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Abstract 

 

In accordance with an experimental setup this thesis investigates to what extent the             

participants' attitudes and aesthetic preferences are influenced by the lateral          

direction of light in moving image sequences. It is also investigated whether the             

participants' handedness correlates with their advertising evaluation. The purpose         

of the study is to generate new knowledge of potential biases in moving images              

that could be applied by image producers to create more compelling commercials.            

Our work is based on a transdisciplinary theoretical approach and the results are             

analyzed based on biopsychological, sociocultural and perceptual explanatory        

models. Three self-designed commercials with a left oriented illumination position          

were used as stimulus, the stimulus were also inverted horizontally. The           

participants were asked to assess their attitudes toward the commercials with either            

left or right oriented lighting. Two surveys were conducted: one with a            

within-subjects design and one with a between-subjects design, a total of 172            

people participated. No significant difference between left and right oriented          

illumination position occurred in any of the groups for neither feelings toward ad,             

Aad, Ab, or PI. The results suggests that a bias does not occur in dynamic images,                

unlike the left oriented bias that has been reliably shown in previous studies that              

relate to still images. Nor could any correlation be established between reported            

attitudes and handedness. 

 

Keywords: lighting, light direction, laterality, bias, cerebral asymmetry, direct         

perception, moving picture, commercials 

 

  

 



Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker med en experimentell metod i vilken mån deltagarnas           

attityder och estetiska preferenser påverkas beroende på ljusets laterala riktning i           

reklamfilm. Uppsatsen undersöker även huruvida deltagarnas reklamutvärdering       

korrelerar med deras höger- respektive vänsterhänthet. Syftet är att ny kunskap om            

potentiella biaser i rörlig bild ska kunna appliceras av bildproducenter för att skapa             

mer övertygande reklamfilmer. Vårt arbete utgår från en transdisciplinär teoretisk          

ansats och resultaten analyseras utifrån biopsykologiska, sociokulturella och        

perceptuella förklaringsmodeller. Tre egendesignade reklamfilmer med en       

vänsterriktad ljussättning användes och stimulusen blev också horisontellt        

inverterade. Deltagarna fick sedan bedöma vänster- och högerriktad ljussättning.         

Två undersökningar genomfördes: en mellangruppsdesign och en       

inomgruppsdesign, totalt 172 personer medverkade. Resultaten visar att ingen         

signifikant skillnad mellan vänster- respektive högerriktad ljussättning uppstod i         

någon av grupperna för varken feelings toward ad, Aad, Ab, eller PI. Detta tyder på               

att en bias inte uppstår i dynamiska bilder, till skillnad från tidigare studier som              

funnit att en vänsterriktad bias uppstår i stillbilder. Det kunde inte heller fastställas             

någon korrelation mellan rapporterade attityder och hänthet.  

Nyckelord: ljussättning, ljusriktning, lateralitet, bias, cerebral asymmetri, direkt        

perception, rörlig bild, reklamfilm, reklam 
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Begreppsförklaringar och definitioner 
 

Bias: I denna uppsats används ordet bias med den engelska definitionen. Att en kan ha en                

benägenhet eller partiskhet att föredra något över något annat på grund av olika anledningar.  

 

Cerebral asymmetri: Cerebral asymmetri refererar till hur hjärnans funktioner och förmågor           

är uppdelade (lateraliserade) i högra och vänstra hemisfären. 

 

Estetisk: I denna uppsats använder vi en konstnärligt betingad, snarare än konstvetenskaplig,            

och förenklad definition av “estetisk” som i princip är likställd med “vacker” eller “upplevd              

som tilltalande”. 

 

Hemisfärer: Hemisfärer syftar på hjärnans vänstra och högra hjärnhalva.  

 

Högerriktat ljus: Ljus som faller på ett objekts högra sida. 

 

Lateral: Lateral eller “sidoställd” innebär att något är från en viss sida. Lateral ljusriktning              

syftar alltså på en vänster- eller högerriktad ljusriktning.  

 

Hänthet: Tendens att använda en viss hand: innefattar högerhänthet, vänsterhänthet och           

dubbelhänthet/ambidextri.  

 

Vänsterriktat ljus: Ljus som faller på ett objekts vänstra sida. 

 

 



 

1. Introduktion 

Vad har Mona Lisa, Flickan med Pärlörhänget, The Night Watch, Arnolfini-Porträttet, The            

Liberty Leading People, The Grand Odalisque, Napoleon Crossing the Alps och Skapelsen av             

Adam gemensamt? Förutom att de är världskända konstverk skapade av minst lika kända             

konstnärer så är samtliga verk ljussatta från vänster. Samma bias för vänsterriktad            

ljussättning påträffas även bland porträttbilder i tidningsannonser (Thomas, Burkitt, Patrick &           

Elias, 2008). Teorin förklarar att denna bias möjligen har att göra med cerebral asymmetri, att               

hjärnans hemisfärer är specialiserade på olika kognitiva och perceptuella uppdrag vilket gör            

att en bias för olika visuella uttryck kan uppstå. Den högra hemisfären är exempelvis              

dominant över den vänstra hemisfären på att bedöma luminans vilket innebär att luminans             

bedöms starkare i det vänstra synfältet. Teorin förklarar att detta hänger ihop med att              

människans visuella system bearbetar intryck med hjälp av medfödd evolutionär information           

som antagandet att ljus kommer ovanifrån, och som senare studier har visat, några grader från               

vänster.  

En annan möjlig förklaring till denna bias har att göra med ett samband med hänthet,               

men eftersom det råder en oenighet om hänthet korrelerar med ljusriktnings-preferens inom            

stillbilder i kombination med att det inte har undersökts i rörliga bilder så anser vi att det är                  

intressant att ta i beaktning. Förklaringen till varför en bias uppstår och om hänthet skulle               

kunna ha ett samband är något som skulle kunna utrönas med biopsykologiska            

förklaringsmodeller.  

Det har visat sig att denna bias även sträcker sig till betraktare av bilder: i en studie av                  

Hutchison, Thomas & Elias (2011) visade det sig att åskådare av produktreklam i             

stillbildsannonser inte bara föredrog produkter om de var ljussatta från vänster utan också var              

mer benägna att köpa produkterna. Hur man designar reklamfilmer för att skapa fördelaktiga             

attityder mot reklamen, varumärket och påverka köpavsikt är av stor betydelse inom reklam-             

och marknadsföring. Ljussättning är en stor del av designen och kan ha en betydande del för                

hur publiken uppfattar reklamfilm. 

Ljus har främst studerats ur tekniska eller subjektiva perspektiv, där exempelvis           

analyser baserade på associativa egenskaper har varit i fokus. Den praktiska kunskapen, en så              

kallad “dold kunskap”, är baserad på konventioner som utvecklats genom erfarenhet under de             

1 



 

dryga 100 år som filmmediet existerat. Det finns därför en brist på kvantitativ empiri om               

ljussättningens betydelse ur en publiks perspektiv.  

DeLong, Brunick och Cutting (2014, ss. 124, 134) förklarar att när vi undersöker film              

ur ett psykologiskt-kognitivt perspektiv innebär det att vi ser på rörlig bild som stimulus med               

en mängd olika “fascinating properties”. Genom att undersöka delarna enskilt (exempelvis           

klippunkter, bilder, rörelse) kan vi få en bättre förståelse för det mänskliga visuella systemet              

och i sin tur också hur de olika delarna i rörlig bild samverkar för att skapa mening (ibid.).  

Att undersöka huruvida en bias för en vänsterriktad ljussättning uppstår i rörlig bild             

skulle ge oss empiriskt beslutsunderlag när vi själva tar beslut om designval som rör ljusets               

laterala riktning.  

 

1.1 Problemformulering 
Resultat från flera studier tyder på att en bias inte bara uppstår i målningar och stillbilder                

(Hutchison et al. 2011) utan även i dynamiska bilder (Friedrich, Harms & Elias, 2014; Bode               

Bertamini & Helmy, 2016) och abstrakta konstverk (McDine, Livingstone, Thomas & Elias            

2010). Vi har dock funnit få studier som berört just ljusriktning i rörliga bilder, mer specifikt                

inom reklamfilm. De studier vi har funnit som liknar vår undersökning mest undersöker inte              

ljussättning utan pose-orientering (Bode et al. 2016) och komposition samt rörelseriktning i            

dynamiska bilder (Friedrich et al. 2014). Denna uppsats bygger därför vidare på existerande,             

närbesläktade vetenskapliga undersökningar genom att undersöka huruvida den laterala         

ljusriktningen kan bidra till att skapa mer övertygande reklamfilmer.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med detta arbete är att undersöka ett potentiellt samband mellan lateral ljussättning och              

attityder mot reklamfilm och förklara detta samband utifrån relevanta teoribildningar. Syftet           

är att den nya kunskapen som eventuellt framkommer ska kunna appliceras av            

bildproducenter för att kunna skapa bättre reklamfilmer.  

 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:  
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● I vilken mån relaterar ljusets laterala riktning till deltagarnas rapporterade utvärdering           

mot produktreklam i formen av rörlig bild? 

Korrelerar deltagarnas utvärdering av reklamfilmerna med deras hänthet? 

 

● I vilken mån har deltagarna en estetisk preferens när de själva får se två stimulus               

samtidigt och kan jämföra mellan vänster- respektive högerriktad ljussättning? 

 

Med utvärdering menas rapporterad feelings toward ad, Aad (attitude toward ad), Ab (attitude             

toward brand) och PI (purchase intention) som är vanliga mått inom markadsföringsteorin för             

att mäta reklameffektivitet. 

 

1.3 Uppsatsens avgränsningar 
Denna uppsats undersöker reklamfilmer och närmare bestämt produktreklamfilmer med         

begränsad rörelse i bild. Uppsatsen fokuserar på huruvida den laterala riktningen i            

ljussättning påverkar attityder men avgränsar om detta har en långvarig effekt på affekt             

och/eller attityder. Vi belyser enbart om någon skillnad i upplevelsen uppstår vid            

visningstillfället.  

Vi utför inte heller någon omfattande ljudanalys i denna uppsats men anser ändå att              

det är viktigt att ta hänsyn till, då denna uppsats undersöker stimulus med ljud. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns en mängd studier om lateralitet, men exempel på tidigare forskning om lateral              

ljussättning och bias i rörlig bild är, enligt vad vi funnit, knapphändig. Det skrivs inte heller                

om detta i den litteratur som finns inom filmproduktions-diskursen. Den litteratur som finns             

förklarar ljussättning utifrån etablerade konventioner och praktiska råd som behandlar          

ljussättning i exempelvis reklamfilm. Exempel på dessa är Box Harry (2013), David Landau             

(2014), Blain Brown (2013) och John Alton (1995) för att nämna några. Baserat på dessa               

verkar det som att det finns en gängse uppfattning om hur filmskapare ska ljussätta för att                

stödja ett narrativ eller förmedla en känsla. De behandlar dock inte den laterala riktningen på               

ljuset eller hur publiken perceptuellt tar emot ljuset. 

 

2.1 Vänsterriktad ljussättning ökar rapporterad köpavsikt 
Jennifer Hutchison, Nicole A. Thomas och Lorin Elias (2011) undersökte, som tidigare            

nämnts, relationen mellan vänsterriktad ljussättning och resultaten av deltagarnas         

rapporterade attityder samt köpavsikter för stillbildsannonser. Deras studie bestod av två så            

kallade block. I första blocket fick deltagarna se annonser av produkter hämtade från             

tidningar (exempelvis ett durkslag) som var tydligt belysta från vänster. De visade samtidigt             

en horisontellt spegelvänd variant av samma annons. Deltagarna fick instruktionen att göra en             

forcerad bedömning, alltså fick enbart två alternativ att välja mellan, om vilken av de två               

bilderna som upplevdes mest estetiskt tilltalande (ibid. s. 427).  

I block 2 fick deltagarna se en annons åt gången med vänster- eller högerriktad              

ljussättning och med semantiska differentiella skalor (en teknik som används för att mäta             

människors värderingar med hjälp av motsats-adjektiv) bedöma deras köpavsikt samt deras           

attityder mot annonsen och varumärket. Samtliga annonser upprepades två gånger, en gång            

med ljus från vänster och en gång med ljus från höger. 

Resultaten från block 1 visar ingen signifikant bias mot den vänsterriktade           

ljussättningen, vilket de menar kan bero på att deltagarna förstod att det ena bilden var den                

spegelvända versionen av den andra och därmed bara valde en annons utan närmare             
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eftertanke (Hutchison et al. 2011). Det visade sig nämligen att den översta bilden blev vald               

signifikant oftare (ibid. s. 428). 

Resultat från block 2 visar en signifikant preferens för annonser med vänsterriktad            

ljussättning (ibid. s. 429). Slutsatsen Hutchison, Thomas & Elias presenterar är att en             

vänsterriktad ljussättning leder till högre rapporterad köpavsikt, då detta visar den tydligaste            

signifikanta skillnaden. Samtliga tre kategorier: Aad, Ab och PI är även nära korrelerade, med              

något lägre resultat för Ab, vilket innebär att den visar en mindre signifikant skillnad mellan               

vänster- och högerriktad ljussättning (ibid.).  

