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FORORD 
 
 
Prisen er svær at komme uden om i det danske samfund. Dette er ikke 
mindst tilfældet på dagligvareområdet, hvor vi bombarderes med tilbuds-
aviser hver uge og reklamer i aviser, radio og tv. Spørgsmålet er, hvordan 
det har påvirket danskernes prisadfærd og prisviden. Denne afhandling 
beskæftiger sig netop med forskellige dele af forbrugernes prisviden for 
dagligvarer – hvor nøjagtig den er, hvordan den udvikler sig i løbet af 
butiksbesøget, og hvad der kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden. 

Der kan hæftes mange prisrelaterede superlativer på min personlighed – jeg 
er ’price maven’, kan lide at prutte om prisen (det er dog endnu ikke 
lykkedes med dagligvarer), er en ivrig læser af tilbudsaviser, og 
tilbudssøgning kan faktisk være en fornøjelse for mig. Det er dog for 
længst gået op for mig, at alle ikke er lige så tilbudsinteresserede, som jeg 
er. Der har derfor ligget en oprigtig undren til grund for min ph.d.-
afhandling.  

Denne afhandling er blevet til i forbindelse med min ansættelse ved Institut 
for Marketing og Statistik på Handelshøjskolen i Århus, mere specifikt ved 
MAPP Centret. Her har jeg været under meget kyndig vejledning af Klaus 
G. Grunert og Tino Bech-Larsen. Nu har jeg en enestående mulighed for at 
takke for godt overblik, indlevelsesevne, skæve vinkler, hjælp når det kneb, 
forståelse og tålmodighed. Tak. Der skal også lyde en tak til mine sjove, 
hjælpsomme og forstående kolleger, som jeg desværre har set for lidt til på 
det sidste grundet et frivilligt og nødvendigt ’hjemmeasyl’ for at komme i 
hus med ph.d.-afhandlingen. Ingen nævnt, ingen glemt – og ingen regler 
uden undtagelser. Tusind tak Birgitte for en jætteindsats og et godt ’parløb’ 
ved korrekturlæsning af nærværende afhandling. 

Der skal også lyde en stor tak til Dansk Supermarked for, at de kunne se 
potentialet i projektet, god sparring og for at de åbnede to af deres butikker 
for mine flittige interviewere. Tak til de ansatte i Bilka Tilst og Føtex 
Holme, som var stærkt medvirkende til, at dataindsamlingen forløb godt. 
En speciel tak til Allan Baadsgaard for hans indsats for at overbevise Bilka 
A/S om det fornuftige i at bruge mandetimer på dette projekt.  



 

Med fare for at lyde teatralsk, så kan ord ikke beskrive min taknemmelig-
hed for den støtte og forståelse, jeg har modtaget på hjemmefronten. Det 
har ikke altid været let at være dig Rikke, og Isabella har ofte savnet sin far. 
Det er et fælles offer ingen af os kommer til at glemme med det samme.  

Nu skal det handle om priser. 

 

Birger Boutrup Jensen 

27. juli 2006 
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KAPITEL 1 INDLEDNING, BAGGRUND OG 
POSITIONERING  

I medierne støder man ofte på følgende udtalelser fra danske fødevare-
producenter: ”Vi er presset på prisen”, ”Forbrugerne er meget pris-
bevidste”, ”forbrugerne siger ét, men vælger det billigste, når det kommer 
til stykket” og ”forbrugerne kigger kun på prisen”. 

Indtrykket af prisen som en afgørende parameter forstærkes umiddelbart af 
detailkædernes stadigt større fokus på lave priser i et forsøg på at fremme 
deres prisimage som konsekvens af den discountbølge, der er rullet ind 
over Danmark de seneste årtier. Discountbølgen, som har skyllet ind over 
Danmark siden 1980’erne, fik blandt andet næring af detailkædernes 
intensive brug af tilbudsaviser, hvorved de fik opdraget forbrugerne til at se 
på prisen. 

Seneste skud på stammen er den kapitalstærke tyske discountkæde Lidl, 
som åbnede 13 butikker i Danmark den 29. september 2005, og som efter 
etableringen i Sverige og Finland menes at have ført til generelle prisfald 
på fødevarer. I et marked præget af lav vækst konkurrerer en stor del af 
aktørerne på prisen og ønsker i den forbindelse at blive opfattet som 
konkurrencedygtig på prisen/billigst. Den prisrelaterede del af mod-
trækkene mod discountbølgen og truslen fra nye aktører ses dels i form af 
øget satsning på varenumre med ’faste lave priser’ inden for ’discount-
sortimentet’, dels i form af priskrige på højfrekvente varer – såsom mælk, 
øl, kaffe og rugbrød.  

Men spørgsmålet er, om dagligvareindustrien overdramatiserer virkelig-
heden, og om detailkæderne overreagerer: 

• Er forbrugerne i besiddelse af den langsigtede prisviden, der er nød-
vendig for at leve op til dette billede af meget prisbevidste forbrugere, 
der sammenligner priser på kryds og tværs og sjældent betaler ekstra for 
en kvalitetsøgning, når det kommer til stykket? 

• Er de i stand til at opdage en mindre prisstigning?  

• Hvor gode er forbrugerne til at spotte et godt og et dårligt køb? 
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• Tjekker de produktets tilbudsstatus, før de køber et produkt? 

• Har forbrugerne viden om typiske tilbudspriser? 

• Givet, at forbrugerne ikke er lige prisbevidste, hvilke faktorer kan da 
forklare forskelle i deres kort- og langsigtede prisviden?  

Eksisterende forskning på området giver enten intet eller flertydige svar på 
disse spørgsmål, som må siges at være af stor betydning for såvel 
dagligvareindustrien som dagligvarehandlen. Dette projekt har således til 
hensigt at belyse forbrugernes kort- og langsigtede prisviden.  

1.1 Tidligere undersøgelser af forbrugernes prisviden 

Der er blevet forsket en del i forbrugernes prisviden i nyere tid, og denne 
forskning har udvidet forståelsen af forbrugernes prisinformationsbehand-
ling. På baggrund af forskningen er der dog dukket flere uoverensstemmel-
ser og uklarheder op, som kræver en afklaring. Disse uoverensstemmelser 
og uafklarede spørgsmål vil danne udgangspunkt for de efterfølgende 
forskningsspørgsmål. 

Prisviden defineres i dette projekt som den viden om priser, som 
forbrugeren lagrer i hukommelsen – herunder viden om tilbud. 

Forbrugerne udtrykker stor interesse for prisviden for dagligvarer (se f.eks. 
Alba et al., 1999; Avery, 1996; Monroe, 1973; Rao, 1984; Urbany et al., 
1996). Denne prisviden gør dem i stand til at vurdere attraktiviteten af 
tilbud i tilbudsavisen eller ved hylden, sammenligne priser på tværs af 
detailkæder, og den gør dem opmærksom på prisstigninger. Mange 
empiriske undersøgelser fremhæver da også prisen som en af de vigtigste 
typer information, som forbrugerne bruger i købsbeslutningsprocessen for 
dagligvarer (f.eks. Jacoby & Olson, 1977; Lichtenstein et al., 1993; Urbany 
et al., 2000). Dette står i modsætning til tidligere undersøgelser af 
forbrugernes prisviden, som viser, at en overraskende stor andel af 
forbrugerne ikke er klar over prisen på dagligvarer, som de netop har købt.  
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Tabel 1.1 Tidligere undersøgelser af forbrugernes prisviden 

 
Tabel 1.1 viser i den forbindelse resultaterne af tidligere undersøgelser af 
forbrugernes prisviden. I en klassisk undersøgelse, som har dannet 
udgangspunkt for flere opfølgende undersøgelser, nåede Dickson og 
Sawyer (1990) for eksempel frem til, at næsten 53 procent af forbrugerne 
ikke kunne huske den nøjagtige pris på et netop valgt produkt. Dette til 
trods for, at respondenterne blev bedt om at angive prisen i umiddelbar 
forlængelse af produktvalget (price recall-test). Derudover kunne 44 
procent af forbrugerne end ikke angive prisen inden for et interval, som lå 
± 5 % fra den nøjagtige pris. Senere undersøgelser har vist nogenlunde 

 
Metode S ted Land Price  

recall  

Recall 

±  5%  

Pris 

Genka
 

Gabor & Granger (1961) Interview Før  England  51,1%  65,0%  

Conover (1986) Interview POS
b
 USA  51,2%   

McGoldrick & Marks (1987) Interview Efter England  29,0% 55,0%  

Dickson & Sawyer (1990) Interview POS  USA  47,1% 55,6%  

Mazumdar & Monroe (1990) Experiment  Lab  USA  20–48%   

Krishna et al. (1991) Survey Før  USA  15,0%   

Urbany & Dickson (1991) Interview Før  USA  53,0%   

Chernatony & Knox (1992) Interview Før  England  15,0%   

Wakefield & Inman (1993) Interview POS  USA  55,0% 63,7%  

Le Boutillier et al. (1994) Interview POS  USA  61,3%   

McGoldrick et al. (1999) Interview Efter England  29–66%   

Jensen (2001) Interview POS  Danmark  68,6%  71,7% 

Kenesei (2002) Interview POS  Ungarn 37,0% 56,0%  

Vanhuele & Dréze (2002) 

 

Interview 

Interview 

Før 

POS  

Frankrig 

Frankrig  

2,0% 

10,0% 

21,3% 

30,0% 

13,3% 

Rosa-Díaz (2004) Interview Efter Spanien 20,0%   

a
 PrisGenk står for korrekt prisgenkendelse

  

b
 Point-Of-Selection: Måling foregik i umiddelbar forlængelse af produktvalg 



 

 4 

samme tendens – om end der har været store forskelle undersøgelserne 
imellem. Jævnfør tabel 1.1 har andelen af forbrugere, der har været i stand 
til at huske den nøjagtige pris således varieret mellem 2 procent (Vanhuele 
& Dréze, 2002) og 68,6 procent (Jensen, 2001).  

Der kan være flere forklaringer på de store forskelle mellem tidligere 
undersøgelser. I to metaanalyser af tidligere undersøgelser argumenterer 
henholdsvis Estelami og Lehmann (2001) og Estelami et al. (2001) således 
for, at såvel designmæssige forhold (herunder sted, tidspunkt i 
købsprocessen, operationalisering af test og valg af butikstyper), socio- og 
makroøkonomiske forhold (f.eks. land, kultur, økonomisk vækst og 
inflation) og/eller karakteristika ved produktkategorierne kan være med til 
at forklare de markante forskelle.  

Et væsentligt punkt er i den forbindelse, hvornår målingen af forbrugernes 
prisviden gennemføres (for diskussion af de øvrige forhold se afsnit 8.1.3). 
Jævnfør tabel 1.1 er langt de fleste tidligere undersøgelser af forbrugernes 
prisviden blevet gennemført som interviews enten inde i butikken eller 
uden for (før eller efter) – det vil sige, at de kun har set på forbrugernes 
prisviden på ét tidspunkt i købsprocessen. Dette var også delvist tilfældet 
med Vanhuele og Dréze (2002), som gennemførte to separate undersøgel-
ser – én ved indgangen (tre mål for langsigtet prisviden) og én ved hylden 
(ét mål for kortsigtet prisviden). Der er dog endnu ingen undersøgelser, der 
har målt forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget. Med 
andre ord er der ingen undersøgelser, der har belyst sammenhængen 
mellem forbrugernes prisviden på de tre tidspunkter i købsprocessen.  

Undersøgelserne af forbrugernes prisviden har afstedkommet en hel del 
forskningsmæssig debat især om a) konsekvensen for forbrugernes 
referencepriser, og b) hvordan prisviden skal måles. 

a) Konsekvensen for forbrugernes referencepriser 

Graden af observeret prisviden i de tidligere undersøgelser er således meget 
lavere end forventet set i lyset af tidligere forsøg på at modellere pris-
effekter og ikke mindst sammenlignet med referenceprismodellers 
antagelser (se Monroe og Lee (1999) for en sammenligning). 
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Ifølge empiriske undersøgelser, der bygger på referenceprismodeller1 (se 
f.eks. Briesch et al., 1997; Kalyanaram & Winer, 1995; Winer, 1986) skulle 
forbrugerne således være i besiddelse af (interne) referencepriser for 
produktalternativer i deres valgsæt. Disse skulle først og fremmest blive 
ajourført ved hjælp af priskommunikation i købsøjeblikket, hvorefter frem-
tidige priser skulle blive vurderet i forhold til disse opdaterede reference-
priser. Resultaterne af de nævnte undersøgelser af forbrugernes prisviden er 
derfor i modstrid med referenceprismodellers antagelser. Hvis forbrugerne 
ikke bemærker den aktuelle pris i købsøjeblikket, vil det sætte spørgsmåls-
tegn ved antagelsen om, at referencepriserne opdateres inde i butikken. 
Resultaterne rokker i yderste konsekvens også ved antagelsen om, at alle 
forbrugere er i besiddelse af interne referencepriser (Dickson & Sawyer, 
1990).  

I den forbindelse konkluderer nogle forskere (f.eks. Urbany & Dickson, 
1991; Zeithaml, 1988), at forbrugernes prisviden i mange tilfælde er så lav, 
at de ikke kan være i besiddelse af nøjagtige interne referencepriser for 
dagligvarer. Ud fra de samme undersøgelsesresultater argumenterer andre 
forskere (f.eks. Briesch et al., 1997; Kalyanaram & Winer, 1995) derimod 
for, at det faktisk er en ganske høj andel af forbrugerne, der har været i 
besiddelse af nøjagtig prisviden. Resultaterne af tidligere prishukom-
melsesundersøgelser må derfor siges både at være fortolket ud fra devisen: 
”Er flasken halvfuld, eller er den halvtom?”  

Flere forfattere (Monroe & Lee, 1999; Vanhuele & Dréze, 2002) sætter dog 
spørgsmålstegn ved, om måling af forbrugernes price recall i købs-
øjeblikket måler referenceprisen. De argumenterer således for, at denne 
type måling bedst egner sig til at sige noget om forbrugernes kortsigtede 
prisviden, da den måler forbrugernes opmærksomhed mod prisen i købs-
øjeblikket. Referenceprisen er per definition langtidslagret (f.eks. 
Kalyanaram & Winer, 1995; Mazumdar et al., 2005), hvorfor det er uklart 
om undersøgelser som Dickson og Sawyers (1990) over- eller under-
vurderer forbrugernes langsigtede prisviden for dagligvarer.  

                                                

1 Referenceprismodeller er modeller over forbrugernes valg, estimeret ved hjælp af 
scannerdata, der inkluderer effekten af forbrugernes eksisterende prisviden på deres 
produktvalg via et surrogatmål.  
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b) Forskellige mål for prisviden 

Køb af dagligvarer antages ofte at være forbundet med lav involvering, 
hvorfor meget af prisinformationsbehandlingen skulle foregå ubevidst og 
automatisk (Grunert, 1996; Monroe et al., 1986). Monroe og Lee (1999) 
skelner i den forbindelse mellem eksplicit og implicit prishukommelse i et 
forsøg på at forklare den overraskende lave prisviden i tidligere 
undersøgelser. Et segment af forbrugerne formodes således ubevidst at 
modtage og behandle prisinformation i købsprocessen. Disse forbrugeres 
overfladisk behandlede prisviden ville ikke komme frem i en price recall-
test, som bygger på eksplicit hukommelse af eksponeringssituationen. En 
implicit hukommelsestest (f.eks. en rangeringstest – se herom i afsnit 5.3) 
skulle derimod være i stand til at opfange denne ubevidste prisviden, som 
kan påvirke vurderingen af fremtidige priser. En anden måde, hvorpå 
forbrugerne kan være i stand til at foretage prisvurderinger, er genkendelse 
– eller rettere manglen på genkendelse af prisen (Monroe et al., 1986; 
Monroe & Lee, 1999). Denne type prisviden skulle bero på tilfældig 
indlæring af prisinformationer, hvor prisen nærmest bemærkes ved et 
tilfælde for dernæst ikke at blive behandlet særlig dybt. En price recall-test, 
som knytter sig til omfattende prisinformationsbehandling, skulle derfor 
ikke være i stand til at frembringe denne type prisviden i en målings-
situation væk fra hylden. Her vil en prisgenkendelsestest være bedre egnet. 
Monroe og Lee (1999) argumenterer således for, at forbrugernes 
operationelle prisviden er større, end hvad tidligere undersøgelser af 
forbrugernes prisviden ellers indikerer. De tester dog ikke selv deres 
påstande, men opfordrer fremtidige undersøgelser til at anvende såvel 
eksplicitte som implicitte hukommelsestest til at belyse forbrugernes 
prisviden.  

I modsætning hertil afslører et hurtigt kig på tabel 1.1, at tidligere pris-
hukommelsesundersøgelser hovedsageligt kun har anvendt én pris-
hukommelsestest til at måle forbrugernes prisviden – dog med få undtagel-
ser (Jensen, 2001; Vanhuele & Dréze, 2002). I tillæg har hovedparten 
fokuseret på price recall enten før, under eller efter, mens der kun har været 
få spæde forsøg på at gennemføre en prisgenkendelsestest – endsige en 
prisrangeringstest. 
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Vanhuele og Dréze (2002) gennemførte dog en undersøgelse af forbru-
gernes langsigtede prisviden, hvor hver respondent blev udsat for alle tre 
prishukommelsestest. Rationalet bag disse tre test tog udgangspunkt 
henholdsvis i Dehaenes (1992) ’triple code’-model (herom i afsnit 3.2.3.3) 
og Monroe og Lees (1999) anbefaling om at gennemføre tre test, der både 
belyser den eksplicitte og implicitte hukommelse af priser. Vanhuele og 
Dréze (2002) interviewede i den forbindelse 400 franske forbrugere ved 
indgangen til et ’hypermarket’ (varehus). Resultaterne viste, at kun 2 
procent af respondenterne kunne angive den nøjagtige normalpris i en price 
recall-test. Korrigeret for gæt, var der 13,3 procent, der var i stand til at 
genkende normalprisen blandt tre viste priser. Endelig viste deres mål for 
implicit prishukommelse, deal spotting, at mindst 85 procent af 
respondenterne var i stand til at spotte et godt køb – mindst 26 procent 
inden for et interval på 5 procent fra normalprisen, resten med større 
margin. I forlængelse af den primære undersøgelse gennemførte de en price 
recall-test ved hylden for at have et sammenligningsgrundlag i forhold til 
Dickson og Sawyer (1990). Her var der kun 10 procent, der kunne angive 
den nøjagtige pris. Sammenlignet med tidligere undersøgelser gennemført 
ved hylden (se tabel 1.1) udviste franske forbrugere således markant lavere 
prisopmærksomhed i forbindelse med produktvalget.  

Ved første øjekast kunne ovenstående resultater tyde på endimensional 
prishukommelse, da andelen af respondenter, der svarer korrekt i en test 
stiger, jo lettere opgaven intuitivt synes at være. Vanhuele og Dréze (2002) 
testede denne antagelse og nåede frem til det modsatte – deres resultater 
indikerede således flerdimensional prishukommelse. På den baggrund vil 
en forbruger derfor ikke nødvendigvis være i stand til at genkende en pris, 
som han/hun netop har angivet korrekt i en price recall-test, da besvarelsen 
af de to test kræver, at man dykker ned i forskellige dimensioner af det 
numeriske hukommelsessystem. Vanhuele og Dréze mener derfor, at deres 
resultater i en vis udstrækning bekræfter, at priser kan være repræsenteret 
ved tre forskellige numeriske repræsentationer i hukommelsen, og at speci-
fikke opgaver (f.eks. at spotte et godt køb) kræver adgang til den rette 
repræsentation (f.eks. ’analogue magnitude code’ – herom i afsnit 4.3).  

For at vende tilbage til debatten mellem referenceprisforskning og pris-
hukommelsesundersøgelser, så mener Vanhuele og Dréze (2002) at være 
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kommet et skridt tættere på at udrede denne uoverensstemmelse. Under-
søgelser baseret på price recall ved hylden måler ikke referencepriser, men 
derimod prisopmærksomhed i købsøjeblikket. Samtidig måles omfanget af 
forbrugernes prisviden ikke kun ved hjælp af price recall før, under eller 
efter købet, da referencepriseffekter også kan opnås via genkendelse/ 
manglende genkendelse af normalprisen eller deal spotting – det vil sige 
andre hukommelsesrepræsentationer.  

Vanhuele og Dréze ligger derfor på linje med Monroe og Lee (1999), der 
argumenterer for, at forbrugerne, på trods af overvejende unøjagtig pris-
viden, alligevel er i besiddelse af en operationel prisviden (’working 
knowledge’), som er tilstrækkelig nøjagtig til, at de kan foretage gode/ 
fornuftige købsbeslutninger. I stedet for nøjagtig price recall, kunne denne 
’working knowledge’ være drivkraften bag de referencepriseffekter, der 
tidligere er observeret i referenceprismodeller (Monroe & Lee, 1999). 
Vanhuele og Dréze (2002) erkender dog, at der er behov for yderligere 
validering af deres resultater. 

1.2 Det nærværende projekt (positionering) 

Dette projekt adskiller sig fra tidligere undersøgelser på følgende vis:  

1) Undersøgelsen gennemføres før, under og efter butiksbesøget, hvilket 
blandt giver mulighed for at belyse, hvad forbrugerne lærer om prisen i 
løbet af butiksbesøget.  

2) Der gennemføres tre test af forbrugernes prisviden, hvilket blandt andet 
gør det muligt at teste, om forbrugernes prishukommelse er fler-
dimensional eller endimensional – vel at mærke med den styrke, at 
påstanden om flerdimensionalitet kan efterprøves på tre forskellige 
tidspunkter i købsprocessen. 

3) Endelig giver undersøgelsen et mere samlet billede af, hvilke variable 
der forklarer forskelle i såvel kort- som langsigtet prisviden.  

