses 

informationen kunna hållas kvar i arbetsminnet ca 30 sekunder, sedan bör informationen 

repeteras för att bibehållas (Atkinson och Shiffrin, 1971). För att mer framgångsrikt ”chunka” 

information tillsammans, så att en större del information kan hållas i arbetsminnet simultant, 

bör informationen kunna associeras samman. Detta leder då till att större ”chunks” kan skapas 

som då leder till en större mängd information som kan bibehållas i arbetsminnet.  

 

2.4 Grundad Kognition 

Elder och Krishna (2012) utgick ifrån grundad kognition (eng. grounded cognition) för deras 

teoretiska underlag utifrån de experiment som de utförde. En ledande forskare inom grundad 

kognition är Barsalou. Enligt Barsalou (2008) är kognitiva processer beroende av tre 

grundläggande faktorer, dessa är kroppsligt tillstånd, situerad handling och mental simulering. 

Ett exempel kan göras utifrån en visuell bearbetning av en cykel. Under denna process så 

aktiveras neuroner för att upptäcka saker som form och yta, medan andra aktiveras för att 

bearbeta saker som färg och rörelse. Även simulering av hur cykeln kan kännas och låta 

aktiveras. Detta är ett exempel på när ett flertal kognitiva processer är aktiva samtidigt utifrån 

bearbetning genom perception. Denna bearbetning får då stöd utifrån tidigare erfarenheter och 

associationer, och utifrån personens kroppsliga tillstånd och situerade handling. Grundad 

kognition säger att kroppsligt tillstånd, handlingar och mentala simuleringar används för att 

generera kognitiv aktivitet. Fortsättningsvis anser man att kognition är grundat i kroppsliga 

förmågor. 

 

2.5 Förkroppsligad kognition 

Utifrån kognitionsvetenskap finns det ett stort forskningsintresse gällande kopplingen mellan 

kognition och kroppen. En stor mängd forskning gällande denna relation finns att tillgå utifrån 

fältet förkroppsligad kognition (eng. embodied cognition). 



Enligt Barsalou, Niedenthal, Barbey & Ruppert (2003) producerar stimuli inte bara kognitiva 

responser utan även kroppsliga responser. Dessa responser är oftast automatiska och sker 

omedvetet, detta kan exempelvis gälla kroppsrörelser eller ansiktsuttryck. Att uppfatta 

kroppsliga tillstånd kan även leda till kroppsliga responser, exempelvis så kan iakttagandet av 

en person som gäspar leda till att man själv gäspar. Ytterligare kan även kroppsliga tillstånd 

direkt påverka kognitva processer och emotionella tillstånd. Ett exempel på detta kan göras 

genom ett experiment som utfördes av Strack, Martin och Stepper (1988). När deltagare fick 

bita på en penna medan de evaluerade tecknad film, så betygsatte de filmen som roligare, 

detta eftersom att bitandet stimulerade samma muskler som används när man ler. På samma 

sätt betygsatte de filmen som tråkigare när de höll pennan mellan läpparna, detta eftersom det 

hindrade de muskler som används när man ler. På samma sätt kan en människa också 

exempelvis känna sig gladare ifall den ler, detta utifrån det som kallas facial feedback 

hypotesen (Nielsen, 2002). Ytterligare så kan en mismatchning mellan kroppsligt tillstånd och 

emotionellt tillstånd hindra kognitiv prestation. Exempelvis så var enligt Wells (1980) 

huvudrörelser snabbare när de var kompatibla med det meddelande som förmedlades. Alltså 

en nickning tillsammans med en överenskommelse skedde snabbare än en nickning med ett 

oenigt meddelande.   

2.6 Mental simulering  

Med utgångspunkt i forskning inom kognitiva processer ser man att människans initiala 

perception av stimuli, både medveten och premedveten, lagras i minnet och simuleras vid 

efterföljande påträffande av samma stimuli eller representationer av samma stimuli (Barsalou, 

2008). När man sedan reproducerar kunskap om dessa stimuli kopplas samma associationer 

ihop. Ett exempel kan vara när man äter choklad, så kodar och integrerar hjärnan alla de 

sensoriska intryck som relateras till chokladen, som hur den ser ut, hur den känns, hur den 

smakar och så vidare. När man sedan producerar kunskap om choklad, så simulerar man 

tidigare intryck som associeras med choklad. Detta leder till neural aktivering av samma 

regioner i hjärnan som aktiveras när man äter en bit choklad (Barsalou, 2008). Detta betyder 

att sensorisk perception stimuleras utan att man, i detta fall, faktiskt äter eller ser en riktig 

chokladbit. Detta visar på den påverkan mental simulering kan ha på människans kognitiva 

processer. 