Deltagarna fick även genomföra ett gråskaletest där de uppmanades att bedöma vilken            

sida av olika gråskalor de uppfattade som ljusast. Deltagarna visade en vänsterriktad bias             

även om de högerriktade versionerna var exakt likadana som de vänsterriktade förutom att de              

var spegelvända (ibid.). Detta ligger i linje med resultat från andra liknande studier, där              

tolkningen av styrkan på ljuset påverkas beroende på om den är från vänster eller höger (Elias                

& Robinson, 2005; McCourt, Blakeslee & Padmanabhan, 2013; Nicholls et al. 1999). Det             

fanns ingen korrelation mellan den rapporterade preferensen för vänsterriktad ljussättning          

från gråskaletestet och resultaten från block 1 eller deltagarnas övergripande rapporterade           

affekt för annonserna. De menar dock att deras studie brister i block 1 och att de därför inte                  

kan dra någon riktig slutsats från resultaten av preferens-bedömningen (Hutchison et al. 2011,             

s. 431). 

Sammanfattningsvis styrker denna studie tidigare resultat (Thomas et al. 2008) att en            

vänsterriktad bias även finns och uppstår i reklambilder. En orsak till biasen kan vara att               

fotografer, konstnärer eller producenter inom reklam medvetet skapar biasen på grund av en             

estetisk preferens (Hutchison et al. 2011, s. 431). De understryker dock att ytterligare studier              

krävs då det saknas belägg för att bilder med vänsterriktad ljussättning upplevs mer             

attraktiva.  

Något de inte nämner, eller undersöker i denna studie, är sambandet med hänthet, som              

däremot är återkommande debatterat i relevanta teoretiska diskussioner. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska omfattning och avgränsning. De centrala           

teoretiska begreppen som beskrivs är: cerebral symmetri och lateralisation, ljusets laterala           

riktnings funktion, hänthet, perception och medieeffekter. 

 

3.1 Teoretiskt ramverk 

 

Figur 1.1 En stiliserad bild över uppsatsens ramverk; en triangulering av tre teoretiska 

perspektiv. 

 

Denna studie kommer behandla och analysera data ur tre perspektiv: sociokulturellt,           

biopsykologiskt, ekologisk psykologiskt (direct perception). Det sociokulturella perspektivet        

refererar till de egenskaper (grundläggande kognitiva färdigheter) en individ utvecklar i           

samspel med andra människor. De sociokulturella egenskaperna som vår studie kommer           

beröra och definiera senare i kapitlet är medieeffekter. Biopsykologi är ett område inom             

psykologin som analyserar hur hjärnan påverkar vårt beteende, våra tankar och våra känslor.             

Det biopsykologiska perspektivet kan ge oss en fördjupad insikt om de           

hemisfär-specialiserade kognitiva processerna och dess inverkan på vår perception av ljus.           

Teorin om direct perception hjälper oss förstå utifrån vilka evolutionära förutsättningar           

människor perceptuellt bearbetar ljus och avläser bilder (Grodal, 2004). Dessa perspektiv kan            

således vara kontradiktoriska men vi vill hävda att det finns en fördel med en transdisciplinär               

ansats då det ger oss en mer omfattande insikt i vårt ämne än bara en akademisk disciplin                 

skulle ha gjort. Detta teoretiska angreppssätt reflekterar alltså vår övertygelse att det inte bara              
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finns sociokulturella eller tekniska/fysiska förklaringar till en viss upplevelse, båda dessa           

perspektiv är lika relevanta och bör därför tas i beaktning i en kombinerad transdisciplinär              

ansats.  

 

3.2 Cerebral asymmetri och laterala funktioner 
Cerebral asymmetri innebär att hjärnans funktioner är cerebralt lateraliserade och den vänstra            

och högra hemisfären har olika förmågor (Pinel, 2009, s. 401). Den amerikanske psykologen             

Jerre Levy (1988, s. 226) skriver att den kognitiva bearbetningen av rumslig och temporal              

information är lateraliserad. Hon menar att den vänstra hemisfären har en temporal och             

auditiv bias och den högra hemisfären har en spatial och visuell bias (ibid.)  

Vad som händer när hjärnan ska avläsa stimulus med temporal information som            

exempelvis musik, visuell konst, prosa och poesi är att båda hemisfärerna måste integrera             

med varandra för att skapa en enhetlig representation (Levy, 1988, s. 227). Ett exempel på en                

sådan process är hur den vänstra hemisfären kartlägger spatial information till temporal            

ordning medan den högra hemisfären kartlägger temporal information till spatial ordning           

(Levy, 1988, s. 75). Levy (1988, s. 227) menar att hemisfärerna alternerar att behandla              

information och skickar sedan deras lärdomar mellan varandra, men hon menar att exakt hur              

de samarbetar är oklart.  

Den högra hemisfären, som nämnt tidigare, är dominant på att bedöma luminans            

(Thomas, Burkitt, Patrick & Elias, 2008). Det är dock viktigt att påpeka att cerebral              

lateralisering inte är absolut utan snarare statistisk (Pinel, 2009, s. 411). Språk, exempelvis,             

som är den mest lateraliserade funktionen av alla kognitiva funktioner har även en plats i den                

högra hemisfären och inte bara i den vänstra (ibid.).  

 

Tabell 1. Illustration över lateraliserade funktioner. 

Vänstra hemisfären Högra hemisfären 

Talat språk Språkets metaforiska mening 

Läsning Spatiala koncept och tankar 

Färg-kategorisering och namngivning Spatial koordination och orientering  

Rytm av musik, prosa och poesi Luminans 
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3.2.1 Analytic-synthetic theory 

En teori kallad analytic-synthetic theory om cerebral asymmetri gör gällande att det finns två              

grundläggande sätta att tänka på, ett analytiskt och ett syntetiskt sätt (Pinel, 2009, s. 415).               

Dessa två sätt att tänka ska enligt teorin ha delat upp sig till höger och vänster hemisfär under                  

evolutionens gång (ibid.). Teorin hävdar att den vänstra hemisfären fungerar på ett mer             

logiskt och analytisk sätt som analyserar stimulus sekventiellt och tar ut de relevanta             

detaljerna som den sätter verbala etiketter på (Harris, 1978 se Pinel, 2009, s. 415). Högra               

hemisfären, å andra sidan, bearbetar information syntetiskt och är mer intresserad av helheten             

av stimulusgestaltningar (ibid.).  

Pinel (2009, s. 415) resonerar dock att ett problem med teorin är att den är vag                

eftersom det är omöjligt att specificera till vilken grad en uppgift kräver antingen analytisk              

eller syntetisk bearbetning, vilket har resulterat att det har varit svårt att testa teorin empiriskt. 

 

3.3 Vänsterriktad bias och möjliga samband 
Nedan följer en genomgång av forskning som behandlar lateralitet och presenterar möjliga            

orsaker och samband till de biaser som uppstår. 

3.3.1 Preferens för ljusrikting och dess korrelation med hänthet 

Mamassian & Goutchers (2001) undersökte tvådimensionella stimulus av olika sfäriska          

former med linjer där tolkningen av bilderna förändras beroende på vilken vinkel den             

presenteras i. När den ses upp och ner, upplevs de bredare linjerna som konvexa, och åt andra                 

hållet upplevs de som konkava.  

De utförde en experimentell studie med upprepade försök på 20 deltagare, deltagarnas            

hänthet mättes med Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971 se Mamassian &           

Goutcher, 2001) som innebär att deltagarna får svara på ett formulär som utvärderar deras              

preferens för att använda vänstra eller högra handen. Därefter fick de se stimulusen under en               

begränsad tid på 120 ms och fick göra totalt 384 bedömningar ifall de konvexa ytorna var                

smala eller breda (ibid. s. 5).  

8 



 

Mamassian & Goutcher (2001) skriver att en förklaring till preferenser för           

vänsterriktad ljussättning kan vara att människan orienterar sig i relation till ljuskällan, alltså             

med vänster sida mot ljuset. De menar att det isåfall borde finnas ett samband mellan höger-                

eller vänsterhänthet och bias mot ljusriktningen (ibid. ss. 2-3), vilket även har visat sig i en                

studie utförd av Jennifer Sun & Pietro Perona (1998).  

Deras resultat stödjer dock inte Sun & Peronas (1998) resultat om att hänthet ska ha               

något samband med en vänsterriktad bias. Däremot bekräftar de ytterligare uppfattningen om            

människors intuitiva antagande att ljus kommer uppifrån (Gibson, 1950; Grodal, 2004, s.            

152), och närmare bestämt, lite åt vänster (McManus et al. 2004; Sun & Perona, 1998).               

Mamassian & Goutcher (2001, s. 7) rapporterar ett medelvärde för den prefererade            

ljuspositionen där det för de vänsterhänta deltagarna visar 24° och för de högerhänta 27.8°,              

vilket inte visar en signifikant skillnad. Den prefererade vinkeln stämmer väl överens med             

Sun & Peronas studie (1998) som fann en preferens för en genomsnittlig position på              

ljusriktningen från 23.3° vertikalt till vänster för högerhänta.  

Trots att hänthet inte verkade ha betydelse, menar Mamassian & Goutcher (2001, s. 8)              

att resultaten tyder på att cerebral lateralitet kan ha ett samband med den påvisade biasen för                

vänster ljussättning. Något som pekar på detta, trots att resultaten skiljer sig avsevärt från Sun               

& Peronas (1998), menar de bland annat kan förklaras av att det finns en stor variabilitet                

bland vänsterhäntas cerebrala dominans (e.g. Peters, 1995 se Mamassian & Gouther, 2001, s.             

8).  

McManus, Buckman & Woolley (2004, s. 1424) utförde två studier där deltagarna se             

digitala klot ljussatta ur 16 olika riktningar vertikalt, och fick bedöma om kloten var konvexa               

eller konkava (ibid. s. 1425). De presenterar motsägelsefulla resultat för en vänster-bias.            

Resultaten från studie 1 bekräftar ej tidigare studier om att det finns en signifikant preferens               

för vänsterriktat ljus medan resultat från studie 2 uppvisar en signifikant bias. Deras resultat              

går även, i likhet med Mamassian & Goutchers resultat (2001), i kontrast mot Sun & Peronas                

(1998) förklaring att hänthet är en variabel som påverkar bias för vänsterriktad ljussättning,             

då varken resultaten från studie 1 eller 2 visar någon korrelation med hänthet. De menar               

istället att deras resultat bekräftar Mamassian & Goutchers (2001) förslag om att människan             

möjligen orienterar sig med sin vänstra sida mot ljuskällan och att det är detta som påverkar                

biasen (McManus et al. 2004, s. 1434). Vad som pekar på detta, menar de, är spontan                

huvudlutning, vilket de mätte i studien, och inte hänthet, men om det är hela orsaken till                
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effekten är ännu oklart (ibid.). Värt att nämnas är att McManus et al. (2004) mätte hänthet                

med självrapportering, medan Sun & Perona (1998) och Mamassian & Goutcher (2001)            

mätte med Edinburgh Handedness Inventory. Sun & Perona förklarar att hänhhet “is not a              

strictly binary trait; rather it varies in a continuum” (Durost, 1934 se Sun & Perona, 1998).                

Av den anledningen kan dessa metoder för att mäta hänthet anses vara mer tillförlitliga.  

 

3.3.2 Vänsterriktad ljussättning inom fotografi, annonser och abstrakt konst  

Det har även gjorts studier som undersökt preferenser i konst och fotografi där det har               

konstaterats att majoriteten av kända konstverk är ljussatta från vänster (McManus, 1979 se             

McManus et al. 2004; Sun & Perona 1998). Enligt Sun & Peronas studie (1998) gäller detta                

77% av 225 master paintings. En möjlig förklaring till denna bias har föreslagits vara              

konstnärens hänthet (Grüsser, Selke & Zynda, 1988). 

En bias för vänsterriktad ljuspreferens har även funnits inom stillbildsreklam.          

Thomas, Burkitt, Patrick & Elias (2008) gjorde en studie på 2801 tidningsannonser.            

Resultaten visar att tidningsannonser tenderar att vara ljussatta från övre, vänstra hörnet samt             

att ljussättningen korrelerar med poseringen, där en bild med en vänsterriktad pose tenderar             

att också vara ljussatt från vänster och tvärtom (Thomas et al. 2008).  

Huruvida det är riktningen på posen, ljussättningen eller andra faktorer som bidrar till             

en bias mot vänster är oklart i tidigare studier, menar McDine, Livingstone, Thomas och              

Elias (2010, s. 4). Därför genomförde de en experimentell studie på abstrakt konst utan              

skuggor, linjer, personer eller reflektioner som kunde avslöja var ljuset borde komma ifrån.             

42 deltagare, 36 högerhänta och 6 vänsterhänta, fick i uppdrag att placera en virtuell              

ficklampa, med instruktionen “light the painting in a way that is most aesthetically pleasing              

to you” (McDine, 2010. s. 1).  