 
Dette projekt adskiller sig først og fremmest fra tidligere forskning ved, at 
undersøgelsen af forbrugernes prisviden gennemføres før, under og efter 
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butiksbesøget. Derved bliver det for første gang muligt at udtale sige mere 
konkret om, hvad forbrugerne lærer om prisen i løbet af købet af daglig-
varer og dermed også sammenhængen mellem forbrugernes prisviden før, 
under og efter butiksbesøget. Læringen vil blive belyst ved at se på udvik-
lingen i forbrugernes prisviden mellem de enkelte målesituationer. Nær-
mere bestemt vil læring blive belyst ved at sammenholde forskelle i 
besvarelsen af de enkelte prishukommelsestest (price recall, pris-
genkendelse og deal spotting) – herunder andel korrekte besvarelser og 
nøjagtigheden heraf – mellem målingerne før, under og efter butiksbesøget.  

Derudover vil målingen før og efter butiksbesøget kunne belyse tilstede-
værelsen af referencepriser og episodisk prisviden, nøjagtigheden heraf 
samt deres tilgængelighed i hukommelsessystemet. Forholdet mellem 
referencepris og prisopmærksomhed kan også belyses ved at måle før, 
under og efter butiksbesøget. Derved bliver det muligt at nå udover de hid-
tidige fortolkningsmæssige problemer med hensyn til uoverensstemmelsen 
mellem referenceprismodellers antagelser og resultaterne af tidligere 
prishukommelsesundersøgelser – med deraf følgende bidrag til denne 
debat. I forlængelse heraf vil den aktuelle undersøgelse kunne afdække 
forskellen mellem at måle forbrugernes prisviden før og efter – og 
sammenhængen over til målingen ved hylden. Udfaldet af en sådan analyse 
vil kunne indikere, hvorfor tidligere målinger af forbrugernes prisviden (se 
tabel 1.1) varierede så betragteligt.  

I forlængelse af Monroe og Lees (1999) anbefalinger og Vanhuele og 
Drézes (2002) erfaringer vil der i forbindelse med dette projekt blive 
gennemført tre forskellige test (en price recall-, prigenkendelses- og deal 
spotting-test) til at belyse forbrugernes prisviden før, under og efter 
butiksbesøget. Som tidligere nævnt har Vanhuele og Dréze (2002) hidtil 
været alene om at føre dette ud i livet, vel at mærke begrænset til målingen 
før butiksbesøget.  

Da tilbudsviden (viden om typisk tilbudspris, tilbudsstatus for aktuelt 
produktalternativ og besparelse ved tilbudskøb) kan opfattes som en del-
mængde af forbrugernes prisviden, vil denne ligeledes blive belyst før, 
under og efter butiksbesøget.  
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På baggrund af teoriintegration vil referencerammen og dernæst 
undersøgelsesdesignet tage afsæt i et hierarki – automatisk, tilfældig og 
målrettet – af prisinformationsbehandling. Tilsammen vil dette udgangs-
punkt give mulighed for at afdække og fortolke forskellige dele af forbru-
gernes prisviden. Projektet vil derfor kunne komplementere Vanhuele og 
Drézes (2002) resultater vedrørende flerdimensional prisviden – dog med 
den styrke, at påstanden om flerdimensionalitet kan efterprøves på tre 
forskellige tidspunkter i købsprocessen.  

Undersøgelsen vil blive gennemført i Danmark. En tidligere dansk under-
søgelse (Jensen 2001) af forbrugernes prisviden resulterede i den højeste 
andel med nøjagtig price recall i købsøjeblikket til dato (68,6 %). Derimod 
viste Vanhuele og Drézes (2002) undersøgelse af franske forbrugeres 
prisviden den klart laveste andel med nøjagtig price recall i købsøjeblikket 
(10 %) – på trods af et mere eller mindre identisk undersøgelsesdesign. 
Danmark og Frankrig har således udgjort ekstremerne med hensyn til målt 
prisopmærksomhed hidtil. Det synes derfor meget interessant at 
gennemføre en undersøgelse i Danmark med tre prishukommelsestest før, 
under og efter butiksbesøget for at validere Vanhuele og Drézes (2002) 
undersøgelsesresultater – specielt hvad angår flerdimensionalitet og den 
forholdsvis ringe nøjagtige langtidshukommelse af priser.  

Undersøgelser før Vanhuele og Drézes (2002) kan hovedsageligt kritiseres 
for kun at have målt én del af forbrugernes prisviden – i særdeleshed 
prisopmærksomhed. Vanhuele og Dréze gennemførte til gengæld tre 
simultane test af forbrugernes langsigtede prisviden, men deres 
undersøgelsesdesign kan kritiseres på en række basale punkter. Dette 
projekt adskiller sig først og fremmest ved at anvende tre mål for forbru-
gernes prisviden på tre forskellige tidspunkter i købsprocessen, men vil 
tillige forsøge at rette op på nogle af disse basale designmæssige 
problemer:  

• Sammenligningsgrundlaget for respondenternes prisestimater vil være 
ens mellem de tre måletidspunkter i denne undersøgelse (den aktuelle 
pris i den aktuelle butik). Det vil herefter være muligt at se på forskelle i 
nøjagtigheden af forbrugernes prisviden og andel korrekte besvarelser i 
de enkelte test mellem de tre måletidspunkter i købsprocessen.  
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• Denne undersøgelse vil derfor heller ikke være nødsaget til at screene 
butiksilloyale fra – hvorved et interessant segment og en mulig 
forklarende variabel, butiksilloyalitet, vil kunne belyses. 

• Den enkelte respondent vil kun skulle besvare spørgsmål for ét produkt 
med deraf følgende mindre byrde og mindre risiko for ’carry over’-
effekter i forhold til Vanhuele og Drézes undersøgelse, hvor hver 
respondent blev interviewet om tre produkter.  

 
Der har været flere gode bidrag med hensyn til, hvad der kan forklare 
forskelle i forbrugernes prisviden (f.eks. Dickson & Sawyer, 1990; Le 
Boutillier et al., 1994; Vanhuele & Dréze, 2002; Wakefield & Inman, 
1993). Kendetegnende for tidligere undersøgelser er dog, at de fleste bidrag 
har forsøgt at forklare forskelle i forbrugernes prisopmærksomhed i købs-
øjeblikket og har desuden ofte været meget partielle i deres tilgang hertil. 
Vanhuele og Dréze (2002) er ene om at have undersøgt forklarende 
variable i forhold til tre mulige dimensioner af forbrugernes prisviden, men 
de påpeger selv, at de grundet tidsmæssige begrænsninger ikke har kunnet 
undersøge flere meget interessante variable. Blandt andet benyttede de sig 
af nationale adfærdsdata i stedet for individdata med hensyn til mærke-
loyalitet. Dette projekt adskiller sig derfor også fra tidligere forskning ved 
at forsøge at give et mere samlet billede af, hvilke variable der forklarer 
forskelle i ikke bare kortsigtet men også langsigtet prisviden. Såvel 
forbrugervariable (herunder demografiske variable) som produkt-
karakteristika og købsspecifikke variable vil i den forbindelse blive testet i 
forhold til forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget.  
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KAPITEL 2 FORMÅL 

I dette kapitel opstilles det overordnede forskningsspørgsmål, som derefter 
opdeles i en række specifikke forskningsspørgsmål, som vil blive besvaret i 
projektet. Derudover vil afhandlingens disposition blive beskrevet i dette 
kapitel.  

2.1 Forskningsspørgsmål 

Jævnfør kapitel 1 eksisterer der flere uoverensstemmelser og uafklarede 
spørgsmål med hensyn til forbrugernes kort- og langsigtede prisviden. Der 
tegner sig således et behov for yderligere forskning i forbrugernes kort- og 
langsigtede prisviden. Dette behov kan oversættes til en række forsknings-
spørgsmål, som kan samles under følgende overskrift: 

Hvilken prisviden er forbrugerne i besiddelse af før, under og efter 
butiksbesøget, og hvad kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden? 

Overskriften dækker følgende specifikke forskningsspørgsmål, som vil 
blive belyst i dette projekt: 

a. Hvad lærer forbrugerne om prisen i løbet af butiksbesøget? 

Prisviden blev i kapitel 1 defineret som den viden om priser, 
forbrugeren lagrer i hukommelsen. Udviklingen heri vil være tæt 
forbundet med læring. Forbrugernes prisviden vil således kun udvikle 
sig fra før til efter butiksbesøget, hvis forbrugerne lærer noget om prisen 
i løbet af butiksbesøget. Læring vil i dette projekt referere til kognitiv 
læring. Jævnfør afsnit 3.1.2 vil læring derfor kunne forekomme ved, at 
nye kognitive enheder og associationer tilføres det kognitive netværk, 
eksisterende kognitive enheder modificeres, eller eksisterende 
associationer forstærkes (Grunert, 1996; Peter et al., 1999).  
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b. Hvordan er forbrugernes prisviden sammensat med hensyn til 
nøjagtighed, tilgængelighed og følt sikkerhed – før, under og efter 
butiksbesøget? 

Nøjagtighed refererer for det første til, hvor stor en andel, der kan 
besvare de enkelte prishukommelsestest korrekt. For det andet refererer 
nøjagtighed til, hvor meget buddet i price recall-testen afviger i forhold 
til den faktiske pris (Estelami & Lehmann, 2001; Zeithaml, 1984).  

Ved en hierarkisk opdeling af de tre test i forhold til graden af pris-
informationsbehandling refererer tilgængelighed til i hvor høj grad, der 
er behov for visuelle ledetråde for at aktivere eventuel prisviden fra 
hukommelsen.  

Endelig er følt sikkerhed (’confidence’) udtryk for, hvor sikker 
forbrugeren er på sin egen prisviden (f.eks. Mazumdar & Monroe, 
1992). 

c. Hvilken tilbudsviden er forbrugerne i besiddelse af før, under og efter 
butiksbesøget? 

Tilbudsviden er en delmængde af forbrugernes prisviden og kan 
defineres som den viden om tilbud, som forbrugeren lagrer i 
hukommelsen – det være sig typiske tilbudspriser eller mere episodisk 
viden i form af aktuel tilbudsstatus eller besparelsens størrelse ved 
tilbudskøb. 

d. Er forbrugernes prishukommelse flerdimensional eller endimensional? 

Endimensional prishukommelse indikerer en hierarkisk struktur i 
hukommelsen, hvor korrekt besvarelse af en svær prishukommelsestest 
fører til større sandsynlighed for korrekt besvarelse af lettere test 
(jævnfør afsnit 4.3). 

e. Hvad kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden – før, under og 
efter butiksbesøget? 
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Projektet tager afsæt i en forbrugerpsykologisk, kognitiv tilgang til at 
undersøge forbrugernes prisviden, hvor forbrugeradfærd forklares som 
resultat af bearbejdning af information og egen erfaring (Eysenck, 1993; 
Nakamoto, 1987; Peter et al., 1999). 

Forskningsspørgsmålene besvares derfor med udgangspunkt i et teori-
apparat, som omfatter psykologiske teorier med relevans for reference-
priser, prisinformationsbehandlingsteori, hukommelsesteori (herunder 
eksplicit/implicit hukommelse) samt ’numerical cognition’. På basis af 
teoriintegration opbygges en referenceramme over forbrugernes prisinfor-
mationsbehandling, som undersøgelsesdesignet ligeledes tager afsæt i. Der 
vil blive opstillet en række hypoteser på baggrund af forskningsspørgs-
målene og referencerammen. To fokusgrupper gennemføres med henblik 
på at belyse forbrugernes brug af priser og skærpe designet af den efter-
følgende hovedundersøgelse. Hypoteserne vil således blive efterprøvet i et 
kvantitativt undersøgelsesdesign, hvor forbrugernes kort- og langsigtede 
prisviden samt mulige forklarende variable vil blive undersøgt før, under 
og efter butiksbesøget. 

Dansk Supermarked indgik som samarbejdspartner i projektet i den del, der 
vedrører design og gennemførelse af dataindsamlingen. 

2.2 Afhandlingens disposition 

Efter at have ridset baggrund, positionering og formål op for denne 
afhandling i de hidtidige afsnit, beskrives det teoretiske udgangspunkt i 
kapitel 3. Som allerede nævnt tager projektet udgangspunkt i en 
forbrugerpsykologisk, kognitiv tilgang til at belyse, hvilken prisviden 
forbrugerne er i besiddelse af før, under og efter butiksbesøget. Ind-
ledningsvist redegøres derfor for dette udgangspunkt i kapitel 3, hvorefter 
Peter et al.s (1999) generelle model for forbrugerbeslutningstagning 
anvendes som ramme til at gennemgå relevant teori omkring perceptions-
processer, hukommelsen og integrationsprocesser. Derefter fokuseres på 
teorier med relevans for den del af forbrugernes beslutningstagning, der 
vedrører prisinformationsbehandling. Denne gennemgang opdeles i 
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prissøgning, prisindkodning, lagring af prisinformationer, holdning til 
prisen og integration af prisen med anden information.  

I kapitel 4 integreres begreberne fra kapitel 3 i en referenceramme for 
forbrugernes prisinformationsbehandling før, under og efter butiksbesøget. 
Herunder beskrives opdelingen af prisinformationsbehandling i forhold til 
de forskellige tidspunkter i købsprocessen, den hierarkiske opdeling af 
opmærksomheds- og indkodningsprocesserne samt de forskellige dele af 
arbejds- og langtidshukommelsen. På baggrund af referencerammen 
opstilles hypoteser for forskelle i forbrugernes prisviden før, under og efter 
butiksbesøget, ligesom der opstilles en hypotese for, om forbrugernes 
prishukommelse er endimensional. Et af afhandlingens formål er at give et 
mere samlet billede af, hvad der kan forklare forskelle i forbrugernes 
prisviden. Referencerammen introducerer derfor fire overordnede faktorer, 
som potentielt kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden. I forlængelse 
heraf opstilles hypoteser for flere nye og tidligere testede forklarende 
variable – herunder forbrugervariable, produktkarakteristika og købs-
specifikke variable.  

Hypoteserne opstilles i forhold forskellige mål for forbrugernes prisviden. 
På den baggrund beskrives de tre overordnede mål price recall, pris-
genkendelse og prisrangering i kapitel 5. Indledningsvist omhandler dette 
kapitel dog valg af metode til henholdsvis et kvalitativt forstudie og en 
efterfølgende kvantitativ hovedundersøgelse. Der argumenteres i den for-
bindelse for valg af fokusgrupper til førstnævnte formål og butiksinterview 
kombineret med et spørgeskema til hjemmeudfyldning til den kvantitative 
hovedundersøgelse. Desuden argumenteres der for valg af aggregerede data 
(’between subjects’-design) frem for individdata (’within subjects’-design) 
til at belyse, hvad forbrugere lærer om prisen i løbet af butiksbesøget. 

Kapitel 6 indledes med en beskrivelse af formål med og design af fokus-
gruppeinterviews. Dernæst beskrives analysen heraf – herunder input til 
skærpelse af designet af hovedundersøgelsen.   

Design af hovedundersøgelsen er emnet for kapitel 7. Dette kapitel 
indledes med en argumentation for valg af stikprøveplan, indsamlings-
steder og -tidspunkter. Det er tidligere vist, at valg af produktkategorier til 
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dataindsamlingen kan influere på undersøgelsens resultater, hvorfor 
produktvalget ofres stor opmærksomhed i dette kapitel. Udover beskrivelse 
af dataindsamlingen, spørgeguider til butiksinterviews og spørgeskemaet til 
hjemmeudfyldning, omhandler dette kapitel ligeledes operationalisering af 
test af prisviden (herunder tilbudsviden) og forklarende variable fra 
referencerammen.   

Kapitel 8 og 9 beskriver og diskuterer resultaterne af den kvantitative 
hovedundersøgelse. I den forbindelse omhandler kapitel 8 første del af det 
overordnede forskningsspørgsmål (”hvilken prisviden”). Kapitlet er 
struktureret således, at de indledende afsnit beskriver resultaterne af 
henholdsvis price recall, prisgenkendelse, deal spotting og tilbudsviden før, 
under og efter butiksbesøget. Dette efterfølges af test af hypoteserne om 
forskelle i forbrugernes prisviden mellem de tre målesituationer, hvorefter 
disse resultater diskuteres. Hypotesen om endimensional prishukommelse 
testes ligeledes ved hjælp af en Guttman scalogram-analyse. Endelig 
afsluttes kapitlet med en analyse af følt sikkerhed (’confidence') omkring 
egen prisviden i forhold til objektive mål for korrekt prisviden. 

Kapitel 9 omhandler den anden del af det overordnede forsknings-
spørgsmål (”hvad kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden”).  
Indledningsvist beskrives resultaterne af en række faktoranalyser, hvorefter 
teknikkerne logistisk og ordinal regressionsanalyse beskrives. Dernæst 
præsenteres og diskuteres de logistiske og ordinale regressionsmodeller for, 
hvad der kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden før, under og efter 
butiksbesøget. Modellerne gennemgås for et prishukommelsesmål (price 
recall, prisgenkendelse, deal spotting og tilbudsopfattelse) ad gangen, 
hvorefter hvert afsnit afsluttes med en diskussion af mønstre i resultaterne 
for det enkelt mål på tværs af målesituationerne. Afslutningsvis indeholder 
afsnit 9.7 en diskussion af forklarende variable på tværs af såvel mål som 
målesituationer.  

Endelig indeholder kapitel 10 en eksplicit besvarelse af de fem specifikke 
forskningsspørgsmål, som ligeledes lægger op til diskussion af teoretiske 
implikationer. Efter diskussion af undersøgelsens begrænsninger og anbe-
falinger til fremtidig forskning, afsluttes med diskussion af de praktiske 
implikationer for detailkæder, producenter og forbrugerorganisationer.   



 

 18 

 



 

 19 

KAPITEL 3 DET TEORETISKE UDGANGSPUNKT 

I dette kapitel behandles det teoretiske udgangspunkt for afhandlingen. 
Indledningsvist behandles kognitiv psykologi som udgangspunkt for 
analyse af forbrugeradfærd. Denne gennemgang vil være opdelt i forhold til 
perceptionsprocesser, hukommelsen og integrationsprocesser. Derefter 
skifter fokus til prisinformationsbehandling, hvor Jacoby og Olsons (1977) 
oprindelige referenceramme for prisinformationsbehandling vil danne basis 
for en gennemgang af teorier, som i tillæg kan relateres til prisviden. I 
denne sammenhæng vil begrebet referencepriser få speciel opmærksomhed.  

3.1 Forbrugerbeslutningstagning og kognitiv psykologi  

Et af de vigtigste områder inden for forbrugeradfærd relaterer sig til, 
hvordan forbrugerne tager beslutninger. I denne sammenhæng kan prisen 
spille en væsentlig rolle for nogle forbrugere, mens der for andre kun er 
tale om en perifer attribut. Beslutningstagning er traditionelt blevet 
beskrevet som indsamling af informationer, behandling heraf og valg 
mellem alternativer (Alba et al., 1991; Bettman, 1979; Engel et al., 1968; 
Howard & Sheth, 1969; Nakamoto, 1987; Peter et al., 1999). For eksempel 
opstillede Engel og Kollat (1968) en model, der opfatter forbrugernes 
beslutningstagning som en problemløsningsproces, som alt efter problem-
løsningstype involverer mere eller mindre aktiv informationssøgning i 
forbindelse med valg mellem alternativer. 

Disse modeller tager ikke eksplicit hensyn til, at en beslutningsproces ikke 
nødvendigvis fordrer et velovervejet valg mellem alternativer, men ofte er 
baseret på eksisterende viden. Derudover beskriver disse modeller over-
vejende forbrugernes valg som et resultat af bevidst behandling af 
information. Når det for eksempel drejer sig om dagligvarekøb, som typisk 
er rutinepræget, har forbrugerne dog i de fleste tilfælde tidligere truffet et 
lignende valg, hvilket medfører, at de anvender eksisterende viden i mindst 
lige så høj grad som ekstern informationssøgning til at træffe valget (Alba 
et al., 1991; Monroe & Lee, 1999; Nakamoto, 1987).  
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Forbrugernes eksisterende viden spiller en meget stor rolle for adfærden. 
Ifølge (Lynch & Srull, 1982) kan forbrugerbeslutningstagningen være 
baseret udelukkende på stimuli (dvs. hukommelsen spiller en mindre rolle), 
udelukkende på hukommelsen (f.eks. vælge at købe det samme som man 
plejer) eller en blanding af stimuli og hukommelsen. I de fleste tilfælde 
indgår tidligere erhvervet viden fra langtidshukommelsen dog i forbindelse 
med produktvalget. Hukommelsen og de tilknyttede processer er derfor af 
stor betydning for adfærden i de fleste situationer, hvilket inkluderer 
dagligvarekøb (Alba et al., 1991; Peter et al., 1999).  

Det må derfor konkluderes, at det vil være uhensigtsmæssigt kun at anskue 
forbrugeradfærd som et resultat af bevidst informationsindsamling og -
behandling. Forbrugeradfærd er meget andet end det (Alba et al., 1991). 
Kognitiv psykologi kan i den forbindelse bidrage med antagelser om, 
hvordan eksisterende viden i hukommelsen er organiseret, og hvordan 
denne påvirker informationsbehandlingen i forbindelse med produktvalg 
(Eysenck, 1993; Nakamoto, 1987; Peter, Olson & Grunert, 1999).  

Kognitiv psykologi beskæftiger sig med andre ord med de informations-
behandlingsprocesser, der ligger til grund for forståelsen af og reaktionen 
på omgivelserne. Disse processer kan opdeles i perceptionsprocesser og 
integrationsprocesser. Disse bestemmer forbrugerens adfærd sammen med 
den kognitive struktur (Eysenck, 1993; Peter, Olson & Grunert, 1999).  
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Figur 3.1 Generel model for forbrugerbeslutningstagning 

Kilde: Peter et al. (1999) – oversat til dansk  

Figur 3.1 viser en generel kognitiv model for beslutningstagning. Modellen 
er lånt og oversat fra Peter et al. (1999). Grundlæggende viser modellen, at 
information fra omgivelserne må behandles (tages ind, tolkes og bruges) 
via det kognitive system for, at den kan få indflydelse på forbrugerens 
adfærd. Hver af de tre områder gennemgås herefter kort for generel 
beslutningstagning, før de anvendes i relation til prisinformations-
behandling i de efterfølgende afsnit.  