En ytterligare aspekt kopplad till detta är att det människan ser används för att förbereda 

motorisk respons. Detta genom att människan simulerar interaktion med de visuella stimuli 

utifrån tidigare erfarenheter (Jeannerod, 2013). Denna nivå av simulering är kopplad till den 



grad av manuell interaktion som stimulus tillåter. Ett exempel är att människor uppmättes 

med en starkare premotorisk aktivering när man presenterades för verktyg, och en svagare vid 

saker som ansikten och djur (Chao och Martin, 2000). Detta när man undersökte vilka 

områden i hjärnan som aktiveras när man presenteras för bilder på olika typer av objekt. 

Man har utöver detta funnit stöd för att den spatiala orienteringen på stimuli påverkar hur 

effektivt en respons kan kopplas. Utifrån ett experiment av Tucker och Ellis (1998) så var 

deltagare snabbare på att bedöma orientering på ett handtag när det var i linje med den hand 

som användes för respons. Detta gällde i störst grad när handtaget var i linje med deltagarens 

högra hand, vilket kan bero på att de flesta människor föredrar att använda högerhand vid 

manuell interaktion med objekt. Detta då de flesta människor är högerhänta. Detta kan 

kopplas med begreppet cognitive fluency. Detta innebär att det kognitiva bearbetandet av 

information underlättas ifall informationen presenteras på ett sådant sätt att hjärnans 

funktionalitet stöds. Man kan se det som att ett bättre kognitivt flyt skapas vilket gör 

bearbetningen av informationen mer effektiv (Alter & Oppenheimer, 2009). Detta kan då leda 

till mer positiva attityder riktat mot den information som följer dessa riktlinjer än gentemot 

information som inte följer dem. Detta då information som är enklare att bearbeta ofta 

prefereras (Cannon, Hayes & Tipper, 2010). Detta kan ytterligare kopplas med att en respons 

utförs mer effektivt om den är en imitering. Det vill säga, om en bild på en mugg med 

handtaget åt höger presenteras, så kopplas en respons från högerhanden mer effektivt ifall 

personen är högerhänt (Tucker & Ellis, 1998). Detta då denna typ av respons utförs mer per 

automatik (Kahneman, 2011).  

Man kan utefter denna forskning peka mot vetenskapligt stöd för att den visuella 

framställningen av information kan användas för att bjuda in personer till olika former av 

mentala simuleringar. Denna mentala simulering kan i sin tur leda till att människor får ett 

ökat behov eller ökade intentioner av att utföra det som simuleras i verkligheten (Gregory et 

al, 1982). Exempelvis ifall man får en person att simulera att den dricker, bör detta leda till att 

den får ett ökat behov eller ökade intentioner av att dricka i verkligenheten. 

Detta får stöd utefter availibility-valence hypotesen som säger att då personer utvecklar sin 

attityd mot något, så är detta beroende av de ledtrådar och minnen som är lagrade, vilket i sin 

tur är beroende av den grad eller kvalitet av den information som presenterades och den 

mentala simulering som är möjlig (Kisielius & Sternthal, 1984). Det bör dock nämnas att 

ökade behov eller intentioner är kopplat med den valens det som simuleras har. Ifall den 



mentala simulering sker för något med negativ valens, bör detta snarare leda till minskade 

intentioner och behov för det som simuleras. 

Men ifall den mentala simuleringen utförs med positiv valens, bör detta bidra till en ökad 

positiv attityd mot det som presenteras. Detta har fått stöd utifrån Elder & Krishna (2012) där 

en inbjudan till ökad mental simulering ledde till en ökad positiv attityd mot det som 

presenterades. Detta påverkade då även intentioner för att köpa det som presenterades 

positivt. 

  



3. Metod 

3.1 Material 

Utifrån inspiration av Elder & Krishna’s (2012) experiment skapades en enkät innehållandes 

bilder på produkter som tillskillnad från tidigare studier nu placerats i en digital tv-miljö. 

Detta utifrån Googles verktyg för att skapa enkäter. Bilderna var formade utifrån två 

experimentella betingelser och utifrån en kontrollbetingelse. Dessa betingelser gällde den 

spatiala positioneringen av bildens visuella framställningseffekt. Tre olika produkter användes 

för detta experiment. Dessa var bilder på en kaffekopp med handtag, en yoghurtskål med sked 

och en tekopp med handtag. För att få en bild med handtaget eller skeden orienterat mot var 

hand roterades bilden över en vertikal axel med hjälp av ett fotoredigeringsprogram. För att få 

bilder med kontrollbetingelsen, då utan sked eller handtag, togs dessa objekt bort från bilden 

återigen med ett fotoredigeringsprogram. Dessa bilder placerades sedan inom ett digitalt tv-

användargränssnitt, exempelbild kan ses i figur 1. 

 

Figur 1, exempelbild på reklamen placerad inom det digitala tv-gränssnittet. 



3.2 Pilottest 

Ett pilottest utfördes på en deltagare som studerade på Linköpings Universitet. Efter 

pilottestet ändrades en del formuleringar för att tydliggöra vad som önskades av deltagaren 

under experimentets gång. 