Resultaten överensstämmer med resultat från tidigare studier (Mamassian &         

Goutcher, 2001; McManus 1979 se McManus et al. 2004; Sun & Perona 1998; Thomas et al.                

2008), då en bias för att placera ljuset från övre, vänstra hörnet visade sig vara signifikant                

(ibid. s. 8). Detta menar de kan bero på en individuell estetisk preferens och de hävdar att                 

resultaten från deras studie pekar på att biasen som uppstår beror på en inre kognitiv process                
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oberoende av externa element som poser eller linjer i bilden.  

 

3.3.3 Dynamiska bilder förstärker estetiska preferens-biaser 

Friedrich, Harms & Elias (2014) genomförde en studie där de undersökte i vilken mån              

statiska bilder upplevs estetiskt likvärdiga dynamiska bilder. Deras studie behandlar inte           

ljussättning eller hänthet, men berör områden som lateralitet, cerebral asymmetri, estetisk           

preferens och läsriktning. Estetisk preferens brukar visa sig i asymmetriska konstverk som            

väger tyngre till höger och därmed leder blicken från vänster-till-höger, snarare än tvärtom             

(ibid. s. 549). Friedrich et al. (2014) skriver att cerebral lateralitet har föreslagits varit en               

orsak för den bias som uppstår för en vänster-till-höger-direktionalitet i bilder men menar att              

kulturella faktorer som läsvanor och dess inverkan på estetisk preferens är “debated”. Det har              

visat sig i andra studier att läsvanor inte verkar ha någon betydelse för bias mot just                

vänsterriktad respektive högerriktad ljussättning, dock undersökte den studien stillbilder         

(Andrews et al. 2013). 

Friedrich, Harms & Elias (2014) undersöker i sin studie huruvida läsriktningen           

påverkar biaser, samt om någon skillnad uppstår i estetisk preferens mellan statiska och             

dynamiska bilder. 80 deltagare deltog i studien och var uppdelade i två grupper:             

vänster-till-höger-läsare och höger-till-vänster i den andra. De fick se både statiska stimulus,            

som bedömdes ha en tyngre massa information på en sida av bilden, samt dynamiska              

stimulus, där antingen moln, fordon, djur eller andra mobila objekt rörde sig i en tydlig               

riktning horisontellt (ibid. s. 552). Statiskt och dynamiskt stimulus spegelvändes och visades i             

båda riktningarna, deltagarna fick se stimulusen parvis och göra forcerade bedömningar           

vilken av stimulusen (original och spegelvänd) som de ansåg var mest estetiskt tilltalande             

(ibid. s. 552-553).  

Friedrich, Harms & Elias (2014) presenterar resultat som visar att både de som läser              

höger-till-vänster och vänster-till-höger visade en signifikant bias för en vänster-till-höger          

direktionalitet i rörligt stimulus, till skillnad från statiska bilder där enbart           

vänster-till-höger-läsare visade en preferens (ibid. s. 556). 

Studien är intressant – även om den inte behandlar just ljusriktning eller hänthet som              

berörs i denna uppsats – då resultaten pekar på att det är en väsentlig skillnad i estetisk                 

preferens för statiska respektive dynamiska bilder och att rörlig bild förstärker estetiska            
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preferenser (ibid.).  

 

3.4 Lateral asymmetri i bilder 
Konst- och film-teoretikern, tillika perceptions-forskaren Rudolf Arnheim beskriver i Art and           

Visual Perception (1974, s. 33) att lateral asymmetri är av betydelse inom konst och hur vi                

perceptuellt bearbetar bilder. Han förklarar vidare att historikern Heinrich Wölfflin påpekat           

att när bilder spegelvänds förlorar de både sin mening och förändras i utseende på grund av                

att vi läser bilder från vänster till höger (ibid.). Ett exempel på hur asymmetrin visar sig är att                  

objekt som ligger till höger i bild upplevs större och tyngre. I en spegelvänd version skulle                

således objektet, som då skulle ligga i vänster sida av bilden, behöva förstoras för att               

upplevas vara i samma storlek som originalbilden (Arnheim, 1974, ss. 34-35). Bilder som har              

en rörelse eller tyngd mot höger avläses enklare (ibid.) och upplevs vara mer balanserad              

(Levy, 1988, s. 235). En estetisk preferens för högerplacering ökar ju större asymmetrin är,              

åtminstone för högerhänta, menar Levy (1988). Levy förklarar att denna asymmetrin           

kompenserar för en inneboende perceptuell uppmärksamhetsbias mot vänster (s. 235-236). Vi           

vet att ljus kan bidra till asymmetri i bilden (Arnheim, 1974; Grodal, 2004 s. 158), men                

huruvida lateral ljussättning bidrar till bättre balans och därmed enklare avläsning är ännu             

oklart.  

 

3.5 Perception  

Direct perception, ett uttryck myntat av James J. Gibson, är som namnet antyder perception              

som är direkt (Gibson,1950[1979], s. 139). Direct perception är en stor del av den ekologiska               

psykologin som tar i beaktning att vi som människor under evolutionens gång har utvecklat              

nödvändiga färdigheter för att skaffa oss den informationen vi behöver så att vi kan guida               

våra handlingar i den miljön (ibid.). En grundläggande princip i den ekologiska psykologin             

är, som direct perception lär oss, att vi människor inte passivt kategoriserar egenskaper om              

världen när de uppenbarar sig för oss via våra sinnen (ibid.). Vad vi istället gör är att aktivt                  

söka (lyssna, titta, känna, smaka, lukta) efter saker som miljön erbjuder oss (ibid.).  
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Ur ett ekologisk-kognitivt perspektiv fungerar film eftersom att filmer har blivit, som            

Anderson (2004) menar, skräddarsydda av sina kreatörer att falla inom ramen för hur vårt              

perceptuella system uppfattar bilder, trots att filmer är konstruerade, iscensatta skeenden och            

som James E. Cutting (2004, s. 9) uttrycker, inte är spatialt eller temporalt kontinuerliga till               

skillnad från den verkliga världen. Anderson (2004, s. 8) drar parallellen till vad Robert E.               

Shaw och William M. Mace (Mace & Shaw, 2004, ss. 29-31) skriver: om konst inte följer                

naturens lagar så skulle representationen bli ekologiskt ogiltig och perceptionen skulle           

följaktligen bli indirekt istället för direkt. Med andra ord, om konventionerna inom film             

används för att göra så att filmens representation matchar människans medfödda perceptuella            

funktioner så blir perceptionen direkt istället för indirekt. Anderson (2004, s. 8) föreslår att en               

av dessa konventioner skulle kunna vara modern kontinuitets-klippning som kan sätta ihop            

till synes osammanhängande klipp till ett sammanhängande skeende. Vi föreslår att dessa            

konventioner även kan vara konventioner inom ljussättning. 

 

3.5.2 Inneboende visuella kapaciteter 

I kapitlet Film Lighting and Mood diskuterar Grodal (2004, s. 162) huruvida etablerade             

konventioner inom ljussättning kan skapa emotionella effekter hos åskådaren.  

Han förklarar att perceptionen av ljus i film är baserad på människans inneboende             

visuella kapaciteter som förmodligen utvecklades till samma visuella system vi har idag, före             

människan hade tillgång till kulturella källor av ljus, som exempelvis eld (2004, s. 152).              

Grodal (ibid.) refererar till att perceptionen av form hänger starkt ihop med människans             

intuitiva antagande om att ljus kommer uppifrån. Trots detta skiljer sig många            

filmljussättningar från dessa normer, vilket upplevs som ovant och “expressive” även om de             

kan motiveras av en kulturell källa (Grodal, 2004, s. 154). Ett exempel är hur underljus               

upplevs onaturligt för att det skiljer sig från den naturliga normen och därför ofta används i                

skräckscener (ibid.). Detta, menar han, stödjer förklaringen om att vår visuella perception inte             

är baserad på kulturella faktorer utan, som tidigare nämnt, våra inneboende visuella            

kapaciteter och normer (ibid.).  

Detta innebär således att ljus som kommer från höger borde skilja sig från normen att               

ljus, enligt senare studier, intuitivt antas komma snett uppifrån från vänster, och därmed             

upplevas som mer ovant. Han menar dock att huruvida ljusets “expressiveness” uppfattas            
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vara av positiv eller negativ valens beror dels på kontexten i filmen och dels på tittarens                

preferenser (Grodal, 2004, ss. 154-155). 

Grüsser, Selke & Zynda (1988, s. 278) menar att en möjlig orsak till en vänsterriktad               

ljusbias kan förklaras med Erasmus Darwin-hypotesen; att det är våra tidigaste erfarenheter i             

livet, då vi möjligen blivit utsatta för mer vänsterriktat ljus, som ligger till grund för den                

cerebrala asymmetrin. Hypotesen bygger på att mödrar har uppvisat en bias för att hålla sin               

bebis med huvudet till vänster vilket resulterar i att bebisar utsätts för mer vänsterriktat ljus               

under den period då de sensoriska erfarenheterna bidrar till utvecklingen av grundläggande            

perceptuella kategorier som senare i livet kommer ge grund åt mer avancerade estetiska             

responser (ibid. ss. 260-262). De understryker dock att sambandet mellan Erasmus           

Darwin-hypotesen och en estetisk preferens för vänsterriktat ljus endast är spekulativ (ibid. s.             

287). 

 

3.5.3 Ljudperception 

Michel Chion, filmteoretiker och kompositör beskriver i Audio-vision: Sound on Screen           

(1994) hur ljudet påverkar perceptionen av film och tangerar även indirekt på hemisfärisk             

lateralisation. Chion (1994, s. 34) skriver att ljud mer än bilden har förmågan att bli “an                

insidious means of affective and semantic manipulation” och att ljudet har en influens på vår               

perception genom fenomenet adderat värde. Ljud tyder innebörden av bilden och får oss att se               

saker på ett annorlunda sätt eller saker vi annars inte skulle se (ibid.). Chion (1994, s. 136)                 

diskuterar vidare, efter att ha gett ett exempel på hur ljuddesign kan ge oss minnen som är                 

mer visuella än audiella, att det kan vara så att allt som är spatialt i film, ljud och bild kodas                    

till att bli ett visuellt intryck och att allt som är temporalt, även information som når oss via                  

ögat, kodas som ett audiellt intryck. Låter det bekant? Levy (1988, s. 226) menar som tidigare                

nämnt att denna kodning är lateraliserad i hemisfärerna. De spatiala visuella uttrycken, som             

Chion (1994, s. 136) kallar det, är lateraliserade till den högra hemisfären och de temporala,               

audiella intrycken är lateraliserade till den vänstra (Levy, 1998, s. 226).  
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3.6 Medieeffekter 

Filmreklam uppstår inte ur intet utan konstrueras och finns i en samhällelig och social              

kontext. En films effekter i termer av upplevelser och påverkan kan förklaras utifrån             

sociokulturella förklaringsmodeller. En av dessa förklaringsmodeller är den multimodala som          

handlar om hur mening uppstår och förklarar att den kan uppstå antingen i olika skikt               

(stratan), eller utefter vilka tecken filmen innehåller (Kress & Van Leeuwen, 2001; Kress,             

2006; Kress, 2010). Ett exempel är den mänskliga kroppen som kan tolkas som ett tecken i                

mode- och reklamdiskursen (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 81).  

Eriksson & Göthlund (2012, s. 190) menar att vilken potentiell effekt reklambilder får             

beror på vilken genre den ingår i, vem betraktaren är och den kontext bilden visas i.                

Människors uppfattning om reklamfilm har naturligtvis också att göra med huruvida de kan             

identifiera sig med någonting i filmen, och denna identifikation kan påverkas av konventioner             

och andra människors beteenden och åsikter (jfr. Darley, 2000; Evans, 1999). Eriksson &             

Göthlund (2012, s. 198) förklarar att “bilderna är viktiga som bärare av kulturella normer och               

värderingar.”. 

James W. Potter (2012, s. 38) definierar medieeffekter som de effekter som uppstår             

som resultat av medieinnehåll. Han förklarar att vissa kommunikationselement kan influera           

och öka publikens arousal (upphetsning), bland annat storlek på bilden, rörelse och kvalitet             

på bilden (ibid. s. 200). Sex olika typer av medieeffekter på individnivå är kognition, tro,               

attityd, affekt, fysiologi och beteende (ibid. s. 40). De som är relevanta för denna uppsats är                

attityd och affekt: Attityd är en bedömning av något eller någon, det kan handla om en                

karaktärs attraktivitet, en bedömning av värdet på en produkt som annonseras etc. (ibid. s.              

40). Bedömningen innehar en positiv eller negativ valens, samt hög eller låg intensitet som              

refererar till hur långt ifrån eller hur nära en personens standard objektet bedöms vara (ibid.               

s. 169). Affekt refererar till effekten på känslor och/eller stämning (ibid. s. 40).             