3.1.1 Perceptionsprocesser  

Perceptionsprocesser fordrer eksponering for informationer. Der kan i den 
forbindelse skelnes mellem to typer af eksponering for markeds-
informationer – målrettet (’intentional’) og tilfældig (’random’) (Peter et 
al., 1999). Forbrugere bliver i en vis udstrækning eksponeret for nogle 
markedsinformationer som følge af egen målrettet søgningsadfærd – for 
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eksempel hvis de anser nogle informationer som værende relevante i 
forbindelse med problemløsning. Når det gælder dagligvarer er mange 
forbrugere dog mindre involverede i beslutningsprocessen (Monroe & Lee, 
1999; Peter et al., 1999), ligesom forbrugerne i mange tilfælde allerede er i 
besiddelse af en betydelig produktrelateret viden i hukommelsen. Dette kan 
være med til at forklare, at mange forbrugere i højere grad eksponeres for 
markedskommunikation ved et tilfælde – for eksempel ved formålsløs 
bladren i tilbudsavisen. og når man tilfældigvis kommer i kontakt med et 
tilbudsskilt inde i en butik (Peter et al., 1999). Når forbrugeren er 
eksponeret for markedskommunikation, uanset om det er via målrettet 
søgningsadfærd eller tilfældigt, træder de to perceptionsprocesser, opmærk-
somhed og indkodning, i kraft.  

I løbet af en indkøbstur eksponeres forbrugeren for forskellige stimuli hele 
tiden. Grundet begrænset kognitiv kapacitet (Bettman, 1979; Grunert, 
1996) er det langt fra alle disse påvirkninger, som forbrugeren bevidst 
beskæftiger sig med. De sorteres, før de får opmærksomhed. Den kognitive 
opmærksomhedsproces er derfor bestemmende for, hvilken del af den 
eksponerede information der forsøges tolket. Forbrugerens bevidste 
opmærksomhed er selektiv grundet den begrænsede kognitive kapacitet. I 
praksis vil opmærksomhedsprocessen dog ofte være ubevidst og foregå 
automatisk (Grunert, 1996; Schneider & Shiffrin, 1977).  

Grunert (1996) skriver i den forbindelse: ”Some parallel, unconscious 
processing of all incoming stimuli must occur, which suggests that these 
are automatic processes”. Det er i dag en generelt accepteret tilgang til 
selektiv opmærksomhed, at stimuli automatisk kobles til eksisterende viden 
i hukommelsen og de stimuli, der er relevante, udvælges automatisk og får 
bevidst opmærksomhed (Alba et al., 1991; Eysenck, 1993; Grunert, 1996). 
I forlængelse heraf antages det, at alle de påvirkninger, vi får gennem vores 
sanser, kortvarigt registreres i en sensorisk hukommelse (Anderson, 1990; 
Jacoby & Olson, 1977). I takt med at opmærksomhedsprocessen bliver 
mere bevidst, vil forbrugeren gradvist blive mere bevidst om at udvælge de 
stimuli, der ønskes behandlet nærmere, hvorved kravene til den kognitive 
kapacitet skærpes.  
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Den kognitive indkodningsproces er bestemmende for, hvorledes ny 
information tildeles en subjektiv mening (Jacoby & Olson, 1977; Peter et 
al., 1999). Når forbrugerens opmærksomhed er rettet mod en ekstern 
stimulus, aktiveres relevante vidensstrukturer fra hukommelsen. Den nye 
information bliver dermed fortolket i lyset af eksisterende viden, betyd-
ninger og overbevisninger i hukommelsen, hvorved den tildeles en 
subjektiv mening for forbrugeren. Via kognitive indlæringsprocesser kan 
den nye konstruerede betydning indarbejdes i eksisterende vidensstrukturer 
i hukommelsen. På den måde kan de modificerede vidensstrukturer blive 
aktiveret i en senere situation, hvor forbrugeren har behov for at tolke ny 
information. Som det var tilfældet med opmærksomhedsprocessen, vil en 
stor del af indkodningsprocesserne være automatiske. Når forbrugeren for 
eksempel eksponeres for velkendte stimuli, vil der ske en automatisk 
aktivering af de relevante meninger fra hukommelsen, hvilket er ens-
betydende med, at disse stimuli genkendes uden nogen bevidst tanke-
virksomhed og uden, at de nødvendigvis har været tillagt nogen bevidst 
opmærksomhed (Grunert, 1996; Schneider & Shiffrin, 1977).  

Den kognitive opmærksomheds- og indkodningsproces kan variere langs et 
kontinuum fra automatisk til bevidst. Opdelingen i automatiske og 
strategiske processer kan bidrage til forståelsen af, hvordan opmærk-
somhed mod og indkodning af prisinformationer kan variere mellem 
forbrugere og situationer (Grunert, 1996; Schneider & Shiffrin, 1977; 
Shiffrin & Schneider, 1977). De strategiske, eller kontrollerede, processer 
kan således karakteriseres som værende bevidste og fleksible processer, 
hvis omfang er begrænset af den kognitive kapacitet. De automatiske 
processer er derimod ubevidste og ufleksible processer, hvis omfang ikke 
er underlagt kognitive kapacitetsbegrænsninger. Forskellen mellem 
strategiske og automatiske processer kan således relateres til bevidstheds-
niveauet, graden af fleksibilitet og kognitive kapacitetsbegrænsninger.  

3.1.2 Hukommelsen 

Ifølge figur 3.1 påvirker forbrugernes eksisterende viden i hukommelsen 
den kognitive proces i forbindelse med beslutningstagning. Kognitive 
strukturer refererer til den måde, hvorpå viden er organiseret i 
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hukommelsen. Der opereres normalt med følgende opdeling af 
hukommelsen (Bettman & Sujan, 1987; Cowan, 1988; Norman, 1982):   

Sansehukommelsen refererer til den meget kortlivede tilbageholdelse af et 
sanseindtryk efter eksponering for en stimulus, indtil informationen kan 
blive behandlet nærmere.  

Arbejdshukommelsen (korttidshukommelsen) er den midlertidige 
opbevaring af de informationer, som forbrugeren er bevidst om på et givet 
tidspunkt. Arbejdshukommelsen er i stand til at kombinere information fra 
omgivelserne med information, der er aktiveret fra langtidshukommelsen. 
Det er begrænset, hvor meget viden, der kan være aktiveret i arbejds-
hukommelsen på en gang. Et symbol eksisterer således ikke permanent i 
arbejdshukommelsen, men begynder at svækkes i løbet af få sekunder. 

Langtidshukommelsen er den permanente opbevaring af viden, 
betydninger og overbevisninger. Langtidshukommelsen kan beskrives som 
en stor inaktiv samling af viden, mens arbejdshukommelsen består af 
midlertidige aktive informationer, der ’glemmes’, når de overføres til 
langtidshukommelsen. Langtidshukommelsen har i princippet ubegrænset 
kapacitet, hvilket skyldes dens samspil med arbejdshukommelsen. Arbejds- 
og langtidshukommelsen skal derfor ikke betragtes som to fysisk adskilte 
hukommelsessystemer. Arbejdshukommelsen kan i stedet opfattes som den 
aktiverede del af langtidshukommelsen. Den væsentligste forskel mellem 
arbejds- og langtidshukommelsen beror således på funktionelle forhold.  

Efter endt opmærksomhed glemmer forbrugeren igen, for derigennem at 
kunne bruge den begrænsede kognitive kapacitet i arbejdshukommelsen til 
nye opgaver – såsom et nyt valg i en anden produktkategori. At ’glemme’ 
er i denne sammenhæng ensbetydende med, at den aktiverede del af 
hukommelsen igen bliver passiv/inaktiv. Informationen er ude af 
forbrugerens bevidsthed, men er ikke glemt i bogstavelig forstand, da 
informationen stadig eksisterer i den passive langtidshukommelse (Cowan, 
1988; Norman, 1982). 
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Organisering af viden i hukommelsen 

Lagringen af informationer i langtidshukommelsen betragtes i mange 
hukommelsesmodeller (se f.eks. Norman, 1982) som værende organiseret 
således, at forskellige kognitive enheder er indbyrdes forbundet via asso-
ciationer for derved at forme kognitive netværk af viden. Helt overordnet 
vil det kognitive netværk kunne bestå af generel (deklaratorisk) og 
procedural viden (Anderson, 1983a; Peter et al., 1999).  

Procedural viden er viden om, hvordan noget gøres (f.eks. cykle eller 
betale med Dankort). Indlæringen sker gradvis via erfaring eller øvelse. 
Efterhånden kan den procedurale viden lagres som en række af ’if...then’-
sekvenser, der til sidst udføres automatisk. Procedural viden kan således 
beskrives som scripts, det vil sige lister eller sekvenser af viden om, 
hvordan man agerer, eller hvilken viden der er relevant i bestemte 
situationer.  

Generel viden vedrører derimod forbrugernes opfattelse af relevante 
informationer i deres omgivelser. Generel viden lagres som associationer, 
som forbinder to kognitive enheder. Viden eller betydning er defineret ved 
associationer mellem de kognitive enheder.  

Den generelle viden kan igen opdeles i enten episodisk eller semantisk 
viden (Chang, 1986; Tulving, 1972). Episodisk viden refererer til den 
viden, forbrugerne har om specifikke begivenheder, som de selv har været 
udsat for. Episodisk viden vil være forbundet med en tidsdimension, der 
relaterer sig til tidspunktet, hvor begivenheden fandt sted. Et eksempel på 
episodisk viden i figur 3.2 kan være: ”Blev nødt til at købe Café Noir kaffe 
til fuld pris sidste gang...da tilbuddet var udsolgt i den anden butik”. 
Forbrugerne har også semantisk viden om ting og begreber i omgivelserne 
og deres sammenhænge. I figur 3.2 er der flere eksempler på semantisk 
viden i forhold til Café Noir. Det kan være de personlige betydninger og 
overbevisninger, der knytter sig til attributterne kvalitet, design af posen og 
opfattelse af normalprisen.  

Kasserne i figur 3.2 repræsenterer således kognitive enheder, mens linjerne 
imellem kasserne repræsenterer associationer. Figur 3.2 illustrerer, hvor 
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forskelligartede associationerne også kan være for noget så hverdagsagtigt 
som kaffe. En del af denne kognitive vidensstruktur kan blive aktiveret 
under visse omstændigheder. En reklame inde i supermarkedet, der spiller 
på den brasilianske association, kan aktivere de dele af netværket, der 
omhandler kvalitet, men også VM i fodbold eller samba. Hvorom alting er, 
vil den viden, der aktiveres om Café Noir i forbindelse med en købs-
situation, kunne påvirke forbrugerens perceptions- og integrationsprocesser 
og dermed den endelige beslutning. 

Figur 3.2 Et eksempel på et kognitivt netværk for Café Noir kaffe 
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Da det antages, at automatiske processer ikke kræver opmærksomhed, 
skulle de relevante vidensstrukturer, der aktiveres ved en given påvirkning, 
ikke påvirke effektiviteten af arbejdshukommelsen. Hvordan den auto-
matiske aktivering af vidensstrukturer fungerer, kan beskrives ud fra 
teorien om ’spreading activation’ (Anderson, 1983b; Collins & Loftus, 
1975). Vidensstrukturer kan aktiveres på baggrund af eksponering for 
informationer fra omgivelserne, eller ved at der internt starter en 
tankeproces – f.eks. et problem erkendes. Aktiveringen spredes parallelt fra 
kilden til de associerede kognitive enheder. Aktiveringen spreder sig fra 
enhed til enhed med aftagende styrke alt efter styrken af de respektive 
associationer mellem de kognitive enheder – jo stærkere association, jo 
mindre aftager aktiveringen. Associationens styrke afhænger endvidere af, 
hvor længe det er siden, associationen sidst har været aktiveret, samt hvor 
ofte denne association er blevet aktiveret. Den samlede aktivering af en 
kognitiv kategori er lig summen af alle indgående aktiveringer, hvilket 
ligeledes er afgørende for, om forbrugeren bliver bevidst om den aktuelle 
kognitive kategori. Det antages således, at en kognitiv kategori skal over et 
vist niveau af aktivering, før den bliver genstand for forbrugerens 
bevidsthed. 

Kognitiv læring  

Kognitiv læring opstår, når forbrugeren fortolker informationer fra 
omgivelserne for derigennem at skabe ny viden eller mening. Der vil ofte 
være tale om, at denne nye viden modificerer de eksisterende videns-
strukturer i hukommelsen (Peter et al., 1999). Læring kan således fore-
komme ved, at nye kognitive enheder eller nye associationer tilføres det 
kognitive netværk for produktalternativet. Der kan også være tale om, at 
eksisterende associationer forstærkes (Grunert, 1996) – for eksempel hvis 
forbrugeren i eksemplet i figur 3.2 så en reklame for Café Noir, som 
spillede på associationer til Brasilien eller vedkommende igen oplevede at 
få ros for sin kaffe efter et middagsselskab. 

Grunert (1996) skriver i den forbindelse, at enhver ny information kan 
opfattes som værende en kombination af gamle informationer. Selv i 
tilfældet med et nyt produkt på markedet kan information herom føre til, at 
der skabes en ny association mellem en kendt produktkategori og eventuelt 
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et kendt mærkenavn. Læring går i et kognitivt netværksperspektiv ud på, at 
styrken af associationer mellem kognitive enheder ændres. Det antages 
derudover, at kognitive enheder, der skal associeres, må være til stede i 
arbejdshukommelsen på samme tid. Det betyder samtidig, at forbrugeren 
vil være bevidst om de kognitive enheder, der skal associeres. Læring vil i 
den kognitive psykologis perspektiv være genstand for kapacitetsbegræns-
ninger i arbejdshukommelsen og være forbundet med bevidst informations-
behandling i en eller anden udstrækning, idet det erindres, at der kan være 
tale om et kontinuum fra automatisk til bevidst opmærksomhed.  

3.1.3 Integrationsprocesserne 

Det sidste område i figur 3.1 omhandler integrationsprocesserne. I forbin-
delse med integrationsprocessen kombinerer forbrugerne forskellige former 
for viden med henblik på holdningsdannelse og beslutningstagning 
(Bettman, 1979; Jacoby & Olson, 1977; Peter et al., 1999). Relevant viden 
kan i denne forbindelse blive aktiveret direkte fra langtidshukommelsen, 
men kan også være et resultat af ekstern informationssøgning. Grundet den 
begrænsede kognitive kapacitet vil det kun være selv-relevant viden, der 
anvendes i forbindelse med holdningsdannelsen. 

Forbrugerne vurderer således alternativerne i valgsættet (’consideration 
set’) ud fra en integration af selv-relevant eksisterende viden og eventuelt 
ny viden, hvorefter der dannes en holdning til for eksempel at købe det 
enkelte produktalternativ. Holdningen gemmes i hukommelsen associeret 
med for eksempel produktalternativet. Udfaldet af integrationsprocessen er 
et valg, som kognitivt repræsenteres som en købsintention (beslutnings-
plan) (Bettman, 1979; Peter et al., 1999). 

Der er udviklet en del modeller inden for forbrugeradfærdsforskningen til 
at forklare denne integrationsproces (se f.eks. Bettman, 1979; Peter et al., 
1999). Det drejer sig både om kompensatoriske og ikke-kompensatoriske 
modeller. Ved en kompensatorisk integrationsproces kan negative vurde-
ringer på nogle punkter opvejes af positive vurderinger af andre forhold 
omkring det vurderede – eksempelvis kan en lavere pris end forventet 
opveje en relativt lavere kvalitet/evaluering af andre attributter. Det 
produkt, der får den højeste vurdering, vælges derefter.  
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Der findes desuden flere ikke-kompensatoriske modeller, hvor positive og 
negative vurderinger af forskellige relevante kriterier ikke balancerer i 
forhold til hinanden. For eksempel vil den ’conjunctive’ beslutningsregel 
føre til, at produktalternativer, der ikke opfylder et minimumskrav, vælges 
fra. Eksempler på denne beslutningsregel kunne være, at kaffen skal være 
økologisk for at komme i betragtning, eller at et produktalternativ fra-
vælges, fordi det er for dyrt, selvom det ellers vurderes positivt. Andre 
ikke-kompensatoriske beslutningsregler inkluderer ’disjunctive’, ’lexico-
graphic’ og ’elimination of aspects’ (se f.eks. Bettman, 1979; Peter et al., 
1999). Derudover kan der være tale om, at en kombination af kompen-
satoriske og ikke-kompensatoriske integrationsprocesser anvendes. For 
eksempel kan forbrugeren skære sit valgsæt til i forhold til en øvre 
prisgrænse, hvorefter der foregår en kompensatorisk beslutningsproces 
mellem de resterende alternativer – også på baggrund af prisforskelle 
herimellem (Bronnenberg & Vanhonacker, 1996). 

Endelig kan heuristikker anvendes til at håndtere tidspres og begrænset 
kognitiv kapacitet – ikke mindst i situationer, hvor forbrugeren er mindre 
involveret i objektet eller situationen (Hoyer, 1984; Peter et al., 1999). 
Heuristikker kan beskrives som simple ’if...then’-procedurer, der forbinder 
en begivenhed med en egnet adfærd. Heuristikker kan tilpasses specifikke 
situationer og kræver kun minimal kognitiv kapacitet. Heuristikker kan 
lagres i hukommelsen og kan anvendes automatisk. Deraf kan afledes, at 
der er tale om procedural viden i hukommelsen, som er resultatet af 
tidligere erfaringer. Heuristikker kan forekomme i forbindelse med 
søgning, evaluering og valg mellem produktalternativer. Eksempler på 
sidstnævnte inkluderer ”køb det produktalternativ, der er på tilbud” eller 
”køb det billigste”, hvis der skal vælges mellem kendte produktalternativer. 
Næste afsnit beskæftiger sig netop mere indgående med prisen i 
informationsbehandlingen. 

3.2 Prisinformationsbehandling 

Jacoby og Olson (1977) introducerede et informationsbehandlings-
perspektiv inden for prisadfærdsområdet, hvilket ledte til spørgsmål 
omkring, hvordan forbrugere indkoder, behandler, lagrer og derefter 
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aktiverer prisinformationer fra hukommelsen. De byggede på følgende 
grundlæggende antagelse:  

”Det er ikke den objektive virkelighed, som afgør menneskers (inklusiv 
forbruger-) adfærd, men derimod hvordan den objektive virkelighed 
oversættes af individet. Det vil sige, at eksterne stimuli ikke udøver 
direkte indflydelse på adfærden, men kun indirekte indflydelse. Stimuli 
må først opfattes og oversættes, før de kan påvirke beslutningsprocessen 
og den observerbare adfærd.”  

På den baggrund opstillede de en referenceramme, som indeholder mange 
af de samme delelementer, som den netop gennemgåede generelle model 
for forbrugerbeslutningstagning, jævnfør figur 3.3. 

Prisinformationsbehandlingen bliver således separeret fra den øvrige 
informationsbehandling, men det skal ikke forstås derhen, at købs-
beslutningen alene foretages på baggrund af prisinformationsbehandlingen. 
Derimod vil der simultant med prisinformationsbehandlingen også kunne 
foregå behandling af andre informationer, hvor alle vejes sammen i kassen 
”integration af prisen med anden information”.  

Der skelnes mellem en objektiv og en psykologisk pris i figur 3.3. Stimulus 
fra omgivelserne udgøres således her af den objektive pris, som defineres 
som den faktiske monetære pris på et produkt eller serviceydelse (Jacoby & 
Olson, 1977). Automatisk eller bevidst opmærksomhed mod den objektive 
pris kan lede til indkodning heraf, hvor forbrugeren oversætter den ved at 
tildele den symbolsk mening. Den afledte psykologiske pris kan være den 
samme som den objektive pris, men der er ikke nødvendigvis overens-
stemmelse herimellem. Således kan den objektive pris oversættes til en 
anden form end den oprindelige ved indkodningen. Et eksempel kan 
illustrere dette: En objektiv pris på 15,95 kroner. for en liter appelsinjuice 
kan blive indkodet som værende ”dyr” for nogle, ”billig” for andre, mens 
endnu andre indkoder prisens oprindelige numeriske værdi ”15,95”. Jacoby 
og Olson (1977) antager således, at opfattelsen af den samme objektive pris 
vil kunne variere blandt forbrugere.  
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Figur 3.3 Oprindelig referenceramme for prisinformationsbehandling 

 

Kilde: Jacoby og Olson (1977) – oversat til dansk 

Teorier med relevans for prisinformationsbehandling og ikke mindst pris-
viden gennemgås herefter med udgangspunkt i den generelle model for 
forbrugerbeslutningstagning og Jacoby og Olsons (1977) referenceramme. 

3.2.1 Opmærksomhed mod prisen (prissøgning) 

Prisinformationer adskiller sig fra næsten alle andre informationstyper ved, 
at der er større sandsynlighed for, at prisinformationer ændrer sig mellem 
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indkøbssituationer og indkøbssteder. Desuden er det relativt lettere at 
sammenligne priser end for eksempel kvalitetsparametre mellem produkter, 
da prisen er en objektivt målbar størrelse. Dette kan øge incitamentet til at 
generhverve prisinformation ved næsten hver indkøbslejlighed i form af 
aktiv prissøgning og dermed bevidst opmærksomhed. På den anden side 
kan det dog også få nogle forbrugere til at opgive på forhånd for i stedet at 
benytte simple heuristiske beslutningsregler for at omgå kompleksiteten 
(Jacoby & Olson, 1977; Peter et al., 1999; Urbany et al., 1996; Winer, 
1986). Prisinformationer kan modtages via hørelses- og/eller synssansen, 
hvor sidstnævnte vil være det mest normale – ikke mindst ved tilbuds-
avislæsning og under butiksbesøg. 

Ud fra en tilpasning af Urbany et al.s (1996) definition kan prissøgning 
defineres som den indsats, som ydes i forbindelse med at opnå og 
sammenligne forskellige produkters (og butikkers) priser. Denne indsats 
kan eksempelvis være i form af tidsforbrug, transport og/eller kognitive 
anstrengelser ved at lede efter, sammenligne og lagre prisinformation. 
Graden af prissøgning afhænger af flere forhold, hvoraf nogle berøres i det 
følgende.  