3.3 Procedur 

En enkät innehållandes det experimentet som syftades att genomföras skickades ut till 

kognitionsvetenskapliga studenter på Linköpings Universitet. Detta genom mailutskick och 

gruppinlägg på en gemensam nätverksplats. Enkäten bestod av 19 avsnitt och innehöll totalt 

49 frågor. Det första avsnittet innehöll frågor om ålder, kön, dominant hand (högerhänt eller 

vänsterhänt) och ett krav på intyg om anonymitet och frivilligt deltagande, exempelbild kan 

ses i figur 2. Detta intygade att deltagaren var medveten om att deltagandet var anonymt och 

frivilligt. 

 

 

 

Figur 2, bild på första avsnittet 

Sedan följde tre avsnitt med kontrollbetingelsen för de tre stimuli, för varje presenterad bild 

på stimulis följde tre frågor som syftade till att mäta personens grad av visualisering, dess 

attityd för produkten som presenterades och dess köpintentioner för denna produkt, 



exempelbild kan ses i figur 3. Dessa tre beroende variabler syftade till att besvara de tre första 

frågeställningarna. 

 

Figur 3, exempelbild efterföljande avsnitt. 

Efter detta följde sex avsnitt med de två experimentella betingelserna utifrån de tre olika 

stimuli. Sedan bads deltagaren att byta hand som användes för navigering inom enkäten. 

Sedan presenterades ytterligare sex avsnitt med de två experimentella betingelserna utifrån de 

tre olika produkterna. Här syftades att besvara den sista frågeställningen genom att jämföra 

resultat för kongruent och icke-kongruent användande. 

3.4 Deltagare 

Studien bestod av 29 deltagare varav 15 män och 14 kvinnor ålder mellan 20-37 år (M=24.21 

, SD= 3.12). En deltagare exkluderades då den ej angivit kön. Ytterligare 3 exkluderades då 

de var vänsterhänta. Detta för att motverka obalans i datan. 

3.5 Etik 

Datainsamlingen var anonym och samtliga resultat behandlades på ett sådant sätt att det inte 

kunde kopplas till en specifik person. Deltagaren hade möjlighet att avbryta experimentet 

närsomhelst och gavs även information om att de tog del av en studie för ett kandidatarbete 

där resultaten skulle publiceras offentligt på Diva för Linköpings Universitet. 

3.6 Analys 

Härunder presenteras analys för samtliga frågeställningar. 



För samtliga frågeställningar utfördes en Two Way Repeated Measures ANOVA.  Two Way 

Repeated Measures används vid inomgruppsdesign där man har mätt en beroende variabel 

utifrån två eller flera konditioner. För Repeated measures behöver man mäta sfäricitet. 

Sfäricitet syftar mot att variansen mellan de olika inomgrupps paren är lika. Ifall detta 

antagade bryts kan det leda till ett för högt F-värde. För att motverka detta kan värdena 

korrigeras utifrån exempelvis Greenhouse-Geisser. Här ändras då grader av frihet (eng. 

degrees of freedom) och reducerar risken för Typ 1 fel. 

För den första frågeställningen syftade att undersöka den visuella framställningseffekt som 

uppmätts av Elder & Krishna (2012). Detta gäller då bilder på objekt med en inbjudan till 

mental simulering utifrån en motorisk respons. Följaktligen då bilder på objekt som i 

verkligheten inbjuder till en manuell interaktion. I detta exempel gällde det en kaffekopp med 

handtag, en yoghurtskål med sked och en tekopp med handtag. Det är då handtaget och 

skeden som syftar till att stimulera en ökad mental simulering. Enligt Elder & Krishna (2012) 

ökade denna mentala simulering signifikant ifall handtaget eller skeden positionerades mot 

personens dominanta hand. Kontrollbetingelsen blev då kaffekopp utan handtag, tekopp utan 

handtag och yoghurtskål utan sked. De två experimentbetingelserna blev då handtag och sked 

orienterat mot antingen vänster- eller högerhand. 

Detta undersöktes genom SPSS där den beroende variabeln var grad av mental simulering. 

Den effekt på mental simulering som syftades att undersöka var då orientering på stimuli. 

Detta var den första oberoende variabeln. En ytterligare oberoende variabel inkluderades 

vilket var påverkan av produkt på mental simulering, bilden på produkten användes samtidigt 

för att testa den visuella framställningseffekt som syftades att undersökas, detta i form av en 

medierande variabel. Samma procedur applicerades för efterföljande frågeställningarna men 

med syfte att undersöka påverkan gällande annan beroende variabel eller som för 

frågeställning fyra tillsammans med handanvändande. 

För den andra frågeställningen syftades att undersöka ifall den visuella framställningseffekten 

hade en signifikant effekt vid attitydbildning. Enligt Elder & Krishna (2012) leder ökad 

mental simulering till signifikant mer positiva attityder gällande bilder på objekt med positiv 

valens, och signifikant mer negativa attityder gällande bilder på objekt med negativ valens. 