Medieinnehåll kan influera känslor som lust, skratt, rädsla (ibid.) Affekten kan vara av positiv              

eller negativ karaktär, precis som attityder, och av olika intensitet (ibid. s. 193). Affekten kan               

ligga till grund för attityder (Wyer & Srull, 1989 se Potter, 2012, s. 194). Kortsiktigt, under                

eller efter exponeringen handlar det om att känslorna antingen triggas eller förvärvas (ibid.). 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vår valda metod, hur studien gått till från datainsamling till                

analys och diskuterar slutligen reliabilitet, validitet och metodkritik.  

4.1 Forskningsansats 
Med utgångspunkt i syftet valde vi den metod som bäst skulle besvara frågeställningarna: I              

vilken mån relaterar ljusets laterala riktning till deltagarnas rapporterade utvärdering          

(Feelings toward ad, Aad, Ab och PI) mot produktreklam i formen av rörlig bild? och I vilken                 

mån har deltagarna en estetisk preferens när de själva får se två stimulus samtidigt och kan                

jämföra mellan vänster- respektive högerriktad ljussättning? 

Eftersom vår undersökning berör ett komplext perceptuellt fenomen togs beslutet att           

detta besvaras bäst med en i huvudsaklig kvantitativ ansats, som även har använts i liknande               

studier. Vi kompletterade även med kvalitativa frågor med målet att få en mer nyanserad              

förklaring till en eventuell bias, även om den kvantitativa datan anses överordnad.  

Psykologiska, omedvetna fenomen, som exempelvis attityder eller estetiska        

preferenser bör studeras experimentellt i och med att människan med största sannolikhet inte             

kan rapportera en omedveten process som exempelvis en estetisk preferens (Regard &            

Landis, 1988, s. 244; Söderlund, 2010, s. 145). Det är alltså inget vi kunde fråga och få                 

tillförlitliga svar på i exempelvis en intervjustudie. 

 

4.2 Våra roller och samarbetet 
Bakgrunden till samarbetet i denna uppsats var ett gemensamt intresse för ljussättning.            

Intresset för just detta fenomen uppstod när vi läste artikeln Leftward lighting in             

advertisement increases advertisement ratings and purchase intention av Hutchison, Elias &           

Thomas (2011). Vi valde att samarbeta dels för att kunna göra en större och mer tillförlitlig                

studie och dels då vi på förhand visste att det skulle vara tidskrävande att producera stimulus                

samt samla in svar och mäta datan.  

Skrivarbetet delades upp i underrubriker som fördelades mellan oss. Vi hade ett            

varsitt kapitel där vi var huvudansvariga men skrivarbetet delades upp vid behov. Tim             
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Kammeborn ansvarade för beräkning av statistisk data. Amanda Westergren utformade          

enkäter och sammanställde den kvalitativa datan. All text och resultat lästes, diskuterades och             

bearbetades tillsammans. 

 

4.3 Undersökningsdesign 
I detta arbete utfördes två experiment i form av posttest-only control-group design            

(Söderlund, 2010, s. 63) och resultaten mättes med enkätformulär. Posttest-only          

control-group design kategoriseras som en mellangruppsdesign vilket innebär att         

undersökaren mäter effekten av olika varianter av en behandling på två olika grupper (ibid.). I               

denna uppsats mättes effekten av höger respektive vänsterriktad ljussättning. För att stärka            

resultaten genomfördes även en inomgruppsdesign, vilket innebär att vi mätte effekten av            

behandlingen inom gruppen. På så vis kunde vi komma åt ifall deltagarna rapporterade olika              

när de själva kunde jämföra. 

 

4.3.1 Variabler 

Syftet med en experimentell forskningsdesign är att undersöka effekten av en isolerad,            

specifik manipulation, där alla andra faktorer som kan komma att påverka effekten är             

kontrollerade (Creswell, 2014, s. 156). En oberoende variabel i ett experiment är själva             

manipulationen som ska studeras (ibid. s. 169). Denna studien undersökte hur ljusets laterala             

riktning mot en produkt, vänster respektive höger, påverkade attityderna mot en           

produktreklam. De oberoende variablerna är därför ljussättningen.  

De beroende variablerna är resultaten, som förväntas påverkas av den oberoende           

variabeln, dessa kan också kallas effekt, respons, eller utfall (Creswell, 2014, ss. 52, 169). I               

den här studien är de beroende variablerna publikens rapporterade estetiska preferens,           

köpavsikt, attityd mot reklamen och attityd mot varumärket. 

 

4.3.2 Instrument & Mätskalor 

Enkäten utformades i enkätverktyget Netigate och resultaten räknades ut och analyserades i            

Google Kalkylark. 

17 



 

Deltagarna fick ge sina svar på Likert-typ skalor och semantiska differentiella skalor            

vilka är vanligt förekommande i liknande studier (Hutchison et al. 2011). Vanligtvis används             

en 5-, eller 7-punktsskala som går från exempelvis “håller starkt med” till “håller absolut inte               

med”. Reliabiliteten för Likert-skalor anses vara god (Oppenheim, 2000, s. 200). Tidigare            

forskning har även kommit fram till olika metoder och sets med etablerade psykometriska             

egenskaper som kan användas i kombination med skalan (Madden, Allen & Twible 1988, se              

Spears & Singh, 2001).  

Etablerade adjektiv hämtades för att mäta affekt (feelings toward ad) mot reklam från             

Madden, Allen, and Twible (1988) som bestod av fyra positiva och tre negativa adjektiv:              

lugn, stimulerad, tilltalad, nöjd, förolämpad, irriterad samt avsky. Dessa mättes med           

semantiska differentiella skalor med omfånget 1 (inte alls) till 7 (väldigt). 1 till 3 ansågs               

negativt och 5 till 7 ansågs vara positivt och 4 ansågs neutralt. Attityder mot reklamen               

(attitude toward ad) mättes med tre motsatsadjektiv: obehaglig-behaglig, oattraktiv-attraktiv,         

dålig-bra i semantiska differentiella skalor, från 1 till 7 (Madden et al, 1988).  

Deltagarna fick även bedöma köpavsikt med hjälp av Likert-typ skalor, från 1 till 7,              

med motsats-påståendena: skulle aldrig köpa-skulle definitivt köpa, väldigt lågt köpintresse          

-väldigt högt köpintresse, skulle förmodligen inte köpa-skulle förmodligen köpa. Dessa          

hämtades från Spears & Singh (2004) vilka även användes i Hutchison, Thomas & Elias              

studie (2011). Medelvärdet för vardera kategori räknades sedan ut. Vi gjorde egna            

översättningar på samtliga skalor som ursprungliga var på engelska.  

Hänthet mättes enligt självrapportering som sista fråga i undersökningen, där          

deltagarna fick kryssa i högerhänt, vänsterhänt eller dubbelhänt. 

Vi mätte estetisk preferens genom en forcerad preferens-bedömning där deltagarna          

fick se samma reklamfilm men med både vänsterriktad och högerriktad ljussättning och välja             

vilken de föredrog. 

 

4.3.3 Material  

Tre reklamfilmer skapades som stimulus. Istället för att leta efter existerande material som             

kunde spegelvändas, ansåg vi att det fanns en stor fördel med att producera dem själva och ha                 

full kontroll över innehållet. På så vis kunde vi minska oönskade effekter som kan uppstå av                

andra faktorer som exempelvis rörelser i bild eller komposition. Varje stimulus designades på             
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ett sätt som gjorde det möjligt att invertera ljussättningen i ett redigeringsprogram genom att              

invertera bilden horisontellt. För att det skulle gå att spegelvända filmerna så att enbart              

ljussättningen skulle vara den oberoende variabeln behövde stimulusen vara symmetriska, ej           

innehålla text och inte ha någon rörelse åt vänster eller höger. En del objekt i bild påverkades                 

av invertering men bedömdes obetydliga. Produkterna ljussattes med huvudljuset från          

vänster, ungefär 30° vertikalt ovanifrån produkten och med två bakljus på vardera sida om              

produkten. Eftersom denna studie undersökte rörligt material så har varje bild i stimulusen             

någon form av rörelse.  

Produkter valdes som, enligt oss, så många som möjligt skulle kunna vara neutrala till              

(mortel, vattenflaska och papperskorg), se figur 1. Varje produkt blev tilldelad ett påhittat             

varumärke (Bloock, Kønehome, Suma) så att ingen deltagare skulle kunna ha någon            

förutfattad mening om varumärket. 

Vi spelade själva in samtliga filmer under en dag och hade i förväg skissat på bilderna                

som skulle tas. De spelades in med en Arri Alexa Mini i ett Apple ProRes 4444 kodek med                  

upplösningen 2048x1152p, 200fps.  

Stimulus 1: Den introducerande bilden är en helbild på en mortel, ner kommer en              

hand som slår i morteln hårt. Pepparkorn flyger ur morteln i slow motion och det klipps till en                  

närbild. Handen slår i morteln igen, ljudeffekter förstärker slaget och kornen som landar. Det              

klipps tillbaka till en helbild. Filmen spolas därefter tillbaka och pepparkornen flyger bakåt,             

fortfarande i slow motion. Det sista vi hörs är ett gong-slag och loggan “Suma” kommer upp i                 

bild. Se figur 1.2.  

 

Figur 1.2. Stimulus 1. Bilden visar en vänsterriktad ljussättning (t.v.) och en högerriktad             

ljussättning (t.h.).  1

 

1 Stimulus 1 med vänsterriktad ljussättning: https://youtu.be/x8PCHSGOggo. Stimlui 1 med          
högerriktad ljussättning: https://youtu.be/av8_zPUlSr0. 
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Stimulus 2: Den första bilden är en long shot på en papperskorg som av det lågmälda sorlet i                  

bakgrunden att döma är placerad i kontorsmiljö. Sju stycken pappersbitar kastas mot            

papperskorgen. De första sex pappersbitarna missar papperskorgen och accentueras av en hög            

kort ton. Den sjunde pappersbiten träffar papperskorgen och applåder och ett plingande hörs.             

Nästa bild är ett närmare utsnitt av papperskorgen där en sista pappersbit kastas och när den                

landar dyker loggan “Kønehome” upp. Se figur 1.3.  

 

Figur 1.3. Stimulus 2. Bilden visar en vänsterriktad ljussättning (t.v.) och en högerriktad             

ljussättning (t.h.).  2

Stimulus 3: I första bilden syns en vattenflaska som blir påfylld av vatten i              

slowmotion och ljud av vatten som hälls hörs. Vattenflaskan blir överfylld och en närbild på               

munstycket visas när vattnet svämmar över. En hand sätter på korken på vattenflaskan. Sista              

bilden är en packshot på tre vattenflaskor som står i en v-formation där vatten stänker bakom                

dem. En rock-tolva spelas i högt tempo av en synthbas ackompanjerat av ett trumset. Loggan               

“Bloock” dyker upp. Se figur 1.4. 

 

Figur 1.4. Stimulus 3. Bilden visar en vänsterriktad ljussättning (t.v.) och en högerriktad             

ljussättning (t.h.).  3

 

2 Stimulus 2 med vänsterriktad ljussättning: https://youtu.be/5ukKZNgF_VA. Stimulus 2 med          
högerriktad ljussättning: ttps://youtu.be/vAlIQjLwKwE.  

3 Stimulus 3 med vänsterriktad ljussättning: https://youtu.be/foIkHO5ygek. Stimulus 3 med högerriktad           
ljussättning: https://youtu.be/dbtqWt42SzU. 
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4.3.4 Undersökningens struktur  

Tabellerna nedan beskriver hur undersökningen är organiserad (se tabell 2 och tabell 3).             

Vänsterriktad ljussättning benämns som VL och högerriktad ljussättning som HL. Med studie            

1 menas mellangruppsdesignen, där deltagarna enbart fick se en ljusriktning, följt av en             

preferens-bedömning där deltagarna fick jämföra HL med VL. Med studie 2 syftar vi på              

inomgruppsdesignen, där deltagarna fick se samtliga stimulus, däremot i olika ordning, följt            

av en preferens-bedömning. Hädanefter refereras del ett i undersökningen, där stimulusen           

presenteras enskilt, som reklamutvärdering. Den sista delen, då de får se två stimulus             

samtidigt, refereras till som preferens-bedömningen. 

Kolumnerna är indelade per stimulus, där X står för exponering av den manipulerade             

oberoende variabeln och O står för mätning. Illustrationen över undersökningen är baserat på             

en förlaga (Campbell & Stanleys 1963; se Creswell 2014, s. 171). 