Hvorfor overhovedet søge prisinformation? I store træk kan man sige, at 
prisinformationer søges for at (1) vurdere pris i forhold til kvalitet for det 
enkelte produktalternativ og mellem produktalternativer, (2) udnytte tilbud, 
samt for at (3) følge med i produktalternativernes generelle prisniveau – 
såvel i den enkelte butik som mellem detailkæder (Alba et al., 1999; Avery, 
1996; Mazumdar & Monroe, 1992; Urbany et al., 1996). Der kan være tale 
om, at prisinformationerne søges med henblik på at vælge et produkt-
alternativ eller et indkøbssted, hvor det primært vil være førstnævnte, der er 
i fokus i denne afhandling.  

Ifølge Stiglers ’Economics of information’-teori (1961) har den enkelte 
forbruger ikke fuldstændig viden. For at opnå viden om produkter og priser 
må forbrugeren derfor foretage informationssøgning, og omfanget af denne 
søgningsaktivitet fastlægges ud fra en cost benefit-betragtning. De omkost-
ninger, der er forbundet med søgningen, er de ressourcer, forbrugeren 
investerer i processen. De ressourcer, der typisk investeres i søgnings-
processen, er tid, penge og energi (kognitive anstrengelser). Gevinsten ved 
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at søge information vil kunne være lavere priser og/eller højere produkt-
kvalitet end udgangspunktet. Ifølge Stigler (1961) vil den marginale 
omkostning ved søgningsprocessen være stigende, mens den marginale 
gevinst tilsvarende vil være faldende ved fortsat søgning. Stigler antager 
derfor, at den rationelle forbruger vil fortsætte søgningsprocessen indtil det 
punkt, hvor den marginale omkostning er lig med den marginale gevinst 
herved.  

Omfanget af forbrugerens søgning skulle være positivt korreleret med 
værdien af produktet og graden af prisvariation i produktkategorien, mens 
søgningen skulle være negativt korreleret med (1) de økonomiske søge-
omkostninger – f.eks. transportomkostninger; (2) offeromkostningen som 
følge af tidsforbrug; samt (3) de kognitive anstrengelser, der kan være 
forbundet med at behandle information (Stigler, 1961; Urbany et al., 1996). 

Aktiv prissøgning kan sammenlignes med målrettet (’intentional’) ekspo-
nering for prisinformationen, men selvom ovenstående illustrerer incita-
mentet til prissøgning, kan der også være tale om tilfældig eksponering for 
prisinformationen ved produktvalget – for eksempel når man tager produkt-
alternativet fra hylden. Endelig vil alle prisinformationer i synsfeltet 
automatisk få opmærksomhed og blive behandlet. Det er dog kun de 
relevante prisinformationer, forbrugeren bliver bevidst om, og hvis prisen 
slet ikke er relevant for forbrugeren, bliver han/hun ikke bevidst herom 
(Alba et al., 1991; Eysenck, 1993). 

Pre store-søgningsaktivitet foretages generelt for (1) at opnå pris- og 
produktinformation, (2) for at udvælge ønskede mærker, og (3) for at 
udvælge et indkøbssted. In store-søgningsaktivitet foretages derimod for at 
udvide pre store-søgningsaktiviteterne og for at sikre, at de forudbestemte 
produktalternativer rent faktisk er de optimale i forhold til produktkate-
gorien og det valgte indkøbssteds priser (Avery, 1996). Når det gælder pre 
store-søgning involverer denne først og fremmest læsning af ugentlige 
tilbudsaviser med henblik på at sammenligne priser mellem indkøbssteder 
og udfærdige indkøbsliste. In store-søgning inkluderer pris- og produkt-
sammenligninger samt søgning efter tilbud (Avery, 1996; Urbany et al., 
1996). 
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Det antages, at pre store- og in store-søgningsaktivitet er indbyrdes negativt 
korrelerede. Således skulle pre store-søgning, ifølge Stiglers (1961) cost 
benefit-teori, substituere in store-søgningsaktivitet.  

Ifølge Dickson og Sawyer (1990) kan der være flere årsager til, at 
forbrugere ikke altid tjekker prisen: (1) tidsnød; (2) en tro på at prisen er 
tilfredsstillende eller uforandret i forhold til seneste pristjek; (3) mærke-
loyalitet; (4) besvær ved at finde prisangivelsen; og/eller (5) cost/benefit-
betragtning.  

3.2.2 Indkodning af prisen 

Prisinformationen tolkes dernæst og gøres meningsfuld ved hjælp af 
eksisterende viden om prissymboler. Forbrugeren kan indkode pris-
information på forskellige måder, hvorfor den psykologiske pris ikke 
nødvendigvis er identisk med objektive prisstimuli. Indkodningen af en 
objektiv pris kan være ordinalskaleret eller ’attitudinal’ (Jacoby & Olson, 
1977; Mazumdar & Sinha, 2001; Zeithaml, 1982). ”Coca-Cola er dyrere 
end Jolly Cola” kunne være et eksempel på førstnævnte, mens ”Coca-Colas 
pris er rimelig” eksemplificerer sidstnævnte. Alternativt kan indkodningen 
være numerisk/ratioskaleret. Selv i de tilfælde, hvor den objektive pris 
bibeholder en numerisk værdi under indkodningen, vil den psykologiske 
pris kunne afvige fra den objektive pris som følge af eksempelvis en 
afrunding af prisen. En objektiv pris på 32,95 kroner kan eksempelvis 
indkodes som ”33 kroner” eller ”omkring 30 kroner”.  

Ifølge Craik og Lockharts (1972) ’levels-of-processing framework’ kan 
forbrugeren indkode stimuli på forskellige niveauer, der spænder fra 
overfladisk og sansebaseret indkodning af stimuli (’sensory encoding’) til 
dybere og mere semantisk indkodning af stimuli (’semantic encoding’). 
Den semantiske indkodning er kendetegnet ved mere dybdegående behand-
ling af objektive stimuli end den sansebetonede indkodning, hvorfor den er 
forbundet med større kognitiv anstrengelse. Til gengæld vil et dybere 
behandlingsniveau kunne resultere i mere omfattende, længerevarende og 
stærkere hukommelsesspor (associationer) (Alba et al., 1991; Grunert, 
1996; Zeithaml, 1982).  
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Dickson og Sawyer (1990) sondrer mellem binær og metrisk indkodning 
af prisinformationer. Den binære indkodningsform refererer til en simpli-
ficeret indkodning af eksempelvis et objektivt tilbudsskilt. Denne type 
prisstimulus kan signalere, at et produkt er på tilbud, hvorfor forbrugeren 
kan indkode prisinformationen binært som værende ”normalpris/ej på 
tilbud” eller ”tilbudspris/på tilbud”. Denne indkodningsform forudsætter 
altså ikke, at forbrugeren har bemærket den faktiske pris. Hvis forbrugeren 
i tillæg ønsker at vurdere tilbuddets attraktivitet, vil der også være behov 
for at indkode nedsættelsens størrelse. Dette vil ske i form af metrisk 
indkodning.  

I en tidligere undersøgelse (Jensen 2001) kunne 92,7 procent af responden-
terne angive den korrekte tilbudsstatus for et netop valgt produktalternativ, 
mens kun 35 procent rapporterede om aktiv søgning efter tilbud inden for 
den pågældende produktkategori. Dette resultat tyder på, at forbrugerne 
generelt er passive modtagere af tilbudskommunikation i supermarkedet, 
hvilket kan skyldes den lettere binære indkodning af tilbudssignaler i for-
hold til metrisk indkodning af priser. Men resultatet er også et godt 
eksempel på en situation, som kan være præget af automatisk pris-
informationsbehandling. 

Læring 

De forskellige måder at behandle prisinformationer på kan endvidere 
relateres til læring. Ifølge Grunert (1996) vil læring normalt være forbundet 
med en bevidst behandling af information, hvorved læring bliver genstand 
for kognitive kapacitetsbegrænsninger. Læring skulle dog kunne finde sted 
selv ved en mindre grad af bevidst prisinformationsbehandling, men graden 
af læring antages i så fald at være mindre – hvilket vil afspejle sig i styrken 
af associationen. Graden af læring af for eksempel en tilbudspris vil således 
afhænge af, hvor grundig denne prisinformation behandles (Craik & 
Lockhart, 1972). 

Inden for prisadfærdslitteraturen sondres der derudover normalt mellem to 
former for læring: ’intentional learning’ og ’incidental learning’ 
(Mazumdar & Monroe, 1990, 1992; Mazumdar & Sinha, 2001; Monroe et 
al., 1986). Monroe et al. (1986) definerer disse læringsformer således: 
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• ’Intentional learning’ betegner den indlæring, der er et resultat af 
aktiv søgning efter prisinformation både før, under og efter købet af et 
produkt. 

• ’Incidental learning’ betegner den indlæring, der sker ved et tilfælde i 
løbet af valget, eller hvor der ikke er nogen aktiv søgning efter pris-
information. 

Monroe et al.s (1986) definition af læringsbegrebet harmonerer med, at 
læring kan forekomme selv ved en mindre grad af bevidst prisinformations-
behandling, ligesom den tager afsæt i den tidligere omtalte opdeling i 
målrettet og tilfældig eksponering for stimuli.  

’Inter-item processing’ versus ’intra-item processing’ 

I forlængelse heraf relaterer Monroe et al. (1986) ’intentional learning’ og 
’incidental learning’ til de to informationsbehandlingsformer, ’inter-item 
processing’ og ’intra-item processing’, (Mandler, 1980) af priser: 

o ’Inter-item processing’ er kendetegnet ved, at der behandles flere 
informationer ad gangen i form af en eller anden sammenligning.  

o ’Intra-item processing’ er kendetegnet ved, at der kun behandles 
én pris for ét produkt. 

Forbrugere, der sammenligner forskellige alternativer eller tilgængelig 
information om alternativerne (eksempelvis prisen), er tilbøjelige til at 
behandle via ’inter-item processing’. Den aktive informationssøgning 
indikerer endvidere, at der er tale om ’intentional learning’. De forbrugere, 
der sammenligner priser, lægger i højere grad mærke til prisinformationer 
og behandler disse mere udførligt, hvorved der skabes flere associationer i 
det kognitive netværk (Mazumdar & Monroe, 1992). Ifølge ’levels of 
processing framework’ (Craik & Lockhart, 1972) skulle denne mere 
omfattende informationsbehandling resultere i stærkere og mere holdbare 
hukommelsesspor (Grunert, 1996; Zeithaml, 1982). 
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Forbrugere, der kun lægger mærke til information vedrørende det valgte 
eller foretrukne produktalternativ, er tilbøjelige til at behandle via ’intra-
item processing’. Disse forbrugere kan således godt lægge mærke til pris-
information, men i så fald sker dette uden nogen særlig grad af tanke-
virksomhed, og associationsdannelsen vil i mange tilfælde være meget 
begrænset. Dette indikerer, at der vil være tale om ’incidental learning’, 
såfremt der finder indlæring af prisinformation sted (Monroe et al., 1986).  

Det kan konkluderes, at ’inter-item processing’ (’intentional learning’) 
generelt vil resultere i flere associationer og dermed et stærkere 
hukommelsesspor, mens ’intra-item processing’ antages at være meget 
udtalt inden for dagligvarekøb som følge af den formodede lave invol-
vering (Monroe et al., 1986). Forbrugeren er desuden ikke altid selv klar 
over, at prisen er blevet indlært i forbindelse med produktvalget. 

3.2.3 Lagring af prisinformationer  

Som det fremgik af afsnit 3.1.2, aktiveres relevante vidensstrukturer fra 
langtidshukommelsen, når en forbruger retter sin opmærksomhed mod en 
eller anden form for information. En forbruger, som er ved at foretage et 
produktvalg, kan således rumme et begrænset antal kognitive enheder i 
arbejdshukommelsen, som kan repræsentere karakteristika ved de 
alternativer, der er under overvejelse. Den psykologiske pris kan være 
heriblandt alt efter, hvor relevant prisen er for forbrugeren (Jacoby & 
Olson, 1977). Men disse kognitive enheder eksisterer kun kortvarigt i 
arbejdshukommelsen. En forbruger, der foretager flere produktvalg i et 
supermarked, vil skifte opmærksomheden mod næste beslutningssituation, 
når valget i en produktkategori er tilendebragt. Som følge af begrænset 
kognitiv kapacitet ’renses’ arbejdshukommelsen således mellem 
beslutningssituationerne for at gøre plads til næste informationsbehandling. 
Prisen vil derefter kunne overføres til langtidshukommelsen som en 
styrkelse af eksisterende associationer eller som en helt ny association.  

Jo større opmærksomhed mod og indlæring af prisinformationen, for 
eksempel som følge af ’inter-item processing’, jo større sandsynlighed er 
der for, at den psykologiske pris bliver associeret med produktalternativet 
(den kognitive enhed) i form af episodisk prisviden (Bettman & Sujan, 
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1987; Dickson & Sawyer, 1990; Jacoby & Olson, 1977; Monroe et al., 
1986; Tulving, 1972).  

Flere forfattere (Jacoby & Olson, 1977; Mazumdar & Monroe, 1990; 
Zeithaml, 1982;) påpeger desuden, at forbrugeren kan opbevare pris-
information i hukommelsen som en repræsentation af såvel den faktiske 
pris som af produktalternativets relative pris i forhold til andre alternativer. 
Ifølge Zeithaml (1982) kan dette være en konsekvens af, at begge typer af 
prisinformation er behjælpelige i forbrugerens beslutningstagning. Nøjagtig 
prisviden giver forbrugeren mulighed for at holde sig inden for et budget i 
supermarkedet, ligesom det giver forbrugeren mulighed for at følge de 
enkelte produkters prisudvikling. Relativ prisviden giver forbrugeren viden 
om, hvilke produkter der er de mest økonomiske. 

Det mest markante koncept, som er blevet udviklet til at forklare proces-
serne mellem indkodning og holdning til prisen, er dog referencepriser. 
Referencepriser indgår således som en essentiel del af prisinformations-
behandlingen.  

3.2.3.1 Referencepriser 

Referencepriser er et resultat af observeret prisustabilitet, som er meget 
udpræget inden for dagligvarehandel. Således kan den enkelte butiks priser 
variere meget over tid som følge af midlertidige prisnedsættelser eller 
producenters ændringer i marketingmix. Derudover kan det enkelte alter-
nativs pris også variere mellem forskellige kæder – og endda inden for 
samme kæde som følge af forskelle i den lokale konkurrencesituation 
(Gijsbrechts, 1993; Jacoby & Olson, 1977; Winer, 1986). Konsekvensen af 
denne observerede prisustabilitet er, at der opstår usikkerhed omkring den 
”sande” pris for det enkelte produktalternativ. Som følge af denne usikker-
hed udvikler forbrugerne personlige forudsigelsesregler, som gør dem i 
stand til for eksempel at sammenligne en tilbudspris med normalprisen. 
Forbrugere forventer med andre ord en bestemt pris for produktalternativet, 
sammenligner den med den faktiske pris i købsøjeblikket og udvikler 
beslutningsregler baseret på forskellen mellem den faktiske og forventede 
pris (Mazumdar et al., 2005; Winer, 1986).  
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Referenceprisens teoretiske udgangspunkt 

Referencepriskonceptet tager afsæt i flere psykologiske teorier. Helsons 
(1964) ’adaption-level theory’ er den oftest citerede; den er baseret på 
antagelsen om, at individer vurderer stimuli i forhold til interne normer 
(’adaption levels’), som repræsenterer den samlede effekt af nuværende og 
tidligere erfaringer. Alle vurderinger er derfor relative i forhold til en til 
enhver tid tilpasset intern norm. Det vil sige, at alle nye stimuli opfattes og 
sammenlignes i forhold til et referencepunkt/-region, som flytter sig. 

Dette kan være en af forklaringerne på, at forbrugere i tidligere pris-
hukommelsesundersøgelser udviste forholdsvis unøjagtig prisviden, når de 
blev interviewet ved butikkens udgang. Den seneste priseksponering og 
eventuelt efterfølgende prisinformationsbehandling kan have resulteret i, at 
den ellers nøjagtige prisinformation er blevet brugt til at tilpasse reference-
prisen. En tilpasning a la den, der er beskrevet ovenfor, vil således resultere 
i, at den semantiske hukommelse afviger fra den faktiske pris – men den 
opdaterede referencepris er dog sandsynligvis tættere på den faktiske pris, 
end hvis prisen ikke var blevet bemærket. 

’Assimilation-contrast theory’ (Sherif, 1963) komplementerer førnævnte 
teori. Den bygger således på en grundantagelse om, at individer sammen-
ligner nye stimuli med tidligere erfaringer med stimulus-kategorien. Flere 
forfattere (heriblandt Dickson & Sawyer, 1990; Mazumdar et al., 2005; 
Monroe, 2003) har anvendt denne teori til at gøre rede for referencepris-
effekter. Forbrugeren skulle således være i besiddelse af en distribution af 
priser for en given produktkvalitet, som opfattes som acceptable (f.eks. en 
pose god kaffe koster normalt mellem 35 og 40 kroner i et supermarked). 
Såfremt referenceprisintervallet forskyder sig i retning af nye stimuli 
(priser), siges en assimilationseffekt at have fundet sted. Dette vil dog kun 
ske, hvis forbrugeren opfatter den nye pris som værende plausibel i forhold 
til referenceprisintervallet – for eksempel vil et knaldtilbud på en pose god 
kaffe til 20 kroner ikke føre til opdatering af referenceprisintervallet. 
Kontrasteffekter optræder derimod, når en ny pris forskyder referencepris-
intervallet så meget, at de priser, som oprindelig blev opfattet som lave, 
opfattes som værende endnu lavere – men stadig tilhørende samme 
distribution for et given kvalitetsniveau.  
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’Prospect theory’ (Kahnemann & Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, 
1991) beskriver en værdifunktion, som er defineret over tab og gevinster, 
hvorved det også antages, at der eksisterer et referencepunkt. Overført til 
prisområdet (f.eks. Erdem et al., 2001; Monroe, 2003) skulle forbrugerne 
reagere asymmetrisk på højere og lavere priser i forhold til reference-
punktet. Således udviser forbrugerne større følsomhed over for tab (højere 
pris end ventet) i forhold gevinster (lavere pris end ventet) (Erdem et al., 
2001).  

Endelig skulle sandsynligheden for at købe et produktalternativ ifølge 
’Transaction-utility theory’ (Thaler, 1985) være påvirket af en vurdering 
af den faktiske pris i forhold til den forventede pris. Forbrugeren vil kunne 
opnå ekstra nytte ved at købe et produktalternativ på tilbud, hvor størrelsen 
af denne nytte er en funktion af forskellen mellem tilbudsprisen og den 
opfattede normalpris, det vil sige referenceprisen. Denne teori antager med 
andre ord, at forbrugerne tjekker prisen for at ’udregne’ den ekstra nytte.  

Forskellige operationaliseringer af referencepris 

Det empiriske belæg for eksistensen af hukommelsesbaserede reference-
priser er indirekte: I scannerdataundersøgelser af forbrugernes valg forud-
siger modeller, der inkluderer effekter af referencepriser, forbrugernes valg 
signifikant bedre end modeller, hvor effekter af referencepriser er udeladt. 
Forbrugerne agerer altså som om, de har adgang til en eller anden form for 
prishukommelse og er i stand til at bruge denne information til at justere 
deres valgadfærd i forhold til observerede prisændringer (Kalyanaram & 
Winer, 1995). 

Referencepriser deles sædvanligvis op i eksterne og interne reference-
priser (se f.eks. Mayhew & Winer, 1992; Mazumdar & Papatla, 2000; 
Mazumdar et al., 2005). Den interne referencepris er hukommelsesbaseret, 
hvorimod den eksterne referencepris er stimulusbaseret. Den eksterne 
referencepris kan for eksempel være en førpris eller vejledende pris, som er 
angivet af detaillisten. Alternativt kan det være prisen på et andet tidligere 
valgt produktalternativ eller den laveste pris i kategorien. Nogle bruger 
måske en ekstern referencepris, hvis den interne referencepris enten er svær 
at frembringe i købsøjeblikket eller for svag, fordi man er usikker på den.  
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Winers (1986) konceptualisering af referenceprisen forudsætter, (1) at 
forbrugeren har en individuel referencepris for hvert produktalternativ i 
valgsættet (’consideration set’); (2) at referenceprisen er hukommelses-
baseret; samt (3) at den udgøres af sidste periodes pris, en pristrend og 
produktalternativets markedsandel. Siden Winers klassiske artikel fra 1986, 
er der en række forskellige konceptualiseringer af referenceprisbegrebet 
blevet foreslået (Briesch et al., 1997; Mazumdar et al., 2005).  

Briesch et al. (1997) gennemførte i den forbindelse en sammenligning af 
fem forskellige konceptualiseringer af referenceprisbegrebet ved hjælp af 
scannerdata (panel). Formålet var at belyse, om der var én koncep-
tualisering, der skilte sig ud fra de andre med hensyn til at øge forud-
sigelsen af forbrugernes valg. Ifølge disse forfattere er der tre hoved-
kategorier af konceptualiseringer. 

Hovedparten af tidligere undersøgelser har antaget, at referenceprisen alene 
er baseret på en vægtning af tidligere oplevede priser. Andre, heriblandt 
Winer (1986), har udvidet denne konceptualisering ved at gøre reference-
prisen til en funktion ikke kun af tidligere priser, men også andre kon-
tekstuelle faktorer såsom pristrends og tilbudshyppighed. Begge disse 
hovedkategorier er hukommelsesbaserede. Derimod er den tredje hoved-
kategori stimulusbaseret, hvilket vil sige, at et andet produktalternativs 
aktuelle pris bruges som referencepunkt for de andre produktalternativer i 
valgsættet. Rationalet er, at prisen vil være en perifer attribut for nogle 
forbrugere, hvilket derfor gør, at en eventuel referencepris først dannes i 
købsøjeblikket, hvis prisinformationen overhovedet anvendes i forbindelse 
med produktvalg (Briesch et al., 1997). 

Resultatet af deres undersøgelse viste, at ’the brand specific past prices 
model’ generelt var den bedste operationalisering af referenceprisbegrebet i 
alle de fire undersøgte dagligvarekategorier. Denne operationalisering er 
ensbetydende med, at forbrugerne har en individuel referencepris for hvert 
produktalternativ, hvor den senest oplevede pris tæller mest, når prisen 
holdes op mod alternativets egen prishistorie (Briesch et al., 1997). Heraf 
kan udledes, at referenceprisen synes at være specifik for det enkelte 
produktalternativ fra valgsættet, hvilket betyder, at en enkelt referencepris 
ikke kan dække en hel produktkategori. Det får dem til at konkludere, at 
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antagelser om en kategorispecifik referencepris kan føre til misspecifice-
ring af beslutningsmodeller (Briesch et al., 1997).  