Exempelvis bör detta betyda att för personer som gillar kaffe så bör de ha en signifikant ökad 

positiv attityd mot det kaffe som presenterades och tvärtom för de som inte gillar kaffe, när 

det presenteras med handtaget mot deras dominanta hand. Den beroende variabeln var här då 

attitydbildning. 



Den tredje frågeställningen kan kopplas samman med den andra frågeställningen men gäller 

istället köpintentioner. Enligt Elder & Krishna (2012) ledde den visuella 

framställningseffekten även till signifikant högre köpintentioner för produkter med positiv 

valens, och då påföljande ledde det till signifikant lägre köpintentioner för produkter med 

negativ valens. Den beroende variabeln var då köpintentioner. 

Den fjärde frågeställningen syftade att undersöka potentiella skillnader för den visuella 

framställningseffekten beroende av vilken hand som användes för navigering i enkäten. Enligt 

Elder och Krishna (2012) ledde en blockning av dominant hand, i form av att deltagaren fick 

hålla i en klämma, till att deltagaren signifikant föredrog det stimuli som var orienterat mot 

den hand som inte var ockuperad. Detta skulle betyda att deltagaren bör föredra det stimuli 

som är orienterat mot den hand som inte är upptagen, vilket i detta fall blir den hand som ej är 

aktiv vid navigering i enkäten. Enligt Heijden (2015) bör dock navigering med handen 

(genom datormusen) ha en motsatt effekt. En effekt bör istället uppmätas för det stimuli som 

är kongruent med den hand som används för navigering, då den fysiska aktiviteten bör 

stimulera mental simulering. För användning av högerhand blir då stimuli orienterat åt 

högerhand den kongruenta betingelsen och stimuli orienterat åt vänsterhand den icke-

kongruenta betingelsen. Här användes inget neutralt stimuli för mätning av den visuella 

framställningseffekten, detta då en kontroll inte behövdes utföras igen. Detta ledde till att 

problem med sfäricitet kunde undvikas för dessa variabler. Den beroende variabeln var då 

ännu en gång grad av mental simulering, en ytterligare oberoende variabel lades till vilket var 

användande av hand (höger- eller vänsterhand. 

  



4. Resultat 

Utifrån följande fyra frågeställningar utfördes experiment där resultaten för varje 

frågeställning presenteras. 

1. Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt mental 

simulering? 

2. Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt 

attitydbildning? 

3. Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt 

köpintentioner? 

4. Påverkar användning av handen den visuella framställningseffekten? 

Ingen signifikant effekt uppmättes för kön.  

IV1 refererar till den första oberoende variabeln (orientering av stimuli), IV2 refererar till den 

andra oberoende variabeln (typ av produkt), IV3 refererar till den tredje oberoende variabeln 

(handanvändande). 

4.1 Visuell framställningseffekts påverkan på mental simulering. 

Gällande orientering av stimuli (visuella framställningseffekten, IV1) indikerade Mauchly’s 

test att sfäricitet kunde antas, x2(2)=1.81, p=0.40. 

Gällande produkt (IV2) indikerade Mauchly’s test att sfäricitet inte kunde antas, x2(2)=10.63, 

p=0.00 

Gällande interaktionseffekten mellan IV1 och IV2 indikerade Mauchly’s test att sfäricitet 

även här inte kunde antas, x2(9)=39.29, p=0.00 

En signifikant huvudeffekt för IV1 uppmättes, F(2, 54)=9.19, p<0.01. En signifikant 

huvudeffekt uppmättes för IV2, Greenhouse-Geisser användes för korrigering. F(1.5, 

40)=5.68, p<0.05. 

Ingen signifikant interaktionseffekt uppmättes för IV1 och IV2. 

 

 

 



Tabell 1.1 

1. Visuell framställningseffekts påverkan på mental 

simulering 

IV1 påverkan på DV - Mental simulering 

 Orientering 

av stimuli 

Medel

värde 

Std. Fel 95% Konfidens Intervall 

Nedre  

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Neutral 1,821 ,161 1,491 2,152 

Vänster 2,008 ,225 1,546 2,470 

Höger 2,407 ,239 1,916 2,898 

Här ser man att medelvärdet för högerhand var högst, alltså gav stimuli orienterat mot 

högerhand högst grad av mental simulering. 

 

Tabell 1.2 

Medelvärdes- 

skillnad 

utifrån 

signifikans Sig.b* 

Vänster Neutral ,430 

Höger ,023 

Höger Neutral ,002 

Vänster ,023 

*Adjustering utifrån Bonferroni 

Här ser man att skillnaden mellan orientering mot höger- och vänsterhand gav signifikant 

skilda resultat, samma gällde för orientering mot högerhand och den neutrala betingelsen. 

Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan orientering mot vänsterhand och den neutrala 

betingelsen. 