 

Tabell 2. Illustration över studie 1: 

Studie 1  Stimulus 1   Stimulus 2   Stimulus 3   Preferens Stimulus 
1 

Grupp A  HL 
X__O 

HL 
X__O 

HL 
X__O 

VL_HL 
X_X_O 

Grupp B  VL 
X__O 

VL 
X__O 

VL 
X__O 

HL_VL 
X_X_O 

 

 

Tabell 3. Illustration över studie 2: 

Studie 
2  Stimulus 1   Stimulus 2   Stimulus 3   Stimulus 1   Stimulus 3   Stimulus 2   Preferens 

Stimulus 1 

Grupp 
C.1 

HL 
X__O 

HL 
X__O 

VL 
X__O 

VL 
X__O 

HL 
X__O 

VL 
X__O 

HL_VL 
X_X_O 

Grupp 
C.2 

VL 
X__O 

VL 
X__O 

HL 
X__O 

HL 
X__O 

VL 
X__O 

HL 
X__O 

VL_HL 
X_X_O 
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4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att enkäten inte var för lång eller innehöll              

distraherande detaljer. Tre deltagare medverkade varav två medverkade på distans och en            

fysiskt. Efter varje test ställdes frågor om deras upplevelse av enkäten. Vi gjorde enbart              

piloter på enkät 1 som vi ansåg var mest kritisk då den var längst och innehöll upprepade                 

filmer. 

Informant 1 gjorde enkäten på 14 minuter och genomförde den på en mobil.             

Informanten anade i mitten av enkäten att det kunde vara vänster respektive            

höger-ljussättning som undersöktes. Informanten hade missat informationstexten i början         

(som varnade för att vissa filmer skulle upprepas) och trodde att något fel skett när filmerna                

kom igen. Längden upplevdes vara adekvat. Ändringar åtgärdades direkt: informationstexten          

i början om hur enkäten skulle gå till skrevs tydligare i fetare och större text. Det skrevs en ny                   

text som förtydligade att filmerna skulle upprepas. Informant 2 utförde därefter enkäten på             

15 minuter och hade inga kommentarer om längden, hen kunde inte gissa vad enkäten              

handlade om. Informant 3 gjorde enkäten fysiskt och det tog 16 minuter. Hen var likgiltig               

till upplevelsen, störde sig inte på något men tyckte att det var något tröttsamt mot slutet att                 

svara på samma frågor.  

Enkäten bedömdes därefter fungera och vi valde att gå vidare med den längre             

versionen och den kortare versionen, som de var utformade.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 
I studie 1 valde vi att sprida undersökningen på internet. Enkäterna, en för grupp A (VL) och                 

en för grupp B (HL) spreds i olika diskussionsgrupper på Facebook och LinkedIn. Ordningen              

på de olika enkäterna slumpades genom en länk genererad från mathstatic.co.nz, så att             

ungefär varannan fick se enbart vänster (Grupp A) och varannan enbart höger (Grupp B).  

Studie 2 utfördes fysiskt på Mediehuset, Högskolan Dalarna där deltagarna fick           

genomföra enkäten i en datorsal med iMac-datorer. Enkäten för grupp C.1 var öppen på              

hälften av datorerna och enkäten för grupp C.2 på andra hälften. Vi höll koll på plats så att                  

varannan deltagare hamnade i grupp C.1 respektive C.2 så att hälften fick se stimulusen i               
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motsatt ordning. Ungefär 60 personer deltog fysiskt på Mediehuset och resterande deltagare            

gjorde undersökningen på gymnasieskolor i Göteborg samt Uppsala, där lärare på respektive            

gymnasium ledde visningstillfället.  

 

4.6 Analysmetoder 
Tre analysmetoder användes för att analysera resultaten: beskrivande statistik, t-test och           

korrelationsanalys. 

Beskrivande statistik är ett sätt att beskriva och sammanfatta data i form av bland              

annat medelvärden, standardavvikelser och samvariationskoefficienter (Söderlund, 2010, s.        

166). Det kan också vara grafiska sätt att gestalta mönster med histogram och stapeldiagram              

(ibid.). Vi använde beskrivande statistik för att gestalta resultaten av medelvärdet från våra             

t-test i form av stapeldiagram.  

T-test används när en undersökare har två grupper eller två uppsättningar av data och              

vill jämföra medelvärdet av två kontinuerliga variabler (Pallant, 2013, s. 109). Vi använde             

oss av två typer at t-test: two paired sample t-test och independent sample t-test. Ett               

independent sample t-test innebär att man jämför data från två olika grupper. De två grupper               

vi jämförde var grupp A som fick se de stimulus med vänsterriktad ljussättning och grupp B                

som fick se de stimulus med högerriktad ljussättning. Ett two paired sample t-test innebär att               

man undersöker en grupp två gånger. I vårt fall innebar det att vi mätte medelvärdet av en                 

grupps attityder vid höger respektive vänsterriktad ljussättning.  

En korrelationsanalys utfördes för att undersöka huruvida deltagarnas hänthet         

korrelerade med deras val av föredragna stimulus. Notera att en korrelationsanalys inte säger             

något om orsaks- och verkansammanhang. 

 

4.7 Dataanalys 
Medelvärdet av feelings towards ad, Aad, Ab och köpavsikt räknades ut. Eftersom vi mätte              

fyra positiva och tre negativa adjektiv i 7-punktsskalor så skulle medelvärdet bli felaktigt om              

inte de negativa och positiva svaren räknades separat. Om exempelvis en deltagares            

rapporterade medelvärde på de positiva adjektiven är detsamma som en annan deltagares            
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rapporterade medelvärde på de negativa adjektiven och de båda deltagarnas totala medelvärde            

är samma så resulterar det i att det inte går att veta om en deltagare gav genomsnittlig                 

positiva data eller genomsnittlig negativ data. För att undvika det här problemet och             

säkerställa att en deltagares svar kunde läsas som negativt eller positivt så inverterades de              

negativa värdena. 7 blev 1, 6 blev 2, 5 blev 3, 4 förblev 4 och 3 blev 5 etc.  

Vi fick fram kvalitativ data i sista frågan på enkäten i studie 2, där deltagarna ombads                

att frivilligt motivera varför och om de tyckte att den ena var mer estetiskt tilltalande än den                 

andra. Svaren delades in i vänster- respektive högerpreferens. Därefter kodades betydande           

ord i deras svar, exempelvis “kändes naturligt”, “ljud”, eller “högerhänt”, “ingen skillnad”.            

Svaren delades sedan in i övergripande kategorier där tydliga mönster funnits (jfr. Ahrne &              

Svensson, 2015, s. 224). Dessa var känsla, komposition/rörelseriktning, hänthet, ljud, ljus,           

ingen skillnad och övrigt. Ahrne & Svensson (2015) menar att reduceringen, som sker när en               

väljer ut vad som ska presenteras, handlar om att “skapa en god representation av materialet”.               

När vi valde ut vilka svar som skulle presenteras, valde vi att inkludera de tydligaste               

mönstren, men även de svar som sa emot dessa även om de var färre, för att presentera en så                   

objektiv bild som möjligt. 

 

4.8 Population och urval 

Eliasson (2013, s. 45) skriver att population är den grupp av människor man vill uttala sig                

om. I vårt fall är populationen individer som studerar design- och bildproduktionämnen            

(exempelvis grafisk design, filmproduktion, speldesign, estetisk bild) i Sverige. Eftersom det           

kan bli dyrt och komplicerat om man ska samla in data från varje individ i vald population så                  

är det vettigt att göra ett urval (Trost & Hultåker, 2016, s. 29). I och med att vi hade                   

begränsad tid och resurser utförde vi ett bekvämlighetsurval vilket innebar, som Trost och             

Hultåker (ibid. s. 31) beskriver, då de refererar till Cajsa Warg, att “man tager vad man taga                 

kan”. Denna typ av urval passade oss bra eftersom de vi hade bäst tillgång till var just                 

individer som studerade design- och bildproduktion.  
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4.8.1 Deltagare 

I studie 1 slutförde totalt 67 personer undersökningen: 33 i grupp A och 34 i grupp B. I                  

grupp A var 18 kvinnor och 15 män, i medelåldern 36. Totalt var 25 var högerhänta, 5                 

vänsterhänta och 3 dubbelhänta enligt självrapportering. I grupp B var 21 kvinnor och 13              

män, i medelåldern 36. 24 uppgav sig vara högerhänta, 8 vänsterhänta och 2 dubbelhänta.  

I studie 2 var det 105 deltagare som slutförde enkäten. Grupp C.1 och C.2 räknades               

som en grupp då studie 2 var en inomgruppsdesign. 65 av dessa var män, 39 var kvinnor och                  

en var icke-binär. Medelåldern på deltagarna var 23 år. Enligt självrapportering var 84 av              

dessa personer högerhänta, 15 var vänsterhänta och 6 var dubbelhänta.  

 

4.8.2 Bortfall 

Utöver de 67 personer som slutförde enkäten i studie 1 var det 60 personer som lämnade                

enkäten vid något tillfälle. Eftersom dessa deltagare svarade på enkäten på internet på en              

okänd ort så är det svårt för oss att bedöma varför de lämnade enkäten. Men eftersom att det                  

var möjligt att se exakt vid vilken fråga en deltagare valde att lämna enkäten så förkastades                

inte de svar de hade givit ett svar på. Trost & Hultåker (2016, s. 140) menar att det är bättre                    

som undersökare att få några svar än inga alls. 

I studie 2, som var kontrollerad av oss eller gymnasielärare vid Uppsala eller             

Göteborg, var det 18 deltagare som lämnade enkäten vid något tillfälle. En person slutförde              

inte enkäten eftersom Netigate hade problem med sina servrar vid ett tillfälle. De återstående              

17 deltagare kan möjligtvis vara deltagare som lämnade enkäten men satt kvar i rummen vi               

översåg eller att vi förberedde enkäten felaktigt. 

 

4.9 Reliabilitet och Validitet  

I ett experiment ska enbart manipulationen skilja sig mellan undersökta grupper, detta            

innebär att visningslokal, temperatur, deltagarnas pigghet etc. bör vara konstant för att få en              

hög standardiseringsgrad (Trost, 2012, s. 57). Dessa variabler var ibland omöjliga att            

kontrollera, då vi inte hade kontroll var eller hur deltagarna svarade på enkäten i studie 1 som                 
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spreds på internet. Men en variabel vi ville säkerställa var att de hade ljud på, därav                

uppmanades alla att sätta på ljudet. Vi hade även en fråga i enkäten där de kunde svara om de                   

hade ljud på eller ej för att i analysen kunna utesluta de som inte hade ljud på. 

De grupper som gjorde enkäten fysiskt i studie 2 gjorde den i olika datorsalar med               

olika förutsättningar, under olika tider på dygnet. De grupper vi kunde kontrollera gjorde den              

i samma datorsal och vi kunde säkerställa att ljudnivå och storleken på visningsfönstret var så               

konstant som möjligt. Enkäten i studie 1 och studie 2 hade likadana formulerade frågor,              

deltagarna fick samma information och i samma ordning bortsett från att riktningen på ljuset i               

stimulusen kom i olika ordning. Detta var ytterligare faktorer som var viktiga för att studien               

skulle uppnå högre reliabilitet (Trost, 2012, s. 61).  

Med validitet menar man att studien mäter det som är avsikten (ibid.). Validiteten             

hänger också ihop med reliabiliteten, exempelvis: om det finns risk att en fråga missuppfattas              

så är svaret egentligen inte tillförlitligt, och därför inte heller giltigt (ibid.). Vi säkerställde              

validitet genom att endast ställa frågor som var relaterade till teorin om attityder, affekt och               

estetisk preferens och använde oss, som tidigare nämnt, endast av mått med beprövad             

validitet för att mäta just attityder.  

Trost (2012, s. 62) menar även att bland annat precision och kongruens är viktigt vid               

enkätundersökningar: precision innebär att enkäten är utformad på så sätt att det är lättare att               

svara vilket leder till större precision. Kongruens innebär att enkäten innehåller flera frågor             

om samma fenomen för att få med fler nyanser (Trost, 2012) vilket även ökar reliabiliteten               

(Eliasson, 2013). Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att formulera frågorna i enkäten med               

enkla satser så att det finns liten risk att någon missuppfattar frågan (ibid. s. 63).  

Vi anser att enkäterna har hög tillförlitlighet då varje kategori av frågor Aad, Ab och PI                

innehöll tre adjektiv respektive sju för feelings toward ad, som skulle ringa in samma fråga.               

Enkäterna utformades även så att de skulle vara så lätta som möjligt att svara på, inte för                 

många sidor att gå igenom, men lagom uppdelad så att inte alla frågor hamnade på samma                

sida vilket skulle försvårat att svara på enkäten på en mobil.  
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4.10 Metodkritik  
Den kvantitativa ansatsen tar avstamp i den positivistiska filosofin vilken ofta kritiseras            

eftersom att den bland annat utgår från att data och bevis skapar kunskap (Creswell, 2014, s.                

7). Positivister anser att en absolut sanning finns och att vi når den genom noggranna               

observationer (ibid.). Andra nackdelar med kvantitativa ansatser är även att de ofta            

kännetecknas av att ge begränsad förståelse, studerar hårda värden, förutsätter orsakssamband           

och ger ytlig information (ibid. s. 74). Johansson & Tufte menar dock att kvantitativa ansatser               

inte nödvändigtvis endast ger ytlig information, utan om flera frågor används så kan detta              

belysa ett visst fenomen ur flera synvinklar (ibid. s. 76). Metoden gav oss även möjlighet att                

jämföra om det finns tydliga skillnader och statistiskt generalisera svaren vilket en enbart             

kvalitativ ansats inte skulle tillåtit på samma sätt (2003, Johannesson & Tufte, s. 70). 