Briesch et al.s (1997) undersøgelse bygger på en forudsætning om, at alle 
forbrugere bruger samme type referencepris. De påpeger imidlertid selv 
muligheden for, at der er forskel mellem segmenter af forbrugere, ligesom 
der kan være tale om, at forbrugerne måske bruger forskellige typer 
referencepriser på forskellige indkøbsture. Disse forhold er dog endnu ikke 
tilstrækkeligt belyst (Mazumdar et al., 2005). På baggrund af scanner-
paneldata nåede Mazumdar og Papatla (2000) dog frem til, at forbrugerne 
både benyttede sig af eksterne og interne referencepriser. Der viste sig i den 
forbindelse at være et segment, der hovedsageligt benytter interne 
referencepriser, og ét, der mest benytter sig af eksterne referencepriser i 
beslutningsprocessen.  

Mazumdar og Monroe (1992) fandt frem til, at brugen af interne reference-
priser ikke kun er afhængig af evnen til at frembringe nøjagtig information 
fra hukommelsen, men også af hvor sikker forbrugeren er på, at den 
frembragte prisinformation er korrekt. Deraf sluttede de, at der er positiv 
korrelation mellem graden af denne usikkerhed og modtageligheden over 
for detaillistens eksterne referencepriser. 

Darke et al. (1995) kritiserer tidligere undersøgelsers forudsætning om, at 
alle forbrugere skulle være i besiddelse af produktspecifikke interne 
referencepriser for alle alternativer i valgsættet. De mener, at det er usand-
synligt, at forbrugerne skulle være i besiddelse af så omfattende 
information om priser. Deres undersøgelse indikerer, at forbrugere i flere 
tilfælde er i stand til at bedømme et produktalternativs pris ’online’ på 
basis af eksterne referencepriser og simple heuristikker.  

Ifølge Mazumdar et al. (2005) er der også behov for mere forskning for at 
forstå, om forbrugerne er i besiddelse af referencepriser på et mere 
aggregeret niveau end produktalternativet. Det synes plausibelt, at nogle 
forbrugere er i besiddelse af referencepriser for produktkategorien eller en 
del af produktkategorien – f.eks. de produktalternativer der udgør valg-
sættet (Monroe, 2003). Det kunne være tilfældet i produktkategorier kende-
tegnet ved lav variabilitet mellem produktalternativerne, hvad angår 
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kvalitet og pris. Det antages således, at små forskelle mellem produkt-
alternativerne ikke vil kunne retfærdiggøre de kognitive anstrengelser, der 
kan være forbundet med at søge og lagre prisinformationer for flere 
alternativer i hukommelsen (Mazumdar et al., 2005).  

På baggrund af ovenstående diskussion af konceptualiseringen af 
referenceprisen kan det konkluderes, at det ikke er tilstrækkeligt belyst, om 
forbrugerne er i besiddelse af en referencepris for produktkategorien eller 
en strategisk gruppe heraf (’consideration set’). Briesch et al.s (1997) ofte 
citerede undersøgelse indikerer, at forbrugerne har en hukommelsesbaseret 
referencepris, der er specifik for hvert alternativ i valgsættet, men der blev 
ikke taget højde for heterogenitet i deres undersøgelse. Der er dog bred 
enighed om, at forbrugerne er i besiddelse af et eller andet referencepunkt 
eller -interval, som de sammenligner aktuelle priser i forhold til, hvorefter 
de tilpasser deres valg. I et kognitivt netværksperspektiv vil referenceprisen 
kunne indgå som generel semantisk viden, som er associeret med 
produktalternativet og/eller produktkategorien. Derudover vil der kunne 
være tale om episodisk prisviden i langtidshukommelsen, som følge af en 
høj grad af prisinformationsbehandling. 

3.2.3.2 Eksplicit versus implicit prishukommelse  

Forbrugere kan enten evaluere produkter og træffe købsbeslutninger ud fra, 
hvad de kan huske, eller hvad de ved. Der er således forskel på at huske og 
at vide, hvilket kan analyseres ved hjælp opdelingen i eksplicit og implicit 
hukommelse (Monroe & Lee, 1999). ”At huske” er udtryk for eksplicit 
hukommelse, mens ”at vide” er baseret på en følelse af kendskab, som 
reflekterer implicit hukommelse. I modsætning til implicit hukommelse er 
eksplicit hukommelse karakteriseret ved bevidst erindring om 
eksponeringssituationen (Mandler, 1980; Rajaram & Roediger, 1997).  

Når der er tale om bevidst behandling af prisinformationer, vil både den 
faktiske pris og vurderingen af denne pris kunne blive overført fra arbejds- 
til langtidshukommelsen. Forbrugeren vil derfor med større sandsynlighed 
kunne huske prisen på et senere tidspunkt (Monroe et al., 1986; Monroe & 
Lee, 1999). Omvendt forholder det sig med ubevidst behandling af pris-
information, idet forbrugerne i dette tilfælde ikke lægger specielt mærke til 
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prisen. Ikke desto mindre kan der have fundet en nyttevurdering sted. 
Sandsynligvis vil forbrugeren ikke kunne huske prisen på et senere 
tidspunkt. Det er dog interessant at bemærke, at den samme forbruger, som 
ikke kan huske den nøjagtige pris, stadig kan være i stand til at indikere, at 
det valgte produkt er for dyrt, et godt køb eller rimeligt prissat. Dette 
antyder, at prisinformationen er behandlet og evalueret på et eller andet 
tidspunkt (Monroe & Lee, 1999). Forbrugere kan således have implicit 
prisviden i form af en fornemmelse af normalprisens størrelse. 

Den gængse opfattelse i litteraturen er, at forbrugernes daglige købs-
beslutninger typisk træffes i situationer med lav involvering og tidspres. 
Man må derfor formode, at det mere er reglen end undtagelsen, at forbru-
gerne tyr til ubevidst og automatisk prisinformationsbehandling, når der 
skal træffes købsbeslutninger, og disse beslutninger er ofte baseret på, hvad 
de ved frem for, hvad de kan huske.  

En eksplicit hukommelsestest, der knytter sig til en højere grad af opmærk-
somhed og uddybning, skulle derfor ikke være egnet til at måle forbru-
gernes prisviden i en sådan situation. Eksplicit hukommelse kan måles via 
price recall eller prisgenkendelse (Monroe & Lee, 1999; Monroe et al., 
1986). Derimod vil en implicit hukommelsestest være bedre egnet til at 
måle, hvorvidt forskellige produkters priser er blevet bemærket og behand-
let i en eller anden udstrækning. Implicitte hukommelsestest er ikke direkte 
relateret til eksponeringen for prisinformationen, hvorfor der er tale om 
indirekte test af hukommelsen. Såfremt respondenterne opnår et bedre 
resultat i den implicitte test – såsom en rangeringstest – indikerer det 
implicit erindring af eksponeringen (Monroe & Lee, 1999). 

3.2.3.3 ’Numerical cognition’ 

I forlængelse af ovenstående kan ’numerical cognition’ bruges som 
referenceramme til at forstå, hvordan priser behandles automatisk og 
ubevidst. Ifølge ’numerical cognition’ (Dehaene, 1992; Monroe & Lee, 
1999) kan numeriske stimuli (inklusiv priser) blive indkodet ubevidst og 
automatisk for derefter at blive repræsenteret i hukommelsen i form af en 
’magnitude representation’. Approksimering, hvor et tal (en pris) 
indledningsvist konverteres til en intern repræsentation af en tilsvarende 
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størrelse (’magnitude representation’), foregår således automatisk, hurtigt 
og uafhængigt af hvilket tal, der indkodes. Ifølge Monroe og Lee (1999) 
skulle lavere frem for højere priser (tal) oftere være forbundet med 
automatisk behandling – hvilket netop skulle være tilfældet med de fleste 
dagligvarer.  

For at kunne udvikle mål for forbrugernes prisviden er det vigtigt at forstå, 
hvordan priser lagres i langtidshukommelsen. Forskning inden for 
’numerical cognition’ fokuserer netop på, hvordan tal og matematisk 
information er repræsenteret i hukommelsen og bruges i matematiske 
opgaver (f.eks. McCloskey & Macaruso, 1995). I nogle tilfælde vil der 
være tale om arbitrære tal, såsom et telefonnummer eller et postnummer, 
hvor størrelsesforholdet i denne sammenhæng (det vil sige om tallet er højt 
eller lavt) er irrelevant. Når det gælder priser er størrelsesforholdet derimod 
af stor vigtighed (Monroe & Lee, 1999). 

Som en syntese over de vigtigste resultater inden for ’numerical cognition’ 
har Dehaene (1992) udviklet en ’triple code’-model, hvor tal kan blive kog-
nitivt repræsenteret og manipuleret på forskellige måder afhængig af 
opgaven:  

• ’Auditory verbal code’ genereres ved en sekvens af talord (f.eks. 
”/tre/og/tyve/”). Tallet repræsenteres som en lydsekvens af talordet i 
hukommelsen, som ubevidst er blevet sagt ’højt’ inde i hovedet ved 
læsning af prisen. 

• ’Visual Arabic code’ repræsenterer tal på et visuelt medium (f.eks. 
”23”). Der er her tale om en fotografisk repræsentation i hukommelsen 
af en streng af visuelle symboler/tal. 

• ’Analogue magnitude code’ repræsenterer tal som approksimative 
størrelser (f.eks. ”omkring 25”, eller ”et eller andet sted mellem 20 og 
25”). Tal er repræsenteret som en fornemmelse for et størrelsesforhold 
på en ’tallinje’ i hukommelsen. Tal, som indkodes på denne måde, 
mister således deres præcision, da de konverteres til approksimative 
størrelser. 
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’Analogue magnitude code’ adskiller sig fra de to andre koder, idet den 
formes på baggrund af enten ’auditory verbal’ eller ’visual Arabic’ input 
gennem en automatisk og ubevidst proces, som omkoder et tal til en 
approksimativ størrelse (Dehaene, 1992; Dehaene & Akhavein, 1995).  

Hvis en forbruger er i besiddelse af en af de to højereliggende repræsenta-
tioner (”/tre/og/tyve/” eller ”23”) indikerer denne automatiske approksi-
mering, at disse repræsentationer samtidig vil være forbundet med en 
fornemmelse for et størrelsesforhold på en tallinje i hukommelsen. I et 
kognitivt netværksperspektiv vil det indkodede tal (prisen) således 
forventes at have en betydningsbærende association til produktalternativet, 
uanset om det oprindelig er indkodet visuelt eller verbalt, da det automatisk 
ledsages af en ’analogue magnitude code’.  

Ifølge Dehaene (1992) kan hver talrelateret opgave opdeles i en række af 
processer, som hver især kræver et bestemt input. Hver af de tre nævnte 
koder kan således være involveret i en referenceprissammenligning 
(Vanhuele & Dréze, 2002): Et verbalt price recall-spørgsmål skulle bedst 
kunne besvares via adgang til ’auditory verbal code’. For et genkendelses-
spørgsmål, hvor prisen præsenteres visuelt, skulle det være tilstrækkeligt 
med adgang til ’visual Arabic code’. Endelig kan estimater for et 
normalprisinterval eller vurdering af attraktiviteten af en bestemt pris være 
baseret på en ’analogue magnitude code’.  

Der er tegn på, at nogle forbrugere foretrækker den ene repræsentation 
frem for den anden (Noel & Seron, 1993). Samtidig kan en forbruger lagre 
nogle priser i verbal og andre i visuel form afhængig af, hvordan informa-
tionen blev indkodet i første omgang. Selvom der kan være tale om trans-
formering fra den ene kode til den anden, skulle der være kognitive 
omkostninger forbundet hermed, hvilket giver sig udslag i øget responstid 
(Dehaene, 1992). Den mest oplagte kode skulle derfor i teorien blive 
foretrukket til en bestemt opgave. Ved at anvende forskellige test i en 
prishukommelsesundersøgelse kan der tages højde for de forskellige måder, 
hvorpå prisviden kan være repræsenteret i hukommelsen. 

Det kan opsummeres, at ’numerical cognition’ kan være med til at forklare 
automatisk og ubevidst prisinformationsbehandling, ligesom de forskellige 
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repræsentationer i den numeriske hukommelse lægger op til flere simultane 
test af forbrugernes prisviden. Ifølge Monroe og Lee (1999) er ’numerical 
cognition’ dog på et spædt stade i forhold til undersøgelser af prisadfærd. 
Eksperimenterne, som ligger til grund for ovenstående ræsonnementer fra 
’numerical cognition’, tager udgangspunkt i tal bestående af kun ét (0-9) 
eller to cifre (10-99). Priser består derimod af flere cifre og decimaler, 
hvilket er med til at øge kompleksiteten betragteligt og kan vise sig at 
influere på nogle af de sammenhænge, som er skitseret i dette afsnit. 

3.2.4 Integrationsprocesser 

Som beskrevet tidligere dækker integrationsprocesserne holdning til prisen 
og integration af prisen med anden information. 

En holdning er en positiv, neutral eller negativ evaluering, som er 
forbundet med den psykologiske pris (Jacoby & Olson, 1977). Holdningen 
til den psykologiske pris dannes ved at sammenligne denne pris med den 
interne referencepris for produktalternativet. Er produktalternativet 
billigere end forventet, kan det føre til en positiv evaluering af den psykolo-
giske pris, hvilket kan påvirke produktalternativets relative styrke i den 
videre beslutningstagningsproces (Dickson & Sawyer, 1990; Grewal et al., 
1998; Peter et al., 1999).  

Kalyanaram og Little (1994) nåede frem til, at referenceprisen ikke udgøres 
af et enkelt punkt, men snarere et interval (zone). Holdningen til prisen 
påvirkes således kun, hvis der er tale om en forskel, der ligger uden for 
grænserne af referenceprisintervallet. Inden for grænserne af dette interval 
er forbrugerne således indifferente over for mindre prisændringer 
(Kalyanaram & Little, 1994; Monroe & Lee, 1999).  

Hidtil har en asymmetrisk referencepriseffekt været antaget, hvor ’loss 
aversion’ indikerer, at forbrugerne er mere følsomme over for tab end 
gevinster. For eksempel vil fem kroners afvigelse i forhold til reference-
prisen have en større negativ effekt på holdningen til prisen end den 
positive effekt, der kan forventes, hvis der er tale om en pris, der er fem 
kroner mindre end ventet (Erdem et al., 2001). Nyere forskning har dog 
vist, at denne asymmetriske effekt minimeres, når der tages højde for 
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forbrugernes heterogenitet i forhold til mærkeloyalitet og prisfølsomhed 
(Mazumdar et al., 2005). 

En pris, som efter sammenstilling med den interne referencepris anses som 
meget lavere end forventet og derfor evalueres positivt, kan påvirke 
overførslen af den psykologiske pris fra arbejds- til langtidshukommelsen. 
Der kan således blive tale om, at denne pris associeres med produkt-
alternativet som episodisk prisviden, hvilket kan føre til, at prisen huskes 
bedre (Dickson & Sawyer, 1990).  

Forbrugeren kan være mere følsom over for prisændringer og tilbud, 
såfremt han/hun opfatter alternativerne i valgsættet som værende rimeligt 
homogene med hensyn til andre attributter end prisen. Dette kan føre til, at 
heuristiske beslutningsregler, såsom ”køb det billigste alternativ”, ”køb 
alternativer på display, for de er på tilbud”2, ”vælg ud fra procentrabat”, 
”køb produkterne i discountbutik, for der er alle varer billigere” i højere 
grad tages i anvendelse. Nogle af disse heuristikker kræves en vis grad af 
prisinformationsbehandling (f.eks. ”køb det billigste alternativ”), mens 
andre i højere grad lever op til at være simplificerede procedurer, som kan 
lette de daglige aktiviteter (Inman et al., 1990; Inman et al., 1997; 
Raghubir, 1998; Peter et al., 1999).  

Gennem mange år har man antaget, at forbrugerne generelt opfattede 
prisen som kvalitetsindikator – og agerede herudfra (Monroe, 2003; Peter 
et al., 1999). Dette kan ligeledes opfattes som en heuristik til at gøre 
beslutningsprocessen enklere. En lang række undersøgelser har således 
forsøgt at vise en positiv sammenhæng mellem pris og kvalitet – med 
meget divergerende resultater til følge. Zeithaml (1988) refererer i den 
forbindelse til næsten 90 undersøgelser af dette forhold med så 
divergerende forskningsresultater, at det får hende til at slutte, at der ikke 
eksisterer en generel sammenhæng mellem prisen og den opfattede 
kvalitet. Ifølge Peter et al. (1999) er den ventede positive effekt typisk 
fremkommet i eksperimenter, hvor deltagerne ikke er blevet givet andre 

                                                

2 Inman et al. (1990) nåede i den forbindelse frem til, at ’low need for cognition 
shoppers’ udvalgte produkter fra display uden at tjekke/kigge på prisen ud fra den 
forudsætning, at alle produkter på display er på tilbud.  



 

 49 

hints end prisen. Eksperimenter, der også stiller markedsrelevante 
oplysninger til rådighed for deltagerne, udmunder i en udvandet effekt af 
prisen som kvalitetsindikator. En af årsagerne hertil kan være, at 
forbrugerne foretrækker at bruge andre ledetråde såsom mærkenavnet, 
emballagen eller reklameniveauet frem for prisen som kvalitetsindikator 
(Zeithaml, 1988). Endelig har de fleste af de undersøgelser, der nåede frem 
til en positiv sammenhæng, omhandlet varige forbrugsgoder. Det kan dog 
ikke udelukkes, at nogle forbrugere kan bruge prisen som kvalitetsindikator 
– også når det drejer sig om dagligvarer. 

 

Efter at have beskrevet en række begreber og teorier med relevans for 
forbrugernes prisinformationsbehandling og dermed også deres prisviden, 
integreres disse i næste kapitel i en referenceramme for forbrugernes 
prisinformationsbehandling før, under og efter butiksbesøget. 
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KAPITEL 4 REFERENCERAMME OG HYPOTESER 

Figur 4.1 viser en referenceramme, der skaber sammenhæng mellem de 
vigtigste begreber fra de gennemgåede teorier, ligesom en række mulige 
forklarende faktorer introduceres. Referencerammen tager samtidig 
udgangspunkt i de opstillede forskningsspørgsmål, hvilket ligger bag 
opdelingen i ’before store visit’, ’during store visit’ og ’after store visit’ 
(før, under og efter butiksbesøget). Dette kapitel vil indledningsvist for-
klare referencerammen, hvorefter de efterfølgende afsnit gør rede for 
hypoteser omhandlende henholdsvis forskelle i prisviden mellem måle-
situationerne, endimensional prisviden og endelig effekten af en række 
variable på forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget.  

4.1 Referenceramme til analyse af forbrugernes prisviden 
før, under og efter butiksbesøget 

Tidsdimensionen prioriteres højt i dette projekt, eftersom en sådan opdeling 
giver mulighed for at undersøge den aggregerede udvikling i forbrugernes 
prisviden gennem hele købsprocessen samt samspillet mellem de enkelte 
målesituationer. Nogle af de interessante spørgsmål, der potentielt kan 
søges svar på med en opdeling af undersøgelsen i målinger før, under og 
efter butiksbesøget, er som følger: Hvad lærer forbrugerne om prisen i 
løbet af butiksbesøget? Hvilken prisviden bringer forbrugeren med sig ind i 
butikken? Er forbrugeren opmærksom på prisen i købsøjeblikket? Hvilken 
prisviden bringer forbrugeren med sig ud fra butikken? Hvilke forskelle er 
der i sammensætningen af forklarende variable mellem de tre målesitua-
tioner? Referencerammen omhandler forbrugernes prisinformations-
behandling før, under og efter butiksbesøg med henblik på at træffe 
beslutning om køb af et produktalternativ3.  

                                                

3 De nævnte prisstimuli kan også have betydning for beslutning om valg af indkøbssted 
(se f.eks. Persson, 1995; Preston & Mercer, 1990; Urbany et al., 1996), men det ses der 
bort fra i dette projekt. 
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Figur 4.1 Forbrugernes prisinformationsbehandling – før, under og efter 

Kilde: Egen tilvirkning 
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’Before store visit’ i figur 4.1 refererer til en hjemmeperiode, hvor forbru-
geren kan blive eksponeret for prisstimuli via for eksempel den ugentlige 
tilbudsavis, tilbud i lokalaviser, radio og/eller tv-reklamespots. Prisstimuli 
inde i supermarkedet kan for eksempel være et prisskilt, der hænger over et 
display, en pris på en hyldeforkant, et tilbudsskilt, ligesom der stadig inden 
for visse produktkategorier, som for eksempel kød, benyttes prismærker på 
selve produktet. ’After store visit’ henviser til eksponeringssituationer ved 
kassen, på vej ud fra supermarkedet samt til og med udpakning af varer 
derhjemme, men før ny planlægning af køb finder sted i den omtalte 
hjemmeperiode. Prismærker på selve produktet udgør sammen med pris-
information på kassebonen de mest sandsynlige typer prisstimuli, som 
forbrugeren kan blive eksponeret for i disse situationer.  

Som tidligere omtalt oversættes den objektive prisinformation til en sub-
jektiv repræsentation. Opmærksomhedsprocessen (’attention’) er bestem-
mende for, hvilken del af den eksponerede information der vil blive forsøgt 
oversat. Indkodningsprocessen (’encoding’) er bestemmende for, hvor-
ledes prisinformationen tildeles en subjektiv mening (Jacoby & Olson, 
1977; Peter et al., 1999; Zeithaml, 1982). Disse to processer er i praksis 
ofte ubevidste og foregår automatisk (Grunert, 1996; Monroe & Lee, 
1999).  