 

Tabell 1.3 

Produkt 

(IV2) 

Medel 

värde Std. Fel 

95% Konfidens Intervall 

Nedre 

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Kaffe 1,878 ,214 1,440 2,316 

Yoghurt 2,560 ,286 1,973 3,146 

Te 1,799 ,221 1,346 2,252 

     

 

Här ser man att yoghurten gav högst grad av mental simulering, följt av kaffe och sist te. 

 



Tabell 1.4 

Medelvärdes- 

skillnad 

utifrån 

signifikans Sig.b* 

Kaffe Yoghurt ,030 

Te 1,0 

Yoghurt Kaffe ,030 

Te ,057 

*Adjustering utifrån Bonferroni 

Här ser man att en signifikant skillnad uppmättes mellan produkterna kaffe och yoghurt, men 

inte mellan kaffe och te. Heller inte mellan te och yoghurt, detta är ett förvånande resultat som 

dubbelkollades eftersom te fick en uppmätt lägre nivå av mental simulering jämfört med 

kaffet. 

 

4.2 Visuell framställningseffekts påverkan på attitydbildning. 

Mauchly’s test indikerade att sfäricitiet kunde antas för IV1 och IV2. IV1, x2(2)=0.31, 

p=0.85. MV, x2(2)=0.008, p=0.99.  

Sfäricitet kunde inte antas för interaktionseffekten, x2(9)=21.39 

Ingen signifikant huvudeffekt uppmättes för IV1, F(2, 54)=2.39, p>0.05. 

En signifikant huvudeffekt uppmättes för IV2, F(2, 54)=3.16, p=0.05 

Ingen signifikant interaktionseffekt uppmättes för IV1 och IV2, Greenhouse-Geisser användes 

för korrigering, F(4, 108)=1.58, p>0.05.  

Tabell 2.1 

2. Visuell framställningseffekts påverkan på attitydbildning 

IV1 påverkan på DV2 - Attitydbildning 

 Orientering 

av stimuli 

Medelvärde Std. Fel 95% Konfidens Intervall 

Nedre  

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Neutral 2,969 ,241 2,474 3,464 

Vänster 2,737 ,257 2,210 3,264 

Höger 2,989 ,253 2,471 3,507 



Attityd uppmättes som högst för stimuli orienterat mot högerhand. Detta tätt följt av stimuli 

under den neutrala betingelsen och sedan för stimuli orienterat mot vänsterhand. Ingen 

signifikant skillnad uppmättes. 

Tabell 2.2 

Produkt 

(IV2) 

Medel 

värde Std. Fel 

95% Konfidens Intervall 

Nedre 

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Kaffe 2,740 ,347 2,029 3,451 

Yoghurt 3,460 ,331 2,780 4,139 

Te 2,496 ,317 1,846 3,146 

     

Attityd för yoghurt var högst, deltagare föredrog alltså yoghurten, detta följt av kaffe och till 

sist teet. 

Tabell 2.3 

Medelvärdes- 

skillnad 

utifrån 

signifikans Sig.b* 

Kaffe Yoghurt ,242 

Te 1,0 

Yoghurt Kaffe ,242 

Te ,066 
 

*Adjustering utifrån Bonferroni 

Ingen signifikant skillnad uppmättes för de olika produkterna. 

4.3 Visuell framställningseffekt påverkan på köpintentioner. 

 

Mauchly’s test indikerade att sfäricitiet kunde antas för IV1 och IV2. IV1, x2(2)=0.70, 

p=0.70. MV, x2(2)=1.57, p=0.48.  

Sfäricitet kunde inte antas för interaktionseffekten, x2(9)=20.63, p=0.01 

Ingen signifikant huvudeffekt uppmättes för IV1, F(2, 54)=2.32, p>0.05. 

Ingen signifikant huvudeffekt uppmättes för IV2, F(2, 54)=2.30, p>0.05. 

Ingen signifikant interaktionseffekt uppmättes för IV1 och IV2, Greenhouse-Geisser användes 

för korrigering, F(4, 108)=1.06, p>0.05. 

 

 

 



 

Tabell 3.1 

3. Visuell framställningseffekts påverkan på köpintentioner 

 

IV1 påverkan på DV3 - Köpintentioner 

 Orientering 

av stimuli 

Medel

värde 

Std. Fel 95% Konfidens Intervall 

Nedre  

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Neutral 2,158 ,175 1,799 2,517 

Vänster 2,224 ,222 1,769 2,679 

Höger 2,371 ,205 1,951 2,791 

 

Köpintentioner uppmättes som högst för stimuli orienterat mot högerhand, följt av vänster- 

och neutralbetingelse. Ingen signifikant skillnad uppmättes. 

 

Tabell 3.2 

Produkt 

(IV2) 

Medel 

värde Std. Fel 

95% Konfidens Intervall 

Nedre 

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Kaffe 2,131 ,252 1,614 2,648 

Yoghurt 2,683 ,306 2,055 3,312 

Te 1,938 ,290 1,343 2,533 

     

 

Köpintentioner för yoghurt uppmättes som högst, följt av kaffe och sist te. Ingen signifikant 

skillnad uppmättes. 