 

4.10.1 Deltagarnas förkunskaper 

Om deltagarna hade någon förkunskap om ämnet, förutfattade uppfattningar om produkterna           

eller en stark negativ eller positiv preferens för produkterna har inte undersökts då det skulle               

vara alltför omfattande att undersöka inom ramen av denna uppsats. Detta är            

osäkerhetsvariabler som vi inte med säkerhet kan säga varit obetydliga för resultatet. 

 

4.10.2 Kritik mot att mäta effekter och preferenser 

Bryant & Zillmann (2002, s. 383) riktar kritik mot de traditionella mätningarna av             

reklameffektivitet, som ad recall och attitydförändringar. De menar att de kan vara            

användbara men tar bland annat inte hänsyn till hur en konsument påverkas i längden av               

reklamen (ibid.). Diskussioner förekommer även om vi verkligen kan mäta påverkan, i form             

av exempelvis attityder hos människor, då människan individuellt skapar sina egna tolkningar            

och preferenser. Potter (2018, s. 4) menar exempelvis att attityder inte kan bli verifierade eller               

hållna till en objektiv sannings-standard, utan varje individ har personliga standarder för hens             

preferenser som kan variera mycket mellan individer. Rapporterade omdömen för en reklam            
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kan vara aktuellt och användbart utifrån ett snävt tidsperspektiv, men säger tämligen lite om              

människors beteenden eller konventioner. 

Även Lea-Greenwood (2012, s. 160) menar att det finns en problematik med den             

klassiska AIDA-modellen som utgår från att konsumenten går från Awareness (cognition) till            

Interest (affect) till Desire och sist Action som slutligen leder till köp. Lea-Greenwood (ibid.)              

förklarar att det sällan är en sån linjär process och att konsumenterna kan gilla en annons men                 

att det nödvändigtvis inte leder till köp. Vi ignorerar dock huruvida reklamfilmerna uppfattas             

bra eller dåliga i sig, utan vill snarare komma åt om det finns en skillnad i huruvida den ena                   

upplevs mer tilltalande än den andra. 

En nackdel med att mäta effekter är dels också att publikens affekt och attityder är               

föränderliga och dels att hur publiken tolkar bilder till stor del beror på kultur och tidigare                

kunskap. 

Även den individuella tolkningen och det meningsskapande som kan uppstå i           

relationen mellan sändaren och mottagaren ignoreras i vår metod. Vi är dock medvetna om att               

andra faktorer kan påverka mottagandet av kommunikationen, som ljud, miljö, set design etc.  

Regard & Landis (1988) förklarar att det finns en svårighet i att studera estetisk              

preferens och sambandet med lateralitet då det enligt dem rör sig om omedvetna sensationer.              

Vi valde dock även att ha med preferens-bedömningen där deltagarna ombads rapportera            

deras estetiska preferens, då vi ansåg att resultaten från preferens-bedömningen tillsammans           

med en mer kvalitativ motivering kunde belysa våra kvantitativa resultat. Vi tolkade dock             

dessa svar, och drog slutsatser med försiktighet. 

Även om vi inte undersökt hjärnan med elektroder, vill vi hävda att vårt metodval är               

det närmaste vi, inom ramen av en kandidatuppsats inom bildproduktion, kan komma för att              

börja skrapa på ytan om det laterala ljusets effekt i rörlig bild.  

 

4.11 Etiska principer 
Vi följde Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och informerade deltagarna         

enligt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.      

Stimulusen innehöll inte heller något stötande, känsligt eller sexistiskt material. 
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Ejlertsson (2012, s. 19) påpekar att det är viktigt att informanterna blir meddelade om              

frivilligheten att svara på enkäten om undersökningen exempelvis görs på en fysisk plats,             

som på ett företag eller på en skola. På enkätens första sida fanns därför information om hur                 

undersökningen skulle gå till, om deltagarnas anonymitet samt information om möjligheten           

att ta del av resultaten. Deltagarna fick svara ja eller nej om de godkände villkoren för                

enkäten genom att klicka i kryssrutor på första sidan. Svarade de nej fick de ej genomföra                

enkäten. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt beskrivs de statistiska resultaten av undersökningarna samt resultaten av            

statistiska analyser. Slutligen presenterar vi även mönster i de kvalitativa svar vi identifierat i              

frågan om vilken film deltagarna prefererade – vänsterriktad eller högerriktad ljussättning,           

samt dess korrelation med hänthet. Analysen av resultaten presenteras i nästa kapitel. 

 

5.1 Studie 1: Grupp A & B 
I studie 1 deltog totalt 67 deltagare, ena gruppen fick se stimulusen med vänsterriktad              

ljussättning och grupp B fick se de med högerriktad ljussättning. Detta följdes av en forcerad               

preferens-bedömning av stimulus 3. Högerriktad ljussättning benämns i diagrammen som          

“HL” och vänsterriktad ljussättning benämns som “VL”. Feelings toward ad benämns i            

diagrammen som “(FTA)”. 

5.1.1 Ingen signifikant skillnad i reklamutvärdering 

För att räkna ut om det fanns en bias mellan höger- och vänster ljussättning så jämfördes                

medelvärdet av feelings toward ad, Aad, och Ab och PI från respektive stimulus från Grupp A                

och Grupp B. Ett independent sample t-test genomfördes för att undersöka om skillnaden var              

signifikant där en signifikansnivå på 0.05 användes i varje mätning, vilket innebär att             

nollhypotesen förkastas om p-värdet överstiger 0.05. Medelvärden under 4 visar en negativ            

åsikt, medelvärden över 4 visar en positiv åsikt och ett medelvärde på 4 visar en neutral åsikt.                 
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Resultaten visar, i strid med våra förväntningar, att det inte finns en bias för vänsterriktad               

ljussättning i varken feelings toward ad, Aad, Ab, eller PI på någon av de tre stimulusen.  

Resultaten från stimulus 1 visar att det inte finns en signifikant skillnad i medelvärdet              

av feelings toward ad, p = .641, inte heller i Aad, p = .959, eller i Ab, p = .626 och inte i PI, p                         

= .983. Se figur 2.1. 

  

Figur 2.1 Resultat av reklamutvärdering för stimulus 1, grupp A och B. 

 

Stimulus 2 fick liknande resultat. Det visar ingen signifikant skillnad i något av medelvärdet i               

någon av kategorierna: feelings toward ad, p = .521, Aad p = .275, Ab p = .240, PI p = .506.                       

Se figur 2.2. 
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Figur 2.2 Resultat av reklamutvärdering för stimulus 2, grupp A och B. 

 

Stimulus 3 visar ingen signifikant skillnad i medelvärdet, likt tidigare stimulus. Feelings            

toward ad, p = .717.  Aad, p = .949. Ab, p = .263. PI, p = .361. Se figur 2.3. 

 

Figur 2.3 Resultat av reklamutvärdering för stimulus 3, grupp A och B. 
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5.1.2 Preferens för stimulus med vänsterriktad ljussättning 

När deltagarna själva fick välja vilken version de föredrog, höger- respektive vänsterriktad            

ljussättning, så visar resultaten att grupp A föredrog den med vänsterriktad ljussättning, se             

figur 3.1. Ett two paired sample t-test genomfördes och visar att skillnaden var signifikant: p               

= .000 Detta var även den grupp som fick se tre stimulus med vänsterriktad ljussättning i                

enkäten.  

 

Figur 3.1 Resultat av preferens-bedömning, grupp A. 

 

Grupp B, som såg tre stimulus med högerriktad ljussättning, föredrog den med högerriktad             

ljussättning när de presenterades med båda versionerna av stimulusen. Däremot var denna            

skillnad inte signifikant: p = .083 

 

Figur 3.2 Resultat av preferens-bedömning, grupp B. 
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Resultaten från t-testet avslöjar samtidigt att det stimulus som var placerat högst upp valdes              

fler gånger. Skillnaden var alltså signifikant i grupp A (p = .000) men inte i grupp B (p =                   

.083). 

 

5.2 Studie 2: Grupp C.1 + C.2 
I studie 2 deltog 105 deltagare, de fick se både vänsterriktad och högerriktad ljussättning,              

ordningen på stimulusen balanserades. Detta följdes av en forcerad preferens-bedömning av           

stimulus 3.  

 

5.2.1 Resultat: Ingen signifikant skillnad i reklamutvärdering 

För att räkna ut om det fanns en bias mellan höger och vänster ljussättning så jämfördes                

medelvärdet av feelings toward ad, Aad, och Ab och PI på respektive ljussättning. Vi räknade               

ut på var stimulus för sig. Ett two paired sample t-test genomfördes för att undersöka om                

skillnaden var signifikant. Resultaten visar, i likhet med resultaten från grupp A och B, att det                

inte finns en bias för den vänsterriktade ljussättningen i varken feelings toward ad, Aad, Ab,               

eller PI för någon av de tre stimulusen. 

Resultaten från stimulus 1 visar att det inte finns en signifikant skillnad i medelvärdet              

av feelings toward ad, p = .471, inte heller i Aad, p = .449, eller i Ab, p = .114 och inte i PI, p                         

= .896. Se figur 4.1.  
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Figur 4.1 Resultat av reklamutvärdering för stimulus 1, grupp C.1 och C.2. 

 

Stimulus 2 fick liknande resultat och visar att det inte finns någon signifikant skillnad i något                

av medelvärdet av någon av kategorierna: feelings toward ad, p = .735, Aad, p = .887, Ab, p                  

= .107, PI, p = .612. Se figur 4.2.  

 

Figur 4.2 Resultat av reklamutvärdering för stimulus 2, grupp C.1 och C.2. 

 

Stimulus 3 visar inte heller någon signifikant skillnad: feelings toward ad, p = .448, Aad, p =                 

.928, Ab, p = .864, PI, p = .562. Se figur 4.3. 
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Figur 4.3 Resultat av reklamutvärdering för stimulus 3, grupp C.1 och C.2. 

5.2.2 Preferens för vänsterriktad ljussättning 

Vi undersökte därefter vilken version av filmerna, den med vänsterriktad ljussättning eller            

den med högerriktad ljussättning, de föredrog när de själva fick välja. Resultaten visar en              

signifikant bias för den med vänsterriktad ljussättning, p = .012 (se figur 5.1), även om båda                

versionerna av filmerna balanserades och visades både överst och nederst lika många gånger.  

 

Figur 5.1 Resultat av preferens-bedömning, grupp C.1 och C.2. 

 

Dock visar även resultaten att det finns en signifikant bias för att välja den övre filmen, p =                  

.001.  
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5.2.3 Ingen korrelation med hänthet 

Sju högerhänta och sju vänsterhänta valdes ur grupp C.1 och lika många från grupp C.2.               

Totalt användes resultaten från 14 högerhänta mot 14 vänsterhänta. Till skillnad från Sun och              

Peronas studie (1998) och i likhet med Mamassian & Goutchers (2001) fann vi att              

deltagarnas hänthet inte korrelerar med deras rapporterade val i preferens-bedömningen, r =            

.273.  

Vi undersökte även om det fanns en signifikant skillnad för hur vänsterhänta            

respektive högerhänta bedömde stimulusen. Ingen signifikant skillnad hittades för Aad, Ab           

eller PI där samtliga p-värden för båda versionerna av stimulusen var högre än .181. 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad för hur vänsterhänta bedömde det stimulus            

med ljus från vänster respektive höger, eller för hur högerhänta bedömde det stimulus med              

ljus från höger respektive vänster. 

 

5.3 Kvalitativa resultat 
Här följer en presentation av de kvalitativa svar som lämnades i grupp C.1 och C.2.  

5.3.1 Hänthet i bild – en oväntad variabel 

Många som svarade lade märke till vilken hand som “användes” beroende på om filmen var               

spegelvänd eller inte. I stimuluset med den vänsterriktade ljussättningen, originalfilmen, kom           

handen som mortlade från höger sida, och var alltså högerhanden. I den spegelvända             

upplevdes det istället som att det var vänsterhanden. Många högerhänta motiverade sin            

preferens för stimuluset med den vänsterriktade ljussättningen av just den anledningen: “Jag            

är högerhänt, så känns mer som att det är jag som mortlar.”, en annan tyckte att det “Känns                  

mer naturligt med höger hand”, och en tredje “Jag är högerhänt och personen håller saken               

med höger hand i översta, det känns mer bekvämt.” 

De som föredrog det spegelvända stimuluset relaterade också till sin egen hänthet:            

“För att jag är vänsterhänt och därför kan relatera”, eller tyckte inte att det var någon                

betydande skillnad men att den stack ut ur mängden: “[...] när jag sett om dem känns det mer                  
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intresseväckande med den vänsterhänta versionen. I min erfarenhet är det vanligare att se             

högerhänta rörelser, varav den sticker ut från mängden.”. 