I figur 4.1 er opmærksomhed og indkodning opdelt ud fra en hierarkisk 
tankegang før, under og efter butiksbesøget, hvor ’målrettet’ udgør den 
mest omfattende prisinformationsbehandling. På baggrund af teorigennem-
gangen viste der sig således et billede af en mulig opdeling i automatisk, 
tilfældig og målrettet opmærksomhed mod og indkodning af prisstimuli4. 
Denne opdeling er inspireret af Monroe et al.s (1986) opdeling i ’incidental 
learning’ og ’intentional learning’ suppleret med de automatiske opmærk-
somheds- og indkodningsprocesser, som indikeredes i gennemgangen af 
afsnittene om automatiske og strategiske processer, eksplicit/implicit 
hukommelse og ’numerical cognition’ i kapitel 3.  
                                                

4 I praksis er disse to processer så tæt forbundet, at det for eksempel ikke giver mening 
at tale om målrettet indkodning efter tilfældig opmærksomhed. Derfor er opmærk-
somhed og indkodning slået sammen i én kasse, som det også er tilfældet i Peter et al.s 
(1999) model i figur 1.1. Herefter vil de tre grader af opmærksomhed og indkodning gå 
under betegnelsen automatisk, tilfældig og målrettet prisinformationsbehandling.  
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I dette projekt defineres automatisk (ubevidst) prisinformationsbehandling 
som minimal opmærksomhed mod og indkodning af prisstimuli. Pris-
stimuli registreres kun så vidt af det perifere syn og opbevares kortvarigt i 
sansehukommelsen (f.eks. Norman, 1982). Prisen opnår ikke bevidst 
opmærksomhed, fordi den ikke anses som værende selvrelevant af 
forbrugeren (Alba et al., 1991; Eysenck, 1993). Forbrugeren kan derfor 
ikke selv huske at have været eksponeret for prisinformationen – selv ikke i 
umiddelbar forlængelse af produktvalget (Monroe & Lee, 1999). 
Behandlingsdybden af disse stimuli er i tillæg meget overfladisk, og der 
skabes meget få associationer.  

Såvel tilfældig som målrettet prisinformationsbehandling defineres ud fra 
opdelingen i ’intentional’ og ’incidental learning’, som blev beskrevet i 
afsnit 3.2.2. Tilfældig refererer således til en situation, hvor forbrugeren 
ikke aktivt søger prisinformationen. Til forskel fra automatisk bliver der 
trods alt lagt mærke til prisinformationen i en vis udstrækning, da forbru-
geren kan have set prisen ved et tilfælde i forbindelse med valget. Prisen 
indgår som en perifer attribut i evalueringen, men der er en god chance for, 
at selve eksponeringssituationen kan huskes i umiddelbar forlængelse af 
valget (Alba et al., 1991; Monroe & Lee, 1999). Tilfældig pris-
informationsbehandling vil ofte være forbundet med ’intra-item 
processing’, som vil resultere i færre og svagere associationer mellem 
prisen og det aktuelle produktalternativ i det kognitive netværk i langtids-
hukommelsen sammenlignet med ’inter-item processing’ (Mandler, 1980; 
Monroe et al., 1986).  

Endelig knytter målrettet prisinformationsbehandling sig til aktiv søgning 
efter prisinformationer. Dette vil forekomme, når den enkelte forbruger 
opfatter prisinformationen som relevant, hvilket også betyder, at 
forbrugeren vil være bevidst om prisinformationsbehandlingen. Det 
betyder, at der er grobund for læring – enten i form af nye associationer 
eller styrkelse af eksisterende associationer (Grunert, 1996; Peter et al., 
1999). Chancen for, at eksponeringssituationen kan huskes efterfølgende, 
er ligeledes større (Monroe & Lee, 1999). ’Inter-item processing’ af 
prisinformationen hører ligeledes ind under denne kategori, hvilket netop 
kan føre til flere og stærkere associationer mellem de kognitive enheder 
prisen og produktalternativet (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986).  
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Det skal understreges, at der vil være tale om et kontinuum fra automatisk 
til målrettet prisinformationsbehandling (Grunert, 1996). 

For at vende tilbage til referencerammens dynamiske aspekt så vil der også 
i hjemmeperioden kunne være tale om alle tre niveauer af disse 
informationsbehandlingsprocesser. En form for automatisk opmærksomhed 
mod og indkodning af prisinformationer i hjemmeperioden kan forekomme 
ved formålsløst at bladre i en tilbudsavis eller ved at have radioen tændt, 
når reklameindslagene bringes. Ovennævnte gennemgang af processerne 
kan stort set henføres til situationer inde i butikken. Der kan være tale om 
prisinformationsbehandling ved tjek af kassebonen og/eller prismærker på 
de valgte produkter efter butiksbesøget. Nogle forbrugere takker nej til at få 
kassebonen, når den tilbydes, mens andre løber den igennem hver gang, før 
butikken forlades. Det kan ikke udelukkes, at der kan være tale om auto-
matisk eller tilfældig opmærksomhed mod prisinformationer efter butiks-
besøget. Med hensyn til bonen kræves der dog en vis bevidst handling for 
at tjekke den, om end det så ikke nødvendigvis er for at tjekke den enkelte 
pris, men typisk for at tjekke flere priser simultant – er rabatten trukket fra 
prisen? Derimod vil indkodning af den enkelte prisinformation på bonen 
formodentlig være af mere tilfældig karakter – med mindre der er en grund 
til netop at tjekke en bestemt pris på kassebonen. 

Hukommelsessystemet er opdelt i arbejds- og langtidshukommelse, jævn-
før teorigennemgangen. Eftersom der kan forekomme prisinformations-
behandling både før, under og efter butiksbesøget, vil langtidshukom-
melsen kunne påvirkes og opdateres i alle tre situationer. Ligeledes vil den 
eksisterende prisviden, hovedsageligt i form af referenceprisen, kunne 
påvirke holdningen til prisen før, under og efter butiksbesøget. En måling 
af den kortsigtede prisviden i direkte forlængelse af produktvalget vil 
kunne sige noget om graden af forbrugernes prisopmærksomhed og 
prisviden i købsøjeblikket.  

En måling af den langsigtede prisviden før og efter butiksbesøget vil blandt 
andet kunne belyse tilstedeværelsen af referencepriser, nøjagtigheden af 
forbrugernes prisviden, tilgængeligheden heraf i hukommelsen og episo-
disk prisviden. Tilbudsviden udgør en delmængde af forbrugernes pris-
viden, som både kan være til stede i arbejds- og langtidshukommelsen. 
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Forbrugernes produktrelaterede tilbudsviden vil derfor også kunne belyses, 
hvilket inkluderer den aktuelle tilbudsstatus, en eventuel besparelse ved 
køb af et tilbudsprodukt samt viden om typiske tilbudspriser (∼ reference-
tilbudspris).  

Ud over opdelingen i arbejds- og langtidshukommelse er langtids-
hukommelsen bygget op om semantisk og episodisk prisviden (Tulving, 
1972) – prisviden i arbejdshukommelsen vil per definition være episodisk. 
Den generelle prisviden er således repræsenteret i referencerammen, 
hvilket til gengæld ikke er tilfældet med den procedurale prisviden. 
Prisbaserede heuristiske beslutningsregler vil således ikke blive eksplicit 
belyst i denne undersøgelse, men vil blive berørt, hvor det er relevant.  

Derudover inddrager referencerammen opdelingen i eksplicit og implicit 
hukommelse i arbejdshukommelsen (Monroe & Lee, 1999). I den sammen-
hæng kan automatisk behandling af prisinformationer og/eller tilbudsstatus 
have fundet sted, hvorved eksponeringssituationen ikke vil kunne erindres 
efterfølgende.  

Det antages, at referenceprisen udgøres af et vægtet gennemsnit af tidligere 
prisoplevelser (Briesch et al., 1997; Kalyanaram & Winer, 1995; 
Mazumdar et al., 2005), hvorfor den semantiske prishukommelse ikke kan 
karakteriseres ud fra en enkelt erindring af en eksponeringssituation. På den 
baggrund er langtidshukommelsen ikke opdelt i eksplicit og implicit pris-
hukommelse. Den episodiske prisviden må dog forventes at være forbundet 
med eksplicit hukommelse af eksponeringssituationen, hvorimod auto-
matisk prisinformationsbehandling vil blive integreret i referenceprisen 
(Dickson & Sawyer, 1990; Monroe & Lee, 1999).  

Når en forbruger har valgt et alternativ inden for en produktkategori, vil 
vedkommende hurtigt koncentrere sig om næste produktkategori. Grundet 
kognitive kapacitetsbegrænsninger betyder det, at den netop behandlede 
prisinformation relativt hurtigt slettes fra arbejdshukommelsen (Bettman 
& Sujan, 1987; Cowan, 1988). I en undersøgelsessituation skulle 
respondenterne derfor have lettere ved at frembringe prisen fra hukommel-
sen, når de spørges i direkte forlængelse af produktvalget, da informationen 
sandsynligvis stadig er til stede i arbejdshukommelsen, hvis den er blevet 
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behandlet. Det betyder alt andet lige, at både tilfældig og målrettet pris-
informationsbehandling vil kunne huskes ved hylden.  

Ifølge teorigennemgangen forsvinder prisinformationen fra forbrugerens 
bevidsthed, når nye opgaver påbegyndes, men den er ikke ’glemt’ i 
bogstavelig forstand, da informationen stadig eksisterer i den passive 
langtidshukommelse (Cowan, 1988; Norman, 1982). Prisinformationen vil 
dog kun blive brugt til at modificere den kognitive enhed for normalprisen 
for produktalternativet i form af en opdatering af referenceprisen (Jacoby & 
Olson, 1977; Kalyanaram & Winer, 1995), med mindre der er tale om 
episodisk prishukommelse som følge af en høj grad af målrettet pris-
informationsbehandling. Således vil langtidshukommelsen ud over 
referencepriser og -tilbudspriser kunne indeholde målrettet indlærte priser 
til brug ved senere prissammenligninger eller en eventuelt meget 
højere/lavere pris end forventet (f.eks. et lokaltilbud eller ekstra nedsættelse 
af tilbudsprisen i forhold til annonceret). Derudover kan prisinformationer, 
der er indlært via ’inter-item processing’, potentielt være forbundet med 
stærkere associationer, som er adskilt fra referenceprisen. Ifølge Mazumdar 
et al. (2005) og Monroe (2003) er det plausibelt, at nogle forbrugere har 
referencepriser for en produktkategori i stedet for eller i tillæg til en 
referencepris for produktkategorien. Denne mulighed holdes derfor åben i 
langtidshukommelsen i referencerammen. 

Jævnfør teorigennemgangen i kapitel 3 anvender Vanhuele og Dréze 
(2002) Dehaenes (1992) ’triple-code model’ til at argumentere for en 
sammenhæng mellem forskellige mål for forbrugerens prisviden (price 
recall, prisgenkendelse og deal spotting) og forskellige repræsentationer i 
hukommelsen (’auditory verbal code’, ’visual Arabic code’ og ’analogue 
magnitude code’). Denne én-til-én sammenhæng mellem prishukommelses-
mål og -repræsentation er dog ikke fuldstændig entydig og klar, ligesom 
der kan sættes spørgsmålstegn ved den bagvedliggende antagelse om fler-
dimensional prishukommelse, jævnfør afsnit 4.3. Disse betragtninger, som 
udspringer af ’numerical cognition’, er derfor ikke eksplicit indarbejdet i 
referencerammen.  

Der forventes ikke at være grundlæggende forskelle på, hvordan 
hukommelsessystemet fungerer før, under og efter butiksbesøget. Pris-
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informationen vil i alle tre situationer blive overført i en eller anden form 
fra arbejds- til langtidshukommelsen alt efter grad af opmærksomhed mod 
og indkodning af prisen. Derudover kan referenceprisen blive opdateret 
før, under og efter butiksbesøget, alt efter om prisinformationsbehandling 
har fundet sted. Opdateringsprocessen antages at være automatisk og 
ubevidst (Mazumdar et al., 2005).  

Holdningen til prisen dannes ved sammenligning af den indkodede pris 
med referenceprisen – enten en intern referencepris eller en ekstern 
referencepris (Briesch et al., 1997; Mayhew & Winer, 1992; Mazumdar & 
Papatla, 2000). Er produktalternativet billigere (dyrere) end forventet, kan 
det føre til en positiv (negativ) evaluering af prisen, hvilket alt andet lige 
kan påvirke produktalternativets relative styrke i den videre beslutnings-
proces (Dickson & Sawyer 1990). Derudover viste teorigennemgangen, at 
referenceprisen ikke nødvendigvis udgøres af et punkt, men at der kan være 
tale om en referencepris-zone. Forbrugeren skulle således være indifferent i 
forhold til prisafvigelser inden for denne zone (Kalyanaram & Little, 
1994). Ligeledes kan der være tale om en asymmetrisk referencepriseffekt, 
hvorved forbrugerne skulle være mere følsomme over for tab frem for 
gevinster (Erdem et al., 2001). 

Den videre integrationsproces er allerede gennemgået i kapitel 3. Heraf 
fremgår, at holdningen til prisen kan indvirke på den samlede holdning til 
produktalternativet. Holdningen til prisen vil således kunne indgå i en 
kompenserende eller ikke-kompenserende evaluering sammen med de 
øvrige produktattributter, som forbrugeren bruger til at træffe valget5 (for 
uddybning se f.eks. Jacoby og Olson (1977) og Peter et al. (1999)). 

Denne proces efterfølges af en holdning til købet og dernæst henholdsvis 
en købsintention før butiksbesøget og en købsbeslutning inde i butikken. 
Pilen, som går fra købsintention før butiksbesøget til opmærksomhed og 
indkodning under butiksbesøget i figur 4.1, illustrerer, at omfanget af 
prisinformationsbehandling før butiksbesøget vil kunne påvirke graden af 

                                                

5 Prisen bruges ikke altid som indledende screeningskriterium. Processen kan således 
være parallel, eller andre attributter kan virke som screeningskriterier – såsom senest 
købte produktalternativ. 
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prisinformationsbehandling (automatisk, tilfældig eller målrettet) i 
købsøjeblikket. Ud fra en cost benefit-betragtning skulle det således ikke 
være nødvendigt at søge den samme information både i tilbudsavisen og 
ved hylden (Stigler, 1961).  

4.2 Forskelle i forbrugernes prisviden før, under og efter 
butiksbesøget 

Der knytter sig en række forventninger til forskelle i forbrugernes prisviden 
alt efter, om den måles før, under eller efter butiksbesøget. Forbrugernes 
prisviden vil blive målt ved hjælp af recall, genkendelse og deal spotting. 
Sidstnævnte refererer til evnen til at spotte et godt eller dårligt køb, som er 
et implicit mål for prisviden (Monroe & Lee, 1999). De efterfølgende 
hypoteser trækker således på disse tre mål, ligesom den gennemsnitlige 
procentvise afvigelse fra den faktiske pris og opfattelsen af produkt-
alternativets tilbudsstatus vil indgå som mål for forbrugernes prisviden. På 
den baggrund opstilles hypoteser for forskelle i forbrugernes prisviden 
mellem de enkelte målesituationer.  

4.2.1 Hypoteser for forskelle i prisviden – før versus under 

Før butiksbesøget vil de forskellige pristest hovedsageligt blive besvaret ud 
fra referenceprisen – for produktalternativet eller produktkategorien. Der 
kan være tale om episodisk hukommelse af for eksempel en specielt attrak-
tiv pris fra tidligere indkøb eller tilbudsavisen, men dette forventes at træde 
i baggrunden i forhold til besvarelse ud fra referenceprisen. Reference-
prisen antages at være baseret på et vægtet gennemsnit af tidligere oplevede 
priser fra forskellige butikker, hvorfor den må formodes at være unøjagtig i 
forhold til den aktuelle pris (Briesch et al., 1997; Winer, 1986). I mod-
sætning hertil kontaktes forbrugerne i umiddelbar forlængelse af deres 
produktvalg ved hylden, hvorfor det valgte produktalternativs pris vil være 
til stede i arbejdshukommelsen, hvis der har været tale om tilfældig eller 
målrettet prisinformationsbehandling i forbindelse med produktvalget 
(Dickson & Sawyer, 1990; Monroe & Lee, 1999). Da forbrugerne er 
bevidste om den prisinformation, som eksisterer i arbejdshukommelsen, vil 
andelen med nøjagtig price recall og korrekt prisgenkendelse være højere 
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ved hylden i forhold til ved indgangen. Dette vil ligeledes smitte af på den 
gennemsnitlige nøjagtighed af forbrugernes bud i price recall-testen. 
Opdateringsmuligheden ved hylden forventes derudover at indvirke 
positivt på forbrugernes evne til at rangere priser ± 10 og 20 % fra 
normalprisen. Således antages de fleste dagligvarekøb at være foretaget til 
normalpris, hvorved pristjek vil give større sikkerhed omkring den produkt- 
og butiksspecifikke normalpris ved hylden.  

Det antages, at forbrugerne både aktivt søger og passivt modtager tilbuds-
information i forbindelse med produktvalget (Jensen, 2001). Den aktuelle 
tilbudsstatus vil derfor være lettilgængelig fra arbejdshukommelsen ved 
hylden, mens mange forbrugere ikke forventes at have en opdateret viden 
om tilbudsstatus før butiksbesøget – enten som følge af uannoncerede 
lokaltilbud, manglende tilbudsavislæsning eller sammenblanding af 
tilbudsaviser.  

H1: Andelen af forbrugere med (a) nøjagtig price recall, (b) korrekt 
prisgenkendelse, (c) korrekt deal spotting og (d) korrekt tilbuds-
opfattelse er højere under i forhold til før butiksbesøget. Derudover 
er den (e) gennemsnitlige procentvise afvigelse i price recall-testen 
mindre under butiksbesøget i forhold til før butiksbesøget. 

4.2.2 Hypoteser for forskelle i prisviden – før versus efter 

Som nævnt ovenfor, vil det hovedsageligt være en referencepris, der 
afviger fra den faktiske pris, der ligger til grund for besvarelsen af de for-
skellige pristest før butiksbesøget. Som følge af, at arbejdshukommelsen 
hurtigt slettes efter produktvalg (Norman, 1982; Cowan, 1988), vil 
langtidshukommelsen også ligge til grund for besvarelsen efter butiks-
besøget. Såfremt der har fundet prisinformationsbehandling sted, vil 
referenceprisen være blevet opdateret med den aktuelle pris efter butiks-
besøget (Mazumdar et al., 2005). Referenceprisen skulle derfor alt andet 
lige afvige mindre fra den faktiske pris, hvorfor den gennemsnitlige 
procentvise afvigelse fra den faktiske pris forventes at være mindre ved 
udgangen i forhold til ved indgangen. Opdateringsmuligheden forventes 
ligeledes at føre til en større andel korrekte svar i deal spotting-testen efter i 
forhold til før butiksbesøget.  
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Derudover vil ubevidst eller bevidst opdatering af produktalternativets 
tilbudsstatus kunne indkodes i en binær form (Dickson & Sawyer, 1990). 
Dette vil dels gøre tilbudsstatus kognitivt mindre belastende at behandle og 
lagre, dels gøre den episodiske hukommelse heraf lettere tilgængelig fra 
langtidshukommelsen efter butiksbesøget. Omvendt antages igen, at en stor 
del af forbrugerne ikke har opdateret viden om tilbudsstatus før butiks-
besøget, hvorfor der ventes en større andel korrekt deal spotting efter i 
forhold til før butiksbesøget.  

Såvel ’inter-item processing’ som ’intra-item processing’ (Mandler, 1980; 
Monroe et al., 1986) kan føre til episodisk prishukommelse i langtids-
hukommelsen, hvor førstnævnte vil være kendetegnet ved flere og stærkere 
associationer (Mazumdar & Monroe, 1992; Monroe et al., 1986; Zeithaml, 
1982). Prisinformationer, der er blevet behandlet via ’inter-item 
processing’, skulle derfor være lettere tilgængelige end i tilfældet med 
’intra-item processing’, hvor det antages at visuelle ledetråde i form af en 
prisgenkendelsesskala vil være nødvendig for at aktivere den svage 
association fra langtidshukommelsen (Monroe et al., 1986; Monroe & Lee, 
1999). I princippet eksisterer begge typer af episodisk prisviden permanent 
i langtidshukommelsen (Cowan, 1988; Norman, 1982), men associationens 
styrke afhænger af, hvor længe det er siden associationen sidst har være 
aktiveret (Anderson, 1983b; Collins & Loftus, 1975). Eftersom der typisk 
går et godt stykke tid før næste køb inden for produktkategorien (og måske 
endnu længere før køb af netop dette produktalternativ), vil associationen 
over til denne episodiske prisviden være blevet så svag, at den kun sjældent 
lader sig aktivere i målingen før butiksbesøget. Selvom der kan være tale 
om lettilgængelig episodisk prishukommelse på baggrund af tilbudsavis-
læsning før butiksbesøget, forventes den episodiske prishukommelse efter 
butiksbesøget dog at være lettere tilgængelig. På den baggrund forventes 
både en større andel nøjagtig price recall og korrekt prisgenkendelse efter 
sammenlignet med før butiksbesøget.  

H2: Andelen af forbrugere med (a) nøjagtig price recall, (b) korrekt 
prisgenkendelse, (c) korrekt deal spotting og (d) korrekt tilbuds-
opfattelse er højere efter i forhold til før butiksbesøget. Derudover er 
den (e) gennemsnitlige procentvise afvigelse i price recall-testen 
mindre efter butiksbesøget i forhold til før butiksbesøget. 
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4.2.3 Hypoteser for forskelle i prisviden – under versus efter 

Ved målingen inde i butikken antages forbrugerne at besvare pristestene ud 
fra arbejdshukommelsen – om end deal spotting-testen kan besvares ud fra 
langtidshukommelsen, da den tager udgangspunkt i normalprisen. Såfremt 
der har været tale om tilfældig eller målrettet prisinformationsbehandling i 
forbindelse med produktvalget, vil forbrugeren være bevidst om prisen, når 
denne endnu ikke er overført fra arbejds- til langtidshukommelsen, hvorved 
den forholdsvis let kan aktiveres i en undersøgelsessituation (Monroe & 
Lee, 1999).  