 

 

 

4.4  Visuell framställningseffekts påverkan på mental simulering beroende av 

handanvändande. 

Mauchly’s test indikerade att sfäricitiet kunde antas för IV1 och handanvändande (IV3). Detta 

då båda endast bestod av två nivåer, vilket innebär att sfäricitet alltid kan antas. Detta betyder 

att interaktionseffekten mellan IV1 och IV3 även kunde anta sfäricitet. (Användning av 

höger-, vänsterhand och orientering av bild mot höger- eller vänsterhand). 

Sfäricitet kunde även antas för IV2, x2(2)=2.84, p=0.24. 



Utöver detta kunde inte sfäricitet antas för övriga interaktionseffekter. Greenhouse-Geisser 

användes för korrigering. 

Resultaten visade att IV3 inte hade en signifikant påverkan gällande mental simulering. F(1, 

27)=3.07, p>0.05. Interaktionseffekten mellan IV1 och IV3 var heller inte signifikant, F(1, 

27)=1.46, p>0.05. En signifikant huvudeffekt för IV1 uppmättes återigen, F(1, 27)=8.65, 

p<0.01. En signifikant huvudeffekt för IV2 uppmättes återigen, F(2, 54)=6.05, p<0.01. Ingen 

signifikant interaktionseffekt mellan IV1 och IV2 uppmättes. F(2, 54)=0.88, p>0.05. Ingen 

signifikant interaktionseffekt mellan IV3 och IV2 uppmättes. F(2, 54)=0.76, p>0.05. 

 

Tabell 4.1 

4. Visuell framställningseffekts påverkan på mental 

simulering 

 

IV1 påverkan på DV – mental simulering 

 Orientering 

av stimuli 

Medel

värde 

Std. Fel 95% Konfidens Intervall 

Nedre  

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Vänster 2,027 ,207 1,602 2,451 

Höger 2,267 ,225 1,806 2,728 

Medelvärdesskillnaden är signifikant, p=,007, adjustering utifrån Bonferroni. 

Stimuli orienterat mot högerhand gav högst grad av mental simulering, denna skillnad var 

signifikant. 

Tabell 4.2 

Produkt 

(IV2) 

Medel 

värde Std. Fel 

95% Konfidens Intervall 

Nedre 

Gräns 

Övre 

 Gräns 

Kaffe 2,083 ,250 1,571 2,595 

Yoghurt 2,573 ,284 1,990 3,156 

Te 1,785 ,210 1,354 2,215 

     

 

Yoghurt gav högst grad av mental simulering, följt av kaffe och sist te. 

 

 



 

 

 

Tabell 4.3 

Medelvärdes- 

skillnad 

utifrån 

signifikans Sig.b* 

Kaffe Yoghurt ,094 

Te ,465 

Yoghurt Kaffe ,094 

Te ,017 

 

Yoghurt skiljde sig signifikant mot te gällande grad av mental simulering. 

  



5. Diskussion 

5.1 Analys 

Följande diskussion syftar till att redogöra för de resultat som uppkom och även analysera och 

tolka dem utifrån ett personligt perspektiv. Den första frågeställningen; Påverkar den visuella 

framställningen av bilder inom ett tv-gränssnitt mental simulering? Fann stöd även i denna 

studie. Den mentala simuleringen uppmättes även som högst när stimuli var orienterat mot 

deltagarens dominanta hand, vilket går i hand med de resultat som Elder och Krishna (2012) 

fick fram i sin studie, stöd för den visuella framställningseffekten uppmättes. Minst mental 

simulering uppmättes för den neutrala betingelsen, detta går i hand med hur handtaget och 

sked antogs påverka den mentala simulering utifrån den ökade möjligheten för manuell 

interaktion som de inbjuder till (Jeannerod, 2013). Den produkt som uppmättes med högst 

nivå av mental simulering var yoghurt, vilket kan kopplas med att avsaknad av sked kan ha en 

större påverkan för kostnaden gällande den manuella interaktionen. Om man jämför med en 

mugg utan handtag går denna mugg fortfarande att greppa tag om och dricka ur på ett 

liknande sätt. Men med en tallrik med yoghurt utan sked blir det mer problematiskt. Det kan 

dock även kopplas med att deltagarna var mest intresserade av yoghurten.  

Den andra frågeställningen; Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-

gränssnitt attitydbildning? Fann inte stöd vid detta experiment. Detta kan vara kopplat med att 

attityd hade en starkare koppling mellan vad för typ av produkt som presenterades, där även 

ifall deltagare möjligen fick ett ökat begär för en produkt som följde den visuella 

framställningseffekten så balanserades detta mot att vissa exempelvis inte gillade produkten. 