 

5.3.2 Delade åsikter om riktning  

Många uppgav att rörelseriktningen var en anledning till vilken de föredrog. Ungefär hälften             

som motiverade med denna anledning föredrog att handen kom från höger sida på grund av               

att det kändes mer naturligt, flytande eller att de upplevde det som en bättre komposition:               

“känns som ett bättre bildutsnitt i första och att objekten i bilden får en bättre balans”. 

Den andra hälften, något färre, tyckte att det var mer naturligt när armen kom in från                

vänster på grund av att det kändes naturligt, behagligt och stimulerande. 

 I båda kategorierna refererades det till läsriktning. En deltagare menade att det var             

mer naturligt när armen kom från vänster, möjligtvis “på grund av läsriktning” enligt hen. En               

annan tyckte att det var mer naturligt, på grund av läsriktning, att handen kom in från höger. 

  

5.3.3 Vänsterriktade stimuluset motiverades som mer naturligt 

Sex deltagare som hade en preferens för stimuluset med den vänsterriktade ljussättningen            

motiverade det med sin känsla. Återkommande var att det “kändes mer naturligt” vilket             

uppgavs två gånger, en annan menade att “armen såg mer naturlig ut”. Andra motiveringar              

var att den kändes mäktigare, eller “bara kändes bättre” men att de inte kunde säga exakt                

varför. 

Två deltagare som hade en preferens för höger motiverade det med känsla. Den ena              

menade att den var upplevdes häftigare, och den andra kunde inte säga exakt varför men               

refererade till sin känsla. 

 

5.3.4 Deltagare lade sällan märke till ljusriktningen  

Få kommenterade ljuset, fem av totalt 63 deltagare som skrivit en motivering, var relaterade              

till ljus eller skugga. Tre uppgav att det kändes mer naturligt eller bättre när ljuset kom från                 

vänster. En annan deltagare upplevde det som att bakgrunden var belyst enbart på den              
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vänsterorienterade filmen: “Båda är samma video men att den nedre är spegelvänd samt att              

bakgrunden är belyst.”. Den som lade märke till ljussättningen och föredrog den högra tyckte              

att det upplevdes mer “hemtrevligt” när det föll från höger. 

 

5.3.5 Deltagare upplevde eller märkte ingen skillnad 

10 av totalt 63 deltagare som frivilligt skrivit en motivering rapporterade att de inte märkte               

någon skillnad mellan originalet och det spegelvända stimuluset. De skrev frågande om det             

inte var samma eller menade att: “ingen av de tilltalar mig mer än den andra. De ser till stor                   

del ut som samma reklamfilm för mig” . 

 

6. Analys 
Här följer vår analys och tolkning av de resultat denna undersökning kommit fram till. I 

slutet av detta kapitel presenteras våra slutsatser. 

6.1 Samarbetar båda hemisfärer mer vid bearbetning av rörligt         
stimulus? 
 
Det kan finnas flera anledningar varför vi inte fann någon bias för vänster eller högerriktad               

ljussättning i mätningarna av feelings toward ad, Aad, Ab och PI. Den största skillnaden              

mellan vår undersökning och tidigare forskning som fann en bias är att tidigare studier enbart               

har visat stillbilder som stimulus medan vi har visat rörlig bild. Följaktligen måste våra              

deltagare avläsa, rörelser, klippunkter och tid, det vill säga inte bara spatial information utan              

även temporal information.  

Vår tolkning är att eftersom de stimulus vi skapade besitter temporal information så             

blir de kognitiva processer som inte är hemisfäriskt lateraliserade mer framträdande när            

deltagarna avläser dem. Detta kan i sin tur resultera till att de höger-lateraliserade kognitiva              

processerna som annars skulle ha bidragit till bias, enligt tidigare studiers resultat, blir mindre              

framträdande. Den tolkningen går också i linje med analytic-synthetic-teorin då det kan vara             

så att avläsning av rörlig bild, mer än avläsning av stillbilder, är en sådan uppgift som kräver                 
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både en logisk, analytisk och sekventiell analys från den vänstra hemisfären och en mer              

syntetisk analys från den högra hemisfären.  

Utöver visuell temporal information så innehöll de stimulus vi designade ljud som            

besitter audiell temporal information. Detta innebär att även ljudet bidrar till ytterligare            

information som den vänstra hemisfären är specialiserad på. 

 

6.2 Utstickande ljus leder inte nödvändigtvis till en mer negativ eller           
positiv attityd 

En annan förklaring till att skillnaden ej var signifikant kan bero på att ljusriktningen inte               

skiljer sig avsevärt och därför inte påverkar deltagarnas attityder. Till skillnad från ljus som              

kommer nerifrån, som radikalt kan förändra perceptionen av ett objekt (exempel är hur             

skurkar i film ofta ljussätts underifrån eller hur objekt upplevs olika konvexa/konkava            

beroende på om ljuset kommer uppifrån eller nedifrån), så förändrar den laterala            

ljusriktningen i de stimulus vi undersökte inte formen betydligt. Även om det högerriktade             

ljuset skulle ha upplevts mer utstickande, som tidigare föreslagits, kan de nästintill identiska             

attityderna rapporterade i feelings toward ad, Aad, Ab och PI förklaras med att den positiva               

eller negativa valensen inte är av betydande skillnad.  

Våra kvalitativa svar tyder på att stimuluset med den vänsterriktade ljussättningen           

motiveras vara mer naturlig. Även om vi inte med säkerhet kan säga att det innebär att den                 

högerriktade ljussättningen upplevs mer ovan eller onaturlig, så kan Grodals (2004)           

förklaring om ljusperception belysa varför våra resultat ej skiljer sig. Som Grodal (2004, s.              

154-155) påstår, spelar även kontexten i film och individuell preferens roll för hur en              

ljussättning som skiljer sig från normen uppfattas. Detta kan därför peka på att kontexten i               

stimulusen samt deltagarnas individuella preferens, spelar större roll än ljussättningen i sig i             

denna undersökning (jfr. Eriksson & Göthlund, 2012; Kress & Van Leeuwen, 2001; Kress,             

2010).  
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6.3 Asymmetri i bilden 
En förklaring till varför ljussättning kan ha blivit underordnat och inte uppvisade en bias, kan               

vara att ljussättningen i våra stimulus var för symmetrisk. Bakgrunderna i våra stimulus var              

jämnt ljussatta och endast produkterna i bild hade en tydlig lateral ljussättning. Den föga              

skillnaden kan vara en förklaring till att många deltagare rapporterade att de inte märkte              

någon skillnad alls. Arnheim (1974, s. 33) förklarar att fenomenet lateral asymmetri sällan             

visar sig när vi ser objekt som är högst symmetriska, till exempel en byggnad. Därför borde                

vidare studier ta i beaktning att undersöka stimulus med mer varierande kompositioner och             

varierad illumination. 

Det kan också vara så att rörelseriktningen är överordnad ljussättningen, eftersom en            

bias för rörelseriktning visade sig förstärkas i dynamiska bilder till skillnad från stillbilder             

(Friedrich, Harms & Elias studie, 2014). 

 

6.4 Hänthet 
Anledningen till att vi likt Mamassian & Goutcher (2001) och McManus, Buckman och             

Wooley (2004) inte hittade någon korrelation med hänthet kan vara av samma anledning som              

vi inte fann en tydlig bias (förutom i preferens-bedömningen som vi återkommer till i nästa               

avsnitt). Som nämnt tidigare är vår tolkning att hemisfärerna behöver samarbeta mer i rörlig              

bild, än i stillbild, för att skapa sig en enhetlig representation. Exakt hur hemisfärerna              

samarbetar i avläsning vet vi dock ej (Levy, 1988, s. 228) vilket också innebär att vi inte kan                  

veta exakt hur en vänsterhänt persons avläsning skiljer sig mot en person som är högerhänt. I                

och med att båda hemisfärerna blir lika dominanta i avläsningen, oavsett om en person är               

högerhänt eller vänsterhänt, kan detta eventuellt kompensera för en bias till höger eller             

vänster, vilket kan förklara varför en korrelation inte finns.  

Ytterligare en anledning kan ha att göra med att det finns en stor variabilitet, som               

Mamassian & Goutcher påpekar (2001), i de vänsterhäntas cerebrala dominans, vilket kan            

medföra att en skillnad kan vara svår att upptäcka.  
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6.5 Preferens för vänsterriktat stimulus – men oklart vad detta beror           
på  
Till skillnad från Hutchison, Elias & Thomas (2011) resultat visar våra resultat en signifikant              

preferens när de får välja mellan två stimulus, i både studie 1 och studie 2. Dock fann vi i                   

grupp A, likt tidigare resultat (Hutchison et al. 2011), en signifikant tendens för att välja det                

stimulus som visas överst. Detta visade sig dock inte vara signifikant i grupp B, som fick                

välja mellan höger (överst) och vänster (underst) vilket tyder på att det inte fanns en tydlig                

preferens för stimuluset med högerriktad ljussättning vilket det gjorde för den vänsterriktade.  

En signifikant bias uppstod i studie 2 för stimuluset med vänsterriktad ljussättning –             

trots att visningen av stimulusen balanserades, alltså presenterades både överst och underst i             

grupp C.1 och C.2. Detta tyder på att det stimuluset ansågs vara mer estetiskt tilltalande. Om                

det är ljussättningen som påverkar är svårt att bedöma då det framgår i de motiveringar               

deltagarna lämnat att många andra faktorer i stimulusen uppmärksammades.  

En stor andel motiverade att stimuluset med vänsterriktad ljussättning kändes naturlig           

utan en vidare förklaring, att det bara “kändes så”. Det var en mer förekommande motivering               

för den vänsterriktade ljussättningen än för den högerriktade. Av de få som lade märke till               

ljuset nämnde fyra deltagare att ljuset kändes mer naturligt när det kom från vänster, medan               

bara en person föredrog när det ljuset kom från höger.  

I enlighet med Erasmus Darwin-hyoptesen borde en vänsterriktad ljussättning         

upplevas mer naturlig eller estetiskt tilltalande (Grüsser, Selke & Zynda (1988, s. 278). Detta              

kan vidare förklaras utifrån det ekologisk-kognitiva perspektivet: alltså, om det är vår            

evolutionära utveckling som ligger till grund för hur vi perceptuellt bearbetar rörlig bild, så              

borde således en vänsterriktad ljusriktning upplevas som om den bättre matchar våra tidigaste             

erfarenheter. Detta skulle i sin tur stödja Mamassian & Goutchers (2001) förslag om att              

anledningen till en bias för vänsterriktat ljus är att människan orienterar sig i relation till               

ljuskällan. 

Det finns dock flera faktorer som gör att vi inte kan dra den slutsatsen i vår studie, då                  

våra resultat inte är entydiga. Den rapporterade preferensen kan dels ha samband med den              

balans som uppstår i bilden när handen, och den mesta informationen i bilden, är till höger,                

då detta som tidigare nämnt visat sig ha betydelse för estetisk preferens (Arnheim, 1974;              

41 



 

Levy, 1988, s. 235). Åsikterna kring riktning var dock motsägande, då många tyckte att det å                

andra sidan kändes mer naturligt att handen kom in från vänster. Dels så är den allra                

tydligaste motiveringen att deltagarna upplevde den “högerhänta”: det vill säga den           

vänster-ljussatta, som mer naturlig eftersom de själva var högerhänta. Därför anser vi att vi              

inte kan analysera svaren enbart utifrån ljusriktning då de ovan nämnda variablerna kan ha              

påverkat resultatet.  

 

6.6 Slutsatser 
Möjligtvis kan resultaten peka på att ljussättning är en bakomliggande intuitiv orsak till             

deltagarnas bias i preferens-bedömningen, men som inte framkommer i alla deltagares           

motiveringar då de inte är medvetna om den. Men för att dra den slutsatsen behöver fler                

studier göras, där fler stimulus med olika innehåll jämförs. En ytterligare anledning till att vi               

inte kan dra den slutsatsen trots ett signifikant resultat, är att resultaten för feelings toward ad,                

Aad, Ab och PI inte visar någon signifikant skillnad i varken studie 1 eller studie 2. Om ett                  

stimulus ansågs vara mer estetiskt tilltalande, anser vi att det även borde ha uppstått en större                

skillnad i mätningarna av feelings toward ad, Aad, Ab eller PI.  

Det vore frestande att dra slutsatsen att ingen hemisfär blir mer dominant i             

avläsningen av rörligt stimulus vilket skulle kunna kompensera för en eventuell bias, och att              

detta kan vara anledningen till att det inte uppstod en signifikant skillnad i resultaten av               

reklamutvärderingarna (feelings toward ad, Aad, Ab eller PI). Men eftersom vi är utbildade             

inom bildproduktion, inte neurovetenskap, så vågar vi inte med säkerhet dra den slutsatsen. Å              

andra sidan hävdar vi att det vore orimligt att negligera att den vänstra hemisfären blir mer                

stimulerad av rörlig bild då teorin verkar ense om att temporal och auditiv information är till                

en viss grad hemisfäriskt specialiserad till den vänstra hemisfären. Vad vi är säkra på är               

däremot att den laterala riktningen på ljuset inte påverkar deltagarnas omdömen av våra             

stimulus tillräckligt för att en bias ska kunna fastställas. Rörelser i bilden, ljudet, deltagarnas              

individuella preferenser och den symmetriska designen på våra stimulus är variabler som            

verkar ha varit perceptuellt överordnat ljusets laterala riktning. Vi anser på grund av tidigare              

nämnda argument, att en rimlig slutsats är att våra resultat tyder på, men inte fastställer, att en                 
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bias inte uppstår i dynamiska bilder.  