Som nævnt ovenfor besvares pristestene derimod ud fra langtidshukommel-
sen efter butiksbesøget – enten ud fra referenceprisen eller episodisk pris-
hukommelse. I sidstnævnte tilfælde vil tilfældig eller målrettet pris-
informationsbehandling (’intra-’ eller ’inter-item processing’) kunne føre til 
henholdsvis få svage eller flere stærke associationer i form af episodisk 
prisviden i langtidshukommelsen (Monroe et al., 1986). Som nævnt 
tidligere, vil associationens styrke desuden kunne afhænge af, hvor længe 
det er siden associationen sidst har været aktiveret (Anderson, 1983b; 
Collins & Loftus, 1975). Da der trods alt er gået et stykke tid siden pris-
eksponeringen inde ved hylden, forventes prisinformationen at være lettere 
tilgængelig fra arbejdshukommelsen end fra den episodiske prishukom-
melse både i tilfælde af ’inter-item processing’ og ’intra-item processing’. 
På den baggrund forventes både en større andel nøjagtig price recall og 
korrekt prisgenkendelse under i forhold til efter butiksbesøget. Forventnin-
gen om en højere andel nøjagtig price recall fører ligeledes til en forvent-
ning om mindre gennemsnitlig afvigelse fra den faktiske pris under i 
forhold til efter butiksbesøget. 

I deal spotting-testen er nøjagtighed inden for 10 procent fra normalprisen 
tilstrækkelig til at besvare testen korrekt, ligesom normalprisen udgør 
referencepunktet i deal spotting-testen. Ud fra ovenstående betragtninger 
om episodisk prishukommelse i tillæg til opdatering af referenceprisen ved 
udgangen forventes der derfor ikke nogen forskel på andel korrekt deal 
spotting under og efter butiksbesøget.  
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Som nævnt ovenfor vil produktalternativets tilbudsstatus kunne indkodes i 
binær form (Dickson & Sawyer, 1990), hvilket kan resultere i, at denne 
episodiske tilbudsviden bliver nogenlunde lettilgængelig fra langtids-
hukommelsen. Såfremt der har været tale om bevidst eller ubevidst 
behandling af det valgte produktalternativs tilbudsstatus ved hylden, 
forventes denne information således også at kunne aktiveres fra langtids-
hukommelsen ved udgangen. På den baggrund forventes ingen forskel i 
andel korrekt tilbudsopfattelse mellem målingerne under og efter butiks-
besøget. 

H3: Andelen af forbrugere med (a) nøjagtig price recall og (b) 
korrekt prisgenkendelse er højere under i forhold til efter butiks-
besøget. Der forventes til gengæld ingen forskel i andelen med (c) 
korrekt deal spotting og (d) korrekt tilbudsopfattelse mellem målin-
gerne under og efter butiksbesøget. Endelig er den (e) gennem-
snitlige procentvise afvigelse i price recall-testen mindre under 
butiksbesøget i forhold til efter butiksbesøget. 

4.3 Endimensional versus flerdimensional prisviden 

Som tidligere anført anvender Vanhuele og Dréze (2002) Dehaenes (1992) 
’triple-code model’ til at argumentere for, at de forskellige test af 
forbrugernes prisviden bedst besvares ved at dykke ned i forskellige 
hukommelsesrepræsentationer. Ifølge Vanhuele og Dréze (2002) skulle et 
verbalt price recall-spørgsmål bedst besvares via adgang til ’auditory 
verbal code’. Et genkendelsesspørgsmål skulle bedst besvares via adgang 
til ’visual Arabic code’, mens vurdering af attraktiviteten af en bestemt pris 
(f.eks. deal spotting) bedst besvares via adgang til en ’analogue magnitude 
code’. Der kan forekomme transformering fra en kode til en anden, men 
dette skulle være forbundet med kognitive omkostninger, hvorfor den mest 
oplagte kode i forhold til teorien foretrækkes til en bestemt opgave 
(Dehaene, 1992). Vanhuele og Drézes (2002) gennemførte en Guttman 
scalogram-analyse (Guttman, 1950), som indikerede flerdimensional pris-
hukommelse. Dette resultat understøtter umiddelbart deres ræsonnementer. 
Det betyder for eksempel, at en respondent, der netop har svaret korrekt i 
den kognitivt mest krævende test, price recall-testen, ikke nødvendigvis 
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skulle være i stand til at genkende denne pris på en genkendelsesskala, da 
besvarelsen af de to test kræver, at man dykker ned i forskellige 
dimensioner af det numeriske hukommelsessystem.  

Omvendt er det mere nærliggende at antage, at de tre prishukommelsestest 
udgør et endimensionalt kontinuum, når de arrangeres efter sværheds-
grad. Endimensionalitet vil i denne sammenhæng resultere i, at en respon-
dent, der kan svare korrekt i price recall-testen også forventes at svare 
korrekt i prisgenkendelses- og deal spotting-testen, da disse test anses for at 
være kognitivt mindre krævende, jævnfør afsnit 5.3. En respondent, som 
ikke kan huske den nøjagtige pris i price recall-testen, men som dog er i 
stand til at genkende den korrekte pris på en genkendelsesskala, forventes i 
tillæg at svare korrekt i deal spotting-testen.  

Som nævnt i teorigennemgangen i kapitel 3 er det i den forbindelse vigtigt 
at understrege, at de eksperimenter, der ligger til grund for ovenstående 
ræsonnementer fra ’numerical cognition’, bygger på forsimplede numeriske 
opgaver og sammensætninger af tal i forhold til de priser, forbrugerne 
møder i butikkerne (Monroe & Lee, 1999). Den postulerede én-til-én 
sammenhæng mellem mål for prisviden og hukommelsesrepræsentationer 
er derudover ikke valideret fra anden side, hvorfor Vanhuele og Drézes 
(2002) resultater indtil videre står alene. Endelig var der kun 2,1 procent 
(25) af de 1186 afgivne bud i price recall-testen, der var nøjagtige i 
Vanhuele og Drézes undersøgelse. Dette kan have bevirket, at testen for 
flerdimensionalitet blev mere sårbar over for tilfældigheder blandt disse 25 
nøjagtige bud.  

Som udgangspunkt antages derfor, at forbrugernes prishukommelse er 
endimensional og hierarkisk i forhold til sværhedsgraden af de tre tests. 
Vanhuele og Drézes (2002) resultater er baseret på målinger før butiks-
besøget. Funktionaliteten af den numeriske hukommelse antages i den 
forbindelse at være ens i alle tre målesituationer, hvorfor den aktuelle 
undersøgelse vil teste antagelsen om endimensional prishukommelse før, 
under og efter butiksbesøget. 

H4: Forbrugernes prishukommelse er endimensional før, under og 
efter butiksbesøget. 



 

 65 

4.4 Faktorer der påvirker forbrugernes prisviden 

Øverst i figur 4.1 er angivet fire overordnede faktorer, som dækker en 
række variable, som potentielt kan indvirke på forbrugernes kort- og lang-
sigtede prisviden. Tidligere undersøgelser af forskelle i forbrugernes pris-
viden har anskuet denne problemstilling meget partielt, idet de hver især 
kun har testet et mindre antal af de mulige forklarende variable. Jævnfør 
forskningsspørgsmålene i kapitel 2 er et af målene med dette projekt derfor 
at forsøge at give et mere samlet billede af, hvilke variable der kan forklare 
forskelle i forbrugernes prisviden6. Faktorerne dækker en række variable, 
som vil blive gennemgået i det følgende i forhold til deres forventede effekt 
på de forskellige mål for prisviden – før, under og efter butiksbesøget. I 
den forbindelse opstilles hypoteser for forbrugervariable, produkt-
karakteristika og købsspecifikke variable. En del af forbrugervariablene 
udgøres af demografiske variable. Disse variable er ofte blevet testet i 
forhold til forbrugernes prisviden i tidligere undersøgelser (f.eks. Estelami, 
1998; McGoldrick & Marks, 1987; Rosa-Díaz, 2004; Wakefield & Inman, 
1993). Demografiske variable inkluderes således også i denne under-
søgelse, om end dette har en mere eksplorativ karakter, ligesom der ikke 
opstilles hypoteser herfor. For overskuelighedens skyld behandles disse 
variable derfor særskilt fra de øvrige forbrugervariable, og de benævnes 
ikke ”den demografiske del af forbrugervariablene”, men derimod bare 
”demografiske variable” i resten af afhandlingen.  

4.4.1 Forbrugervariable 

Fælles for de variable, som her benævnes forbrugervariable, er, at de ikke 
kun er bundet op på produktvalget den pågældende dag. Derimod er der 
tale om mere stabile karakteristika ved forbrugeren, som kan være afledt af 
forbrugerens personlighed. 

4.4.1.1 Butiksloyalitet 

Det omvendte af butiksloyalitet (her forstået som både holdning og 
adfærd), butiksilloyalitet (’cherry picking’) er ofte foranlediget af aktiv 
                                                

6 Butiksvariable holdes dog konstant, da det vil være forbundet med uforholdsmæssig 
stor kompleksitet at undersøge dem i dette projekt (f.eks. discountbutik versus varehus).   
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søgen efter lave priser og tilbud (Kujala & Johnson, 1993; Totten & Block, 
1987). I den forbindelse spiller tilbudsaviserne en vigtig rolle som medium 
til at vælge indkøbssted. Derudover vil butiksilloyale være mindre vant til 
butiksmiljøet i de enkelte butikker, hvorfor de i højere grad må lade sig 
guide af den eksterne hukommelse i form af displays og skiltning, når de 
køber ind flere forskellige steder. Dette skulle alt andet lige også øge deres 
modtagelighed over for in store-prisinformationer (f.eks. Bucklin & Lattin 
1991). Omvendt kan butiksloyale have en tidsfordel, da de for det meste 
kender in store-layoutet7 og dermed ikke skal bruge så megen tid på at 
lokalisere varerne (Mulhern & Padgett, 1995). Den ekstra tid kan de for 
eksempel bruge på at tjekke prisen. Endelig vil den butiksilloyale kunne 
opleve større usikkerhed omkring den enkelte detailkædes produkt-
specifikke priser, hvilket kan føre til bevidst indlæring af priser til brug ved 
senere sammenligning mellem butikker. Disse formodninger har dog ikke 
fundet entydig empirisk støtte i tidligere relaterede undersøgelser (Brown, 
1971; Jensen. 2001; Mägi & Julander, 2005; Vanhuele & Dréze. 2002).  

Ovenstående ræsonnementer peger i retning af, at butiksloyalitet påvirker 
nøjagtigheden af forbrugernes prisviden negativt i købsøjeblikket, eftersom 
forbrugere, der skifter oftere mellem indkøbssteder, alt andet lige med 
større sandsynlighed opdaterer deres prisviden ved hylden.  

Før butiksbesøget knytter der sig derimod forventninger til en positiv effekt 
af butiksloyalitet på forbrugernes prisviden. Butiksloyales langsigtede pris-
viden, i form af referencepriser og episodisk prishukommelse, kan tænkes 
at være mere nøjagtig ved indgangen til butikken, da deres prisviden 
stammer fra færre indkøbssteder, hvilket gør den mindre fragmenteret. 
Tilbudsavislæsning kan tænkes at være drivkraften bag butiksilloyales valg 
af indkøbssted i mange tilfælde. Dog har butiksloyale også en stor interesse 
i at læse tilbudsavisen for deres foretrukne indkøbssted/-er, hvorefter de må 
formodes at have lettere ved at forbinde tilbudsprisen med det pågældende 
indkøbssted ved målingen ved indgangen. Samlet indikerer det en positiv 
effekt af butiksloyalitet på forbrugernes prisviden før butiksbesøget. Der 
knytter sig dog ingen forventninger til en effekt af butiksloyalitet i forhold 
til korrekt tilbudsopfattelse før butiksbesøget. 
                                                

7 Med undtagelse af de gange i løbet af året, hvor der ændres på in store-layoutet. 
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Eftersom butiksilloyale forventes at have tjekket prisen inde ved hylden 
den pågældende dag, formodes deres referencepris for det valgte produkt-
alternativ at være blevet opdateret med seneste pris ved udgangen. Der kan 
i tillæg være tale om, at de i nogle tilfælde har lært prisen på det valgte 
produktalternativ med henblik på senere sammenligninger (f.eks. mellem 
butikker) eller på anden måde har været engageret i ’inter-item processing’. 
Det tyder på, at butiksloyalitet ligeledes har en negativ effekt på forbru-
gernes prisviden efter butiksbesøget. Da normalprisen er omdrejnings-
punktet i deal spotting-testen er effekten af butiksloyalitet på korrekt deal 
spotting til gengæld uklar både under og efter butiksbesøget. 

H5F: Butiksloyalitet har en positiv effekt på (R) nøjagtig price recall, 
(G) korrekt prisgenkendelse og (D) korrekt deal spotting før butiks-
besøget.  

H5U+E: Butiksloyalitet har en negativ effekt på (R) nøjagtig price 
recall, (G) korrekt prisgenkendelse og (T) korrekt tilbudsopfattelse 
under og efter butiksbesøget.  

4.4.1.2 Opfattet prisimage 

Mägi og Julander (2005) viser, at forbrugerne i gennemsnit har en rimelig 
god opfattelse af detailkæders relative prisimage, men gennemsnittet 
dækker dog over en del variation.  

Forbrugere, som har en opfattelse af, at den pågældende butik har meget 
konkurrencedygtige priser, kan have ladet denne opfattelse styre deres bud 
i de tre pristest – ikke mindst, når der ikke har været en opdaterings-
mulighed. Dette kan være i form af underestimering af normalpriser i 
forhold til den faktiske pris eller en overbevisning om, at der er tilbud på et 
produktalternativ ved spørgsmål herom ved indgangen. Ifølge Kalyanaram 
og Little (1994) vil referenceprisen sjældent udgøres af et enkelt punkt men 
derimod et interval. Et godt prisimage kan derfor føre til, at den laveste pris 
i referenceprisintervallet ligger til grund for besvarelsen af de forskellige 
pristest før butiksbesøget.  



 

 68 

Retningen på effekten af opfattet prisimage er til gengæld mindre klar 
under butiksbesøget. Det skyldes, at en stor del af forbrugerne formodes at 
have tjekket prisen enten via ’intra-item’ eller ’inter-item processing’. De 
test, der refererer til den faktiske pris, kan derfor besvares via 
arbejdshukommelsen, når målingen foregår i direkte forlængelse af 
produktvalget (Dickson & Sawyer, 1990). I den forbindelse indikerer 
resultatet af McGoldrick et al.s (1999) undersøgelse, at opfattelsen af butik-
kens prisimage kan påvirke motivationen til at tjekke prisen. Forbrugere, 
der har en opfattelse af, at produktalternativet alligevel ikke vil kunne 
købes til en (markant) lavere pris andre steder, kan således alt andet lige 
tænkes at fravælge pristjek ved hylden for det valgte produktalternativ med 
henblik på at spare tid eller kognitive anstrengelser. I denne situation kan 
en positiv opfattelse af butikkens prisimage potentielt føre til under-
estimering af den faktiske pris ud fra samme argumentationsrække som for 
målingen ved indgangen. I de tilfælde, hvor det samme produktalternativ 
ikke vælges af vane, vil en positiv opfattelse af butikkens prisimage dog 
sandsynligvis ikke kunne sænke motivationen til at tjekke prisen mellem 
produktalternativer. Der synes derfor ikke at være en klar effekt af opfattet 
prisimage på nøjagtig price recall eller prisgenkendelse, ligesom den 
simple opdateringsmulighed for tilbudsstatus taler imod en effekt af 
opfattet prisimage på korrekt tilbudsopfattelse under butiksbesøget. Auto-
matisk opdatering af referenceprisen (Mazumdar et al., 2005) betyder, at 
der endvidere ikke forventes nogen entydig effekt af opfattet prisimage på 
korrekt deal spotting ved hylden. 

Efter butiksbesøget vil der igen skulle svares på de forskellige pristest ud 
fra langtidshukommelsen – enten i form af en opdateret referencepris eller 
episodisk prishukommelse. Da effekten af opfattet prisimage er uklar i 
forhold til pristjekningsadfærden inde ved hylden, forventes der alt andet 
lige ikke nogen effekt på den episodiske prishukommelse. Derimod vil der 
kunne være tale om, at forbrugere med en positiv opfattelse af butikkens 
prisimage ubevidst vælger at svare med den laveste pris i referencepris-
intervallet for det valgte produktalternativ (Kalyanaram & Little, 1994). 
Selvom der kan have fundet opdatering af referenceprisen sted, vil det alt 
andet lige kunne resultere i en negativ effekt af opfattet prisimage på 
forbrugernes prisviden efter butiksbesøget. Den simple indkodning af et 
tilbudssignal gør denne information lettere tilgængelig fra langtids-
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hukommelsen efter butiksbesøget, hvorfor der ikke forventes nogen effekt 
på korrekt tilbudsopfattelse. 

H6F+E: Opfattet prisimage har en negativ effekt på (R) nøjagtig price 
recall, (G) korrekt prisgenkendelse og (D) korrekt deal spotting 
henholdsvis før og efter butiksbesøget. Der forventes yderligere en 
negativ effekt af opfattet prisimage på (T) korrekt tilbudsopfattelse 
før butiksbesøget. 

4.4.1.3 Mærkeloyalitet 

Mærkeloyalitet, eller rettere graden af mærkeloyalitet, strækker sig fra 
’brand commitment’ og vanekøb (inerti) på den ene side til variations-
søgende adfærd på den anden. Forbrugere med sidstnævnte karakteristika i 
en produktkategori har det mest varierede valgsæt og den formodede 
største følsomhed over for in store-stimuli (Helsen & Schmittlein, 1994). 
Forskellen mellem ’brand commitment’ og inerti består først og fremmest i 
graden af opfattet risiko ved at skifte mærke og engagement (Assael, 1995). 
Inerti går også under betegnelsen ”falsk mærkeloyalitet”, da disse 
forbrugere vil være relativt mere åbne over for at købe et andet mærke, hvis 
det normale produktalternativ er udsolgt, eller der er et godt tilbud på et 
konkurrerende mærke. Valgsættet er dog yderst begrænset i begge tilfælde 
(Mela et al., 1997). Mærkeloyalitet forbindes ofte med begrænset 
informationssøgning, ligesom undersøgelser har vist en lavere følsomhed 
over for in store-priskommunikation blandt mærkeloyale forbrugere 
(Bronnenberg & Vanhonacker, 1996; Helsen & Schmittlein, 1994). 
Variablen er tidligere blevet undersøgt i forhold til forbrugernes kortsigtede 
prisviden uden resultat (Jensen, 2001; Le Boutillier et al., 1994). Det kan 
hænge sammen med, at der ikke er taget højde for, at mærkeloyale kan 
være prisfølsomme, når det gælder kvantitetsbeslutningen – det vil sige 
hvor meget der skal købes af favoritmærket per gang (Helsen & 
Schmittlein, 1992; Persson, 1995). Ved at tage højde for en mulig pris-
følsomhed i kvantitetsbeslutningen forventes mærkeloyale hverken at 
tjekke prisen mere eller mindre i købsøjeblikket. Derfor forventes ingen 
effekt af mærkeloyalitet på forbrugernes prisviden ved hylden.  
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Vanhuele og Dréze (2002) anvendte nationale adfærdsdata opdelt i forhold 
til produktkategori til at undersøge effekten af mærkeloyalitet på 
forbrugernes langsigtede prisviden før indtræden i butikken. De nåede frem 
til, at price recall ± 5 % og prisgenkendelse var bedre inden for produkt-
kategorier karakteriseret ved høj grad af mærkeloyalitet. De efterlyser dog 
data for mærkeloyalitet på individniveau til at validere deres resultater. 
Mærkeloyales referencepris må forventes at være mere nøjagtig, da de, alt 
efter graden af mærkeloyalitet/ inerti, kun skal holde styr på prisen for ét 
produktalternativ – alt efter hvor mange steder de plejer at købe produkt-
alternativet. Da mærkeloyale tilsyneladende hverken tjekker prisen mere 
eller mindre end mærkeilloyale, kan de i tillæg have flere oplevelser med 
normalprisen. A priori forventes derfor en positiv effekt af mærkeloyalitet 
på forbrugernes prisviden før butiksbesøget.  

Mærkeloyale har som nævnt et meget lille valgsæt – ofte bestående af kun 
ét produktalternativ. Det er derfor mindre sandsynligt, at de vil sammen-
ligne priser eller på anden måde indgå i ’inter-item processing’ i købs-
øjeblikket (Helsen & Schmittlein, 1994). På den baggrund forventes alt 
andet lige en mindre grad af let tilgængelig episodisk prisviden efter 
butiksbesøget. Til gengæld kan ’intra-item processing’ af prisen på det ene 
produktalternativ føre til genkendelse af prisen efter butiksbesøget. Således 
forventes ingen effekt af mærkeloyalitet på de tre øvrige mål for prisviden. 

I ingen af målesituationerne forventes en effekt af mærkeloyalitet på 
korrekt tilbudsopfattelse, da mærkeloyale i lige så høj grad kan være 
interesseret i at gøre et godt køb, når det gælder favoritmærket. 

H7F: Mærkeloyalitet har en positiv effekt på (R) nøjagtig price recall, 
(G) korrekt prisgenkendelse og (D) korrekt deal spotting før 
butiksbesøget, mens der ikke forventes nogen effekt heraf på (T) 
korrekt tilbudsopfattelse. 

H7U: Der forventes ingen effekt af mærkeloyalitet på (R) nøjagtig 
price recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting 
og (T) korrekt tilbudsopfattelse under butiksbesøget.  
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H7E: Mærkeloyalitet har en negativ effekt på (R) nøjagtig price 
recall efter butiksbesøget. Derimod forventes ingen effekt af mærke-
loyalitet på (G) korrekt prisgenkendelse, (D) deal spotting og (T) 
tilbudsopfattelse. 