Yoghurt ledde till signifikant mer positiva attityder jämfört med de andra produkterna, där 

graden av mental simulering i tidigare experiment även uppmättes som högst. Detta kan peka 

mot som nämnt tidigare att attityden i första hand påverkades av produkten som 

presenterades, och i andra hand utifrån den visuella framställningseffekten. För stor påverkan 

utifrån den produkt som presenteras skulle kunna motverkas för fortsatt forskning genom att 

produkter som används i experiment byts ut mot sådant som inte är kopplat med starka begär 

som exempelvis hunger och törst. Utan istället utföra experiment med mer neutrala produkter 

med en starkare koppling till endast motorisk interaktion, som exempelvis verktyg.  

För den tredje frågeställningen; Påverkar den visuella framställningen av bilder inom ett tv-

gränssnitt köpintentioner? Fanns inga stöd för denna studie gällande att köpintentioner 

påverkas av den visuella framställningseffekten. Inga signifikanta resultat uppmättes för 



varken köpintentioner eller produkter. Detta kan kopplas med att deltagarna generellt angav 

köpintentioner som låga. Detta kan kopplas med att produkterna presenterades i form av 

reklam, vilket ofta har en negativ påverkan på köpintentioner. Dessa resultat går i hand med 

resultat av bland annat Pecher och van Dantzig (2016) som gjorde en replikering av Elder och 

Krishna’s (2012) studie där de inte fann att den visuella framställningseffekten påverkade 

köpintentioner. Även resultat utifrån Heijden (2015) där inget stöd mellan visuell 

framställning och köpintentioner fanns. Dessa resultat leder till ett ifrågasättande gällande vad 

som är relevant när människor evaluerar produkter och tar beslut om köp. Det kan finnas 

andra mer relevanta faktorer som påverkar köpintentioner hos människor, som inte tas i 

beräkning utifrån denna studie. 

För den fjärde frågeställningen; Påverkar användning av handen den visuella 

framställningseffekten? Fanns inga stöd utifrån denna studie. Dessa resultat går återigen i 

hand med både Pecher och van Dantzig (2016), och Heijden (2015). De fann då inte heller att 

användande av hand hade en varken positiv eller negativ påverkan på mental simulering, detta 

även oavsett utifrån kongruens eller icke-kongruens. Utifrån dessa resultat kan man 

ifrågasätta relevans gällande vilken hand som är aktiv utifrån påverkan från den visuella 

framställningseffekten. Dock har tidigare forskning visat att blockering av hand leder till en 

subsekvent låsning av de mentala resurser som krävs för mental simulering utifrån den hand 

som är blockerad. Vilket då kan leda till att den visuella framställningen istället har en större 

effekt vid orientering mot den hand som inte är blockerad, oberoende av dominant hand. 

Detta undersöktes dock inte för denna studie om man antar att navigering med musen inte 

leder till denna typ av blockering, om man dock antar att navigering med musen är en 

tillräcklig blockering av mentala resurser så kan denna hypotes förkastas utifrån detta 

experiment. Ytterligare så fanns stöd för den visuella framställningseffekten återigen, och 

även då utifrån produkt där yoghurten återigen gav högst medelvärde. 

5.2 Metodkritik 

På grund av bristfälliga funktioner inom det verktyg som användes för skapandet av enkäten 

kunde inte en randomisering av stimuli tillämpas för denna studie. Detta kan då leda till att 

eventuell trötthetseffekt påverkade resultatet. Det är dock inte troligt för denna studie då 

enkäten endast tog ca fem-tio minuter att genomföra. Men för replikering av studie bör detta 

tas i åtanke. Specifikt ifall man önskar att undersöka skillnader mellan användning av 

dominant hand och icke-dominant hand. Balans gällande inlärningseffekt tolkades som 

onödig då inget som kan kopplas med en ökad eller minskad prestation testades. Men då 



tidigare studier ej har kontrollerat för dessa typer av variabler bör även detta tas i åtanke vid 

tolkning och replikering av deras studier. För denna studie utfördes dock en manuell 

randomisering av stimuli genom att blanda ordningen för de två olika betingelserna och de tre 

olika produkterna. Denna ordning blev dock lika för alla deltagare.  

Tidigare studier hade en större mängd deltagare i sina experiment. För att öka statistisk power 

så kan en större mängd deltagare rekryteras för att få mer robusta resultat. Antalet deltagare 

balanserades dock mot att en inomgruppsdesign utfördes för detta experiment, tidigare 

experiment utfördes då genom mellangruppsdesign. Ytterligare kan ett mer heterogent urval 

önskas, detta kan ske genom att samma typ av test utförs på exempelvis icke-studenter med 

olika typer av bakgrunder. 

5.3 Fortsatt forskning 

Som nämnts tidigare kan de produkter som används för att undersöka den visuella 

framställningseffekten bytas ut mot produkter som kan tolkas som mer neutrala och mer nära 

kopplade till manuell interaktion, detta för att undvika att attityder mot produkten påverkar 

attityden generellt och suddar ut den påverkan som den visuella framställningen kan ha. 