 

7. Diskussion  
 
Syftet med detta arbete var att fördjupa kunskapen om lateral ljussättning i rörlig bild. Vi               

ville med våra undersökningar bidra med en empirisk grund som kan hjälpa bildproducenter             

att ta ställning till hur de ska ljussätta, samt fylla den kunskapslucka som finns om den                

laterala ljussättningens effekter i just rörlig bild. 

I början av arbetet trodde vi, till skillnad från resultat från tidigare studier som              

undersökt stillbilder, att det skulle bli väldigt lika resultat i reklamutvärderingen; att endast en              

minimal bias mot vänsterriktad ljussättning skulle uppstå, men att denna inte skulle vara             

signifikant. Vi grundade det antagandet på att rörlig bild innehåller många fler lager, som              

exempelvis ljud och rörelser.  

Vi trodde inte att det skulle bli en signifikant skillnad när deltagarna fick se två               

stimulus över varandra, då detta visat sig i Hutchison, Thomas och Elias studie (2011). Dock               

blev vi överraskade med en signifikant skillnad för just det vänster-ljussatta stimuluset. Detta             

kan ha orsakats av att deltagarna i vår studie inte kunde göra en samtidig jämförelse, vilket                

innebär att de behövde förlita sig på sitt minne, samt att våra stimulus innehöll rörelser som                

blev en märkbar skillnad när filmerna spegelvändes.  

 

7.1 Vad innebär resultaten? 
Våra frågeställningar har besvarats, även om, som tidigare nämnt, svaren på vår andra             

frågeställning “I vilken mån har deltagarna en estetisk preferens när de själva får se två               

stimulus samtidigt och kan jämföra mellan vänster- respektive högerriktad ljussättning?”          

belyser ämnen även utanför denna undersökning, som komposition och rörelserikting. 

Det är intressant att vår undersökning till skillnad från Hutchison, Thomas och Elias             

(2011) inte visade någon signifikant skillnad i rapporterad reklamutvärdering (feelings          

toward ad, Aad, Ab & PI). Detta tyder på att den laterala ljussättningen är av större betydelse                 

för att skapa mer övertygande stillbildsannonser, än vad den är inom rörlig bild.  
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Arbetet har bidragit med kvantitativ empiri till teorin inom ljussättning i rörlig bild.             

Våra undersökningar är av värde för att börja fylla kunskapsluckan om lateral ljusriktning             

inom rörlig bild. Vi hoppas även att vårt arbete kan bidra till kunskapsutvecklingen om              

lateralitet inom andra områden än enbart bildproduktion. 

 

7.2 Generalisering 
Våra undersökningar är tillförlitliga och är baserade på tidigare studier och etablerade            

mätningar, därför anser vi att resultaten av feelings toward ad, Aad, Ab och PI kan               

generaliseras till den population vi undersökt: till största del deltagare som studerar eller             

studerat design- och bildproduktionsämnen. Resultaten innebär att den laterala riktningen i           

rörlig bild inte är av betydelse, och det är fritt fram att ljussätta från vilken sida som                 

bildproducenter behagar – åtminstone om publiken är västerländsk samt design- och bildvan.  

Våra stimulus skiljer sig inte så mycket i utformning förutom val av produkt, därav              

anser vi att generaliseringen är tillämplig på liknande reklamfilmer.  

Eftersom resultaten från preferensbedömningen, som tidigare nämnts, kan ha         

påverkats av andra variabler än ljussättning så anser vi att de resultaten inte går att               

generalisera.  

 

7.3 Förslag på framtida forskning 
Vi föreslår att fler studier bör göras som framförallt undersöker fler sorters rörliga stimulus.              

Det vore även intressant att undersöka huruvida en bias uppstår ökar ju tydligare riktad              

ljussättningen är, med en högre kontrast-ratio. 

Det kan också vara en fördel att använda etablerade metoder för att utvärdera hänthet,              

som exempelvis Edinburgh Handedness Inventory. Eftersom vi inte fann någon korrelation           

med hänthet och inte undersökte spontan huvudlutning, vilket McManus et al. (2001) föreslår             

kan vara starkt korrelerat med deltagares bias, vore även det relevant att undersöka i framtida               

studier. 

Eftersom deltagarna i vår undersökning främst var studenter inom design- och           

bildproduktion vore det gynnsamt för området om liknande undersökningar genomfördes där           
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deltagarna hade en mer spridd akademisk bakgrund än vad vår undersökning hade för att              

kunna generalisera resultaten över en större population.  

Det vore även intressant att mäta deltagarnas ögonrörelser med eye-tracking för att se             

om eller hur avläsningen av filmerna förändras beroende på vilket håll ljuset kommer ifrån              

och om det korrelerar med vänster- respektive högerhänthet. En eye tracking-studie skulle            

även ge en djupare insikt om skanningsmönster korrelerar med till vilken grad en deltagares              

hjärna är hemisfärisk specialiserad.  
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9. Bilagor 
Observera att enkäterna i bilaga 2 och 3 ser annorlunda ut från hur de visades på Netigate.  

9.1 Bilaga 1: Material 
Egendesignade reklamfilmer som användes som stimulus. 

 

Stimulus 1: Mortel - Suma. Ljussatt från vänster. 

Finns att se på följande länk: https://youtu.be/x8PCHSGOggo  

 

Stimulus 1: Mortel - Suma. Ljussatt från höger. 

Finns att se på följande länk: https://youtu.be/av8_zPUlSr0  

 

Stimulus 2: Papperskorg - Kønehome. Ljussatt från vänster. 

Finns att se på följande länk: https://youtu.be/5ukKZNgF_VA  

 

Stimulus 2: Papperskorg - Kønehome. Ljussatt från höger.  

Finns att se på följande länk: https://youtu.be/vAlIQjLwKwE  

 

Stimulus 3: Vattenflaska - Bloock. Ljussatt från vänster.  

Finns att se på följande länk:  https://youtu.be/foIkHO5ygek 

 

Stimulus 3: Vattenflaska - Bloock. Ljussatt från höger. 

Finns att se på följande länk: https://youtu.be/dbtqWt42SzU  
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1. 

Kön
Kvinna

Man

Icke-binär

Annat ________________________________

Födelseår:

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981 53



1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000

Utbildning
Data

Djursjukvård

Ekonomi

Humaniora

Hälsa och sjukvård

Journalistik, information och kommunikation

Juridik

Konst, design och media

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

Matematik

Material, konstruktion och tillverkning

Naturvetenskap

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Religionsvetenskap och teologi

Samhälls- och beteendevetenskap

Socialt arbete och social omsorg

Språk

Teknik och teknisk industri

Annat ________________________________

2. Info

Du kommer nu att få se olika exempel på reklamfilmer och därefter ge
dem din ärliga bedömning med hjälp av olika skalor. 

Sätt på ljudet på en normal nivå.
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3. Videoexempel 1
Titta på hela reklamfilmen nedan (18 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet.

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 

SUMA

4. Svar videoexempel 1

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1
1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2
1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.3
1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg.  55
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1.4
1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5
1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6
1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7
1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8
1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse

1.9
1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

5. Videoexempel 2
Titta på hela reklamfilmen nedan (20 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet.

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 

56



KONEHOME

 

6. Svar videoexempel 2

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1
1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2
1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.3
1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 
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1.4
1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5
1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6
1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7
1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8
1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse

1.9
1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

7. Videoexempel 3
Titta på hela reklamfilmen nedan (20 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 
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BLOOCK

 

8. Svar videoexempel 3

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky 

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1
1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2
1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.3
1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 
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1.4
1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5
1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6
1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7
1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8
1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse

1.9
1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

9. 

Titta på filmerna igen med full uppmärksamhet. 
Gå vidare till nästa sida.
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10. Videoexempel 4
Titta på hela reklamfilmen nedan (18 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 

SUMA

 

11. Svar videoexempel 4

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1
1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2
1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.3
1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 
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1.4
1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5
1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6
1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7
1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8
1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse

1.9
1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

12. Videoexempel 5
Titta på hela reklamfilmen nedan (20 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 
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BLOOCK

13. Svar videoexempel 5

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1
1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2
1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.3
1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 
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1.4
1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5
1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6
1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7
1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8
1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse

1.9
1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

14. Videoexempel 6
Titta på hela reklamfilmen nedan (20 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 
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KONEHOME

 

15. Svar videoexempel 6

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1
1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2
1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.3
1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 
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1.4
1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5
1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6
1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7
1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8
1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse

1.9
1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

16. 

Vilken av filmerna nedan anser du är mest estetiskt tilltalande?
Översta

Understa
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SUMA

SUMA

Frivilligt: Motivera varför
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17. En sista fråga:

Hänthet
Högerhänt

Vänsterhänt

Dubbelhänt

Vill du senare ta del av resultaten, vänligen fyll i din mail:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Tack för din medverkan! 
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1. 

Kön

Kvinna

Man

Icke-binär

Annat ________________________________

Födelseår:

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982 69



1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Utbildning

Data

Djursjukvård

Ekonomi

Humaniora

Hälsa och sjukvård

Journalistik, information och kommunikation

Juridik

Konst, design och media

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

Matematik

Material, konstruktion och tillverkning

Naturvetenskap

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Religionsvetenskap och teologi

Samhälls- och beteendevetenskap

Socialt arbete och social omsorg

Språk

Teknik och teknisk industri

Annat ________________________________

2. Info

Du kommer nu att få se olika exempel på reklamfilmer och därefter ge
dem din ärliga bedömning med hjälp av olika skalor. 

Sätt på ljudet på en normal nivå (om du har möjlighet), med eller utan
hörlurar.

70



Tittar du med ljud?

Ja

Nej

3. Videoexempel 1
Titta på hela reklamfilmen nedan (18 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 

SUMA

 

4. Svar videoexempel 1

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1

1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2

1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra
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1.3

1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 

1.4

1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5

1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6

1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7

1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8

1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse
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1.9

1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

5. Videoexempel 2
Titta på hela reklamfilmen nedan (20 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 

KONEHOME

 

6. Svar videoexempel 2

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1

1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2

1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra
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1.3

1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 

1.4

1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5

1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6

1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7

1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8

1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse
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1.9

1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

7. Videoexempel 3
Titta på hela reklamfilmen nedan (20 sek) en gång, gå sedan vidare till nästa sida. Du kan ej
gå tillbaka senare, så titta med uppmärksamhet. 

Det går att pausa genom att trycka på bilden. 

BLOOCK

8. Svar videoexempel 3

Beskriv med hjälp av skalorna hur reklamfilmen du precis såg fick dig att känna. Där
siffran 1 motsvarar sämsta möjliga och 7 bästa möjliga.

1
(Inte alls) 2 3 4 5 6

7
(Väldigt)

Lugn

Stimulerad

Tilltalad

Nöjd

Irriterad

Förolämpad

Avsky 

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande bedömning om
reklamfilmen du nyss såg. 

1.1

1 - Obehaglig

2

3

4

5

6

7 - Behaglig

1.2

1 - Dålig

2

3

4

5

6

7 - Bra
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1.3

1 - Oattraktiv

2

3

4

5

6

7 - Attraktiv

Beskriv med hjälp av skalorna nedan din övergripande uppfattning om
varumärket i reklamfilmen du precis såg. 

1.4

1 - Dåligt 

2

3

4

5

6

7 - Bra

1.5

1 - Ogynnsamt 

2

3

4

5

6

7 - Gynnsamt

1.6

1 - Oattraktivt 

2

3

4

5

6

7 - Attraktivt

Beskriv med hjälp av skalorna nedan ditt intresse för att köpa produkten i
reklamen.

1.7

1 - Skulle aldrig köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle definitivt köpa

1.8

1 - Väldigt lågt köpintresse

2

3

4

5

6

7 - Väldigt högt köpintresse
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1.9

1 - Skulle förmodligen inte köpa

2

3

4

5

6

7 - Skulle förmodligen köpa

9. 

Vilken av filmerna nedan anser du är mest estetiskt tilltalande?

Översta

Understa

SUMA

SUMA

Frivilligt: Motivera varför
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. En sista fråga:

Hänthet

Högerhänt

Vänsterhänt

Dubbelhänt

Vill du senare ta del av resultaten, vänligen fyll i din mail:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=9zX2EVkSwIc
https://www.youtube.com/watch?v=9zX2EVkSwIc
https://www.youtube.com/watch?v=CRpVsGB74G4
https://www.youtube.com/watch?v=CRpVsGB74G4


Tack för din medverkan! 
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