Beroende vad som är intressant att undersöka kan även fokus läggas på annat än exempelvis 

köpintentioner, då stöd för att den mentala simuleringen påverkades fanns även i denna studie, 

detta kan ha påverkan inom andra typer av kontexter och områden. 

Ytterligare så har ett flertal studier inom fält som kognitivpsykologi och neuropsykologi visat 

att grafiska meddelanden tolkas och uppfattas olika beroende på hur texten är lokaliserad i 

relation till bilden. Detta fenomen är ofta kopplat med cerebral hemisfärisk asymmetri som 

också betecknas som cerebral lateralisering (Sperry, 1961). Detta fenomen säger att den högra 

hemisfären, alltså den högra hjärnhalvan, är bättre lämpad för att bearbeta emotioner och 

visuospatial information och den vänstra hemisfären är bättre lämpad för att bearbeta logisk 

och verbal information. Det säger också att det som tas upp i vänster synfält bearbetas inom 

den högra hemisfären och tvärtom (Cohen, 1975). Detta kan då genom grafisk information 

tolkas som att den högra hemisfären är bättre lämpad för att bearbeta bilder medan den 

vänstra hemisfären är bättre lämpad för att bearbeta text (Grobelny & Michalski, 2015). 

Pågrund av att det som upptas i det vänstra synfältet bearbetas i den högra hemisfären och 

tvärtom så bör det därför vara fördelaktigt att presentera bilder till vänster och text till höger. 

Detta skulle vara intressant att undersöka i samband med den visuella framställningseffekten 

och se ifall de båda fenomenen kan kombineras eller ifall de har en negativ påverkan på 

varandra. 



6. Slutsats 

I denna studie fanns stöd för det som benämns som den visuella framställningseffekten, där 

stimuli orienterat mot en persons dominanta hand har en ökad effekt på grad av mental 

simulering. Detta kan benämnas som en mental simuleringseffekt. Detta utgår då ifrån visuellt 

stimuli bestående av bilder på objekt som i verkligheten inbjuder till manuell interaktion. 

Ytterligare tolkades att den visuella framställningseffekten är beroende av typ av produkt som 

används för att mediera effekten. Denna effekt verkar dock inte leda till ökade köpintentioner 

eller en ökad positiv (eller negativ) attityd mot den produkt som presenteras. 

Sammanfattningsvis bör det finnas andra mer relevanta faktorer som påverkar en persons 

attityd och dess köpintentioner. Den visuella framställningseffekten kan dock finna 

applicering gällande en ökad involvering hos användaren. Det bör även finnas andra områden, 

utöver reklam, där den visuella framställningseffekten kan användas för att exempelvis öka 

engagemang hos användaren, något som kan vara relevant för framtida forskning.  
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BILAGA 

Bilaga – Enkäten 

 

Reklam i ett digitalt tv-gränssnitt 

Samtliga svar kommer att behandlas anonymt och kommer inte kunna kopplas till dig 

personligen. Data som insamlats kommer att användas för mitt kandidatarbete där uppsatsen 

kommer att publiceras offentligt på DiVA för Linköpings Universitet. Du får närsomhelst 

avbryta testet om du inte längre vill delta. 

*Obligatorisk 

Jag är medveten om att samtliga svar kommer behandlas anonymt och att jag 

närsomhelst får avbryta testet. * 

Markera alla som gäller. 

o Ja  

Kön * 

Markera endast en oval. 

o Man  

o Kvinna  

o Vill ej svara  

Ålder * 

Är du högerhänt eller vänsterhänt? * 

Markera endast en oval. 

o Högerhänt  

o Vänsterhänt  

o Vet ej  

Använd högerhand för navigering om du är 

högerhänt, annars använd vänsterhand. 

Omgång 1.1 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Omgång 1.2 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Omgång 1.3 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Omgång 2.1 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 20.  

Omgång 4.1 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 23.  

Omgång 2.2 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 26.  

Omgång 4.2 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 29.  

Omgång 2.3 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 32.  

Omgång 4.3 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 35.  

Omgång 3.1 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 38.  

Omgång 5.1 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna kopp med kaffe? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 41.  

Omgång 3.2 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 44.  

Omgång 5.2 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle dricka detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa detta te? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till frågan 47.  

Omgång 3.3 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till Använd nu vänsterhand för navigering om du är högerhänt, annars använd 

högerhand. .  

Omgång 5.3 

Vänligen titta på bilden noggrant innan du går vidare 



 
Visualiserade du dig själv att äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt mycket 

Hur troligt är det att du skulle äta denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Hur troligt är det att du skulle köpa denna yoghurt? * 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Inte alls 
       

Väldigt troligt 

Fortsätt till Där var testet slut. Tack för din medverkan!.  

Använd nu vänsterhand för navigering om du är 

högerhänt, annars använd högerhand.  

Fortsätt till frågan 17.  

Där var testet slut. Tack för din medverkan! 

 

 