4.4.1.4 Prisinvolvering 

En anden vigtig forbrugervariabel i denne sammenhæng er prisinvolvering. 
På baggrund af tidligere partielle studier identificerede Jensen (2001) 
mindst fem mulige determinanter8 for prisinvolvering, som alle potentielt 
kan indvirke på forbrugernes prisviden. Selvom forbrugerne eksponeres for 
prisstimuli før, under og efter butiksbesøget, er det således langt fra sikkert, 
at disse stimuli påvirker beslutningstagningen. Dette afhænger derimod af 
forbrugernes motivation til at søge efter og behandle prisinformationer, 
som kan konceptualiseres som forbrugernes prisinvolvering (Celsi & 
Olson, 1988; Petty & Cacioppo, 1981). Mulige determinanter for pris-
involvering inkluderer: a) opfattede budgetbegrænsninger; b) price 
mavenism; c) tilbudsinteresse; d) lavprisinteresse; samt e) værdibevidsthed 
(Jensen, 2001; Lichtenstein et al., 1993; Urbany et al., 1996). I en tidligere 
undersøgelse (Jensen, 2001) viste tilbudsinteresse og lavprisinteresse sig at 
kunne adskille forbrugere, som var klar over prisen, fra forbrugere, som 
ikke var klar over prisen i købsøjeblikket, mens de tre øvrige determinanter 
ikke havde nogen signifikant diskriminerende effekt.  

For alle determinanter af prisinvolvering gælder, at jo mere prisinvolverede 
forbrugerne er, jo mere motiverede er de til at søge efter og behandle 
prisinformationer. Prisinvolvering forventes derfor at kunne have en positiv 
effekt på de forskellige mål for prisviden i alle tre målesituationer. Før 
butiksbesøget vil der kunne være tale om, at pristjek og -sammenligninger 
fra tidligere indkøb og/eller tilbudsavisen har ført til episodisk pris-
hukommelse og/eller en mere opdateret referencepris. Ved hylden kan der 
være tale om en større grad af opmærksomhed mod prisen. Målrettet pris-
informationsbehandling ved hylden vil endelig kunne føre til episodisk 
prishukommelse efter butiksbesøget.  

                                                

8 Prisens mulige positive rolle behandles ikke, da prestigefølsomhed og pris som 
kvalitetsindikator er mindre udbredt for dagligvarer (Lichtenstein et al., 1993). 



 

 72 

a) Opfattede budgetbegrænsninger 

Nogle forbrugere kan forventes at være mere prisinvolverede som følge af, 
at de har højere opfattede budgetbegrænsninger (Avery, 1996; Krishna et 
al., 1991; Urbany et al., 1996). Opfattede budgetbegrænsninger er et andet 
mål for indkomstforskelle i forhold til forbrugernes prisviden. Forbrugere, 
der kommer fra husstande med en høj indkomst, kan have så høje faste 
omkostninger – i form af bil og bolig9, at de føler, at de i højere grad skal 
gå varsomt frem i håndteringen af husholdningsbudgettet. Omvendt kan 
husstande med forholdsvis lave indkomster have indrettet deres faste 
omkostningsstruktur derefter, så forskellen over til husstande med højere 
indkomster bliver mindre. 

Høje opfattede budgetbegrænsninger kan motivere forbrugeren til at søge 
efter og behandle prisinformation, da gevinsten herved vil være stigende i 
takt med købets økonomiske betydning i forhold til husholdningsbudgettet 
(Stigler, 1961; Urbany et al., 1996). I den forbindelse fremhæver Avery 
(1996), at den marginale gevinst ved at søge information om prisen på det 
enkelte produkt kan være til at overse, hvorimod de akkumulerede fordele 
kan være betydelige grundet en akkumuleret stor budgetandel for daglig-
varer. På baggrund af den formodede større søgningsaktivitet og opmærk-
somhed over for prisinformationer, forventes forbrugere med høje opfat-
tede budgetbegrænsninger at have bedre prisviden om det aktuelle produkt-
alternativ i alle tre målesituationer. 

H8F+U+E: Opfattede budgetbegrænsninger har en positiv effekt på (R) 
nøjagtig price recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal 
spotting og (T) korrekt tilbudsopfattelse.  

b) Price mavenism 

En anden determinant af prisinvolvering tager udgangspunkt i en ind-
snævring af begrebet ’market mavenism’, som karakteriserer et følt behov 
for at være informeret om generelle markedsforhold for derved at kunne 
videreformidle generelle markedsinformationer til andre (Feick & Price, 

                                                

9 Dette er blevet mere udtalt i Danmark gennem de seneste år, hvor familier i de store 
byer skal bruge en forholdsvis større del af deres indkomst på at købe ejerbolig. 
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1987). Nogle forbrugere formodes således at være mere prisinvolverede 
som følge af, at de ønsker at holde sig informeret om markedspriser for 
derigennem at være i stand til at videreformidle denne information i sociale 
sammenhænge (Lichtenstein et al., 1993; Urbany et al., 1996). Det kan for 
eksempel dreje sig om at videregive information om 1) et godt tilbud fra 
tilbudsavisen, 2) et godt lokaltilbud, eller 3) hvor det løbende er billigst at 
handle dagligvarer. Sidstnævnte kan retfærdiggøre regelmæssig søgning 
efter normalpriser i forskellige butikker. 

’Mavenism’ fører til en større grad af informationssøgning, ligesom 
begrebet kan relateres til en større grad af indkøbsfornøjelse (Feick & 
Price, 1987; Urbany et al., 1996). Da det er forbrugerens intention at dele 
den tilvejebragte prisviden med andre i omgangskredsen, skulle udbyttet af 
søgningsaktiviteten og den efterfølgende videreformidling dog primært 
kunne henføres til en form for socialt afkast/psykologisk gevinst (Feick & 
Price, 1987). Price mavenism har tidligere vist sig at kunne forklare for-
skelle i prissøgning mellem butikker (Urbany et al., 1996). Samtidig har 
price mavenism dog ikke kunnet forklare forskelle i nøjagtigheden af price 
recall efter butiksbesøget (Lichtenstein et al., 1993) eller nøjagtig price 
recall i købsøjeblikket (Jensen, 2001) i de undersøgelser, som hidtil har 
testet denne variabel i forhold til prisviden. Den aktuelle undersøgelse vil 
dog teste variablen i tre forskellige målesituationer og i forhold til 
forskellige mål for forbrugernes prisviden. 

H9F+U+E: Price mavenism har en positiv effekt på (R) nøjagtig price 
recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting og (T) 
korrekt tilbudsopfattelse.  

c) Tilbudsinteresse 

Ifølge flere undersøgelser (Bucklin & Lattin, 1991; Inman & Winer, 1998; 
Krishna et al., 1991; Lichtenstein et al., 1993) eksisterer der er et segment, 
der generelt er interesserede i tilbud. Denne tilbudsinteresse vil eksempel-
vis kunne give sig udslag i, at forbrugeren aktivt scanner hylderne for 
tilbud for at udvælge, hvilke mærker der skal inkluderes i valgsættet 
(Bronnenberg & Vanhonacker, 1996; Bucklin & Lattin, 1991). Det kan 
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også resultere i en større motivation til at læse tilbudsavisen før butiks-
besøget.  

Selvom dette segment af forbrugerne generelt er interesserede i tilbud, er 
det ikke ensbetydende med, at de konsekvent går efter de laveste priser. 
’Bargain hunting’ kan for eksempel tænkes at være motiveret af den 
tilfredshedsfølelse, der kan opnås, ved at have gjort et godt køb – alter-
nativt frygten for at gå glip af et godt køb (Darke et al., 1995). Muligheden 
for at kunne købe produktalternativet billigere end sædvanligt kan være et 
motiv, ligesom selve besparelsen. Jensen (2001) fandt som ventet en 
positiv effekt af tilbudsinteresse på nøjagtig price recall ved hylden, 
ligesom Lichtenstein et al. (1993) fandt en effekt på nøjagtigheden af price 
recall efter butiksbesøget af ’deal proneness’ (∼ tilbudsinteresse).  

H10F+U+E: Tilbudsinteresse har en positiv effekt på (R) nøjagtig price 
recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting og (T) 
korrekt tilbudsopfattelse.  

d) Lavprisinteresse 

En beslægtet variabel med tilbudsinteresse er lavprisinteresse. Motivet til at 
søge og behandle prisinformationer tager her udgangspunkt i et generelt 
større fokus på at betale lavere priser. Lichtenstein et al.s (1993) definition 
af ’price consciousness’ ligger således til grund for lavprisinteresse: ”...the 
degree to which the consumer focuses exclusively on paying low prices”. 
’Price consciousness’ har haft mange betydninger i tidligere undersøgelser 
(Zeithaml, 1984), ligesom det også har været tilfældet med den direkte 
oversættelse på dansk, ”prisbevidsthed”. Derfor er begrebet oversat til 
lavprisinteresse for at undgå forvirring.  

I modsætning til tilbudsinteresse er lavprisinteresserede mere fokuseret på 
at betale lave priser i al almindelighed. For eksempel vil der alt andet lige 
være større sandsynlighed for, at den lavprisinteresserede vælger et billigt 
produktalternativ, selvom det ikke er på tilbud. Desuden vil et dyrere 
produktalternativ, som stadig er dyrere end de billige alternativer på trods 
af tilbuddet, ikke appellere lige så meget til den lavprisinteresserede, som 
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det måske er tilfældet med den tilbudsinteresserede forbruger, som går op i 
selve tilbuddet og besparelsen.  

Lavprisinteresse kan motivere til søgning efter og behandling af pris-
informationer før, under og efter butiksbesøget. I den forbindelse kan der 
også være tale om ’inter-item processing’ (Mandler, 1980; Monroe et al., 
1986) både in store og med henblik på sammenligning med lave priser 
andre steder – for eksempel Bilka versus en discountkæde. Jensen (2001) 
fandt som ventet en positiv effekt af lavprisinteresse på nøjagtig price recall 
ved hylden, hvorimod lavprisinteresse ikke indgik i modellen for nøjagtig-
heden af price recall i Lichtenstein et al.s (1993) undersøgelse.  

H11F+U+E: Lavprisinteresse har en positiv effekt på (R) nøjagtig price 
recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting og (T) 
korrekt tilbudsopfattelse.  

e) Værdibevidsthed 

Nogle forbrugere kan forventes at være mere prisinvolverede som følge af, 
at de generelt ønsker at vurdere pris-kvalitetsforholdet før købsbeslut-
ningen tages. Tilbøjeligheden til at vurdere priser i forhold til kvalitet 
betegnes også værdibevidsthed (Lichtenstein et al., 1993). De fleste forbru-
gere er interesseret i pris-kvalitetsforholdet i en eller anden udstrækning – 
det ligger for eksempel bag kompensatorisk evaluering af produkt-
alternativer (Peter et al., 1999). Der refereres således her til forbrugere, der 
generelt er villige til at indgå i en større grad af prisinformationsbehandling 
for at vurdere pris-kvalitetsforholdet – det vil sige vurdere den grad af 
kvalitet, der kan opnås til en given pris. Lichtenstein et al. (1993) skriver i 
den forbindelse følgende om deres opfattelse af begrebet værdibevidsthed 
(’value consciouness’): ”Perception of the price cue for some consumers 
can be characterized by a concern with the ratio of quality received to 
price paid in a purchase transaction”. Flere andre forskere opererer 
ligeledes med denne definition af værdi (f.eks. Thaler, 1985; Zeithaml, 
1988).  

De forbrugere, der generelt ønsker at vurdere pris-kvalitetsforholdet for 
dagligvarer vil have behov for at søge og behandle prisinformationen. Der 
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vil derfor kunne forekomme ’inter-item processing’ i form af prissammen-
ligninger og sammenligning af kvalitetsindikatorer i forhold til prisen. I 
begge tilfælde kan det føre til øget associationsdannelse i langtidshukom-
melsen (Grunert, 1996; Monroe et al., 1986; Zeithaml, 1982), hvilket vil 
gøre prisinformationen lettere tilgængelig før, under og efter butiksbesøget.  

H12F+U+E: Værdibevidsthed har en positiv effekt på (R) nøjagtig 
price recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting 
og (T) korrekt tilbudsopfattelse. 

4.4.1.5 Tilbudsandel i kategorien 

Prisinvolvering, herunder tilbudsinteresse er defineret generelt for daglig-
varer. Tilbudsandelen er derimod specifik i forhold til den aktuelle 
produktkategori. Tilbudsandel i kategorien måler således, i hvor stor en del 
af de sidste ti tilfælde, forbrugeren har købt et produktalternativ på tilbud 
inden for den aktuelle produktkategori. Sandsynligheden for, at det 
produktalternativ, som ligger til grund for butiksinterviewet, er på tilbud, 
vokser i takt med, at den historiske tilbudsandel i kategorien stiger. Denne 
variabel forventes derfor at føre til øget søgning efter tilbud i 
produktkategorien, ligesom denne adfærd potentielt kan være forbundet 
med større opmærksomhed over for priser. Forbrugere, som næsten 
udelukkende køber tilbud i kategorien, kan dog tænkes at have sværere ved 
at besvare deal spotting-testen korrekt, da den fordrer et vist kendskab til 
normalprisen. Såfremt det antages, at disse forbrugere ikke både tjekker 
normalprisen og tilbudsprisen, vil deres referencepris være stærkt præget af 
de mange tilbudsoplevelser, hvilket kan forårsage en negativ effekt af 
tilbudsandel i kategorien på korrekt deal spotting i alle tre målesituationer. 
For resten af målene for prisviden formodes den øgede pris- og 
tilbudsopmærksomhed derimod at have en positiv effekt. 

H13F+U+E: Tilbudsandel i kategorien har en positiv effekt på (R) 
nøjagtig price recall, (G) korrekt prisgenkendelse og (T) korrekt 
tilbudsopfattelse. Effekten af tilbudsandel i kategorien på (D) korrekt 
deal spotting forventes derimod at være negativ. 
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4.4.1.6 Købsfrekvens (individbaseret) 

En høj købsfrekvens inden for en produktkategori kan involvere en økono-
misk interesse i at søge prisinformationer (Helsen & Schmittlein, 1994). 
Sandsynligheden for ’intra-item’ eller ’inter-item processing’ (Mandler, 
1980; Monroe et al., 1986) af prisinformationer stiger i dette tilfælde, 
hvilket dels kan føre til episodisk prishukommelse i langtidshukommelsen, 
dels at prisinformationen befinder sig i arbejdshukommelsen ved hylden. 
Derudover kan hyppigere indkøb inden for den produktkategori, der ligger 
til grund for butiksinterviewet, involvere flere eksponeringer for pris-
informationer i produktkategorien. Dette skulle alt andet lige resultere i en 
mere nøjagtig referencepris. Ræsonnementet bag hypoteserne for individ-
baseret købsfrekvens og produktdimensionen købsfrekvens er i den forbin-
delse stort set identiske. 

H14F+U+E: Husstandens købsfrekvens inden for produktkategorien 
har en positiv effekt på (R) nøjagtig price recall, (G) korrekt pris-
genkendelse, (D) korrekt deal spotting og (T) korrekt tilbuds-
opfattelse før, under og efter butiksbesøget.  

4.4.2 Produktkarakteristika 

Der findes mange eksempler på forskelle i forbrugernes prisviden i forhold 
til valg af produktkategorier (Krishna et al., 1991; Jensen, 2001; Le 
Boutillier et al., 1994; Vanhuele & Dréze, 2002; Wakefield & Inman, 
1993). For eksempel viste Le Boutillier et al.s (1994) undersøgelse, at for-
brugerne var signifikant mere klar over prisen på sodavand (71,3 %) end 
kaffe (45,7 %) i købsøjeblikket. Det kan der være flere forklaringer på. 

Hvis der kun var ét alternativ i en produktkategori, hvis pris altid lå fast, 
ville det ikke være svært at huske prisen på dette produkt – specielt ikke 
ved jævnlig køb heraf. Modsat forholder det sig, hvis der er mange alter-
nativer samt meget forskelligartede og omskiftelige priser i en produkt-
kategori, som måske oven i købet købes sjældent. Heraf følger, at det ikke 
kan udelukkes, at prisintervallets størrelse, kampagneandel og købs-
frekvens kan påvirke forbrugernes prisviden. Dette er baseret på en 
antagelse om, at øget kompleksitet i relation til prisinformation indvirker 
negativt på forbrugernes lagrede prisviden. 
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4.4.2.1 Kampagneandel (tilbudsfrekvens) 

Tilbudsfrekvens henviser til, hvor ofte en produktkategori indeholder 
tilbud. Helsen og Schmittlein (1992) nåede i den forbindelse frem til, at 
tilbudsfrekvens var positivt korreleret med tilbudsfølsomhed, hvorfor de 
konkluderede, at en høj tilbudsfrekvens kan øge forbrugernes opmærk-
somhed mod prisen samt tiltrække tilbudsinteresserede forbrugere.  

Såfremt priserne i en produktkategori varierer meget over tiden, skulle der 
være større fordele forbundet med prissøgning (Avery, 1996; Darke et al., 
1995; Urbany et al., 1996). Denne variation over tid kan være forårsaget af 
hyppige regulære prisændringer og/eller hyppige tilbud, hvorfor søgningen 
efter tilbudsinformationer alt andet lige skulle være større i ofte promo-
verede produktkategorier.  

I dette projekt tages der udgangspunkt i et beslægtet begreb, kampagne-
andel, jævnfør afsnit 7.3.1.1. Denne variabel udtrykker, hvor stor en del af 
produktkategorien, der i gennemsnit købes på tilbud. Der forventes ikke at 
være større forskelle på effekten af produktkategoriens kampagneandel og 
tilbudsfrekvens i forhold til forbrugernes prisviden.  

Hvis der ligger et produktalternativ med en relativt høj kampagneandel til 
grund for butiksinterviewet før butiksbesøget, så stiger risikoen for, at for-
brugeren i de forskellige pristest svarer ud fra en typisk tilbudspris eller en 
referencepris, der hovedsageligt er tilpasset (Kalyanaram & Winer, 1995; 
Mazumdar et al., 2005) med tilbudspriser – selvom produktalternativet ikke 
er på tilbud. Tilbudspriser skulle således være lettere tilgængelige fra 
hukommelsen end normalpriser (Johnson, 1994). Sandsynligheden for, at 
der er tale om et planlagt tilbudskøb, er dog også større i en produkt-
kategori med en højere gennemsnitlig kampagneandel. Mod forventning 
nåede Vanhuele og Dréze (2002) i den forbindelse frem til den modsatte 
effekt. Således viste ’price volatility’ (∼ tilbudsfrekvens) sig overraskende 
at have en signifikant positiv sammenhæng med nøjagtig price recall, pris-
genkendelse og deal spotting før butiksbesøget. De konkluderede på den 
baggrund, at både tilbudsprisen og normalprisen var lettere tilgængelige fra 
hukommelsen i en produktkategori med en høj tilbudsfrekvens. Dette 
stemmer overens med Helsen og Schmittleins (1992) betragtninger. Der 
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knytter sig derfor modsatrettede forventninger til denne variabel før butiks-
besøget, hvorfor en eventuel sammenhæng belyses eksplorativt. 

Ved hylden vil en høj kampagneandel derimod kunne have en positiv 
sammenhæng med prissøgningsaktivitet, da forbrugeren ved, der er noget 
at komme efter (Avery, 1996; Darke et al., 1995). En høj kampagneandel 
indikerer ligeledes, at sandsynligheden for, at der vælges et tilbudsprodukt, 
er større, hvilket også skulle kunne indvirke positivt på forbrugernes 
prisviden. Ved udgangen vil denne effekt sandsynligvis stadig gøre sig 
gældende, da der kan have været tale om målrettet prisinformations-
behandling eller tilbudskøb i produktkategorier med høj kampagneandel. 
Da deal spotting-testen tager udgangspunkt i normalprisen kan den positive 
prissøgningseffekt af kampagneandel potentielt udlignes af mindre viden 
om normalpriser i forhold til tilbudspriser. Effekten af kampagneandel på 
deal spotting er derfor uklar både under og efter butiksbesøget. 

H15U+E: Produktkategoriens relative kampagneandel har en positiv 
effekt på (R) nøjagtig price recall, (G) korrekt prisgenkendelse og 
(T) korrekt tilbudsopfattelse under og efter butiksbesøget.  

4.4.2.2 Købsfrekvens (produktdimension) 

Flere undersøgelser af forbrugernes prisviden baserer deres resultater på 
produktkategorier, som er udvalgt på baggrund af forskelle i købsfrekvens 
– enten som eneste dimension eller som en af flere dimensioner for 
produktvalget (f.eks. Conover, 1986; Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 
2001; Krishna et al., 1991; Wakefield & Inman, 1993). 

En høj købsfrekvens inden for en produktkategori kan involvere en større 
økonomisk interesse i at søge prisinformationer (Helsen & Schmittlein, 
1994). Hyppigere køb inden for en produktkategori kan desuden føre til, at 
forbrugerne oftere bliver eksponeret for prisinformationer fra produkt-
kategorien, ligesom denne prisinformation alt andet lige vil være af nyere 
dato. Dette skulle resultere i mere nøjagtige referencepriser og et bedre 
billede af det normale prisinterval for produktalternativet. Le Boutillier et 
al. (1994) fandt en positiv effekt af købsfrekvens på nøjagtig price recall i 
købsøjeblikket, mens der ikke fremkom nogen effekt heraf i andre in store-
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undersøgelser (Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 2001). Derudover fandt 
Vanhuele og Dréze (2002) en positiv effekt af købsfrekvens på alle tre mål 
for forbrugernes prisviden ved indgangen.  

Produktdimensionen købsfrekvens forventes derfor at samvariere med 
forbrugernes prisviden alt efter, om en relativt høj- eller lavfrekvent 
produktkategori ligger til grund for målingen. Den postulerede positive 
effekt antages endvidere at gøre sig gældende over alle tre målesituationer. 

H16F+U+E: Produktkategoriens relative købsfrekvens har en positiv 
effekt på (R) nøjagtig price recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) 
korrekt deal spotting og (T) korrekt tilbudsopfattelse før, under og 
efter butiksbesøget.  

4.4.2.3 Prisintervallets størrelse 

Vanhuele og Dréze (2002) fandt en negativ effekt af prisintervallets 
relative størrelse i produktkategorien på forbrugernes prisviden ved ind-
gangen. Det bagvedliggende ræsonnement har at gøre med, at der opstår 
forvirring omkring den faktiske pris for et givet produktalternativ, når der 
er meget forskelligartede priser i produktkategorien. Produktkategorien 
bliver derfor en usikker ledetråd til at fremdrage prisen på for et hvilket 
som helst produktalternativ fra hukommelsen (Anderson & Bjork, 1994). 
Denne undersøgelse tester i den forbindelse samme hypotese før butiks-
besøget med henblik på at validere Vanhuele og Drézes (2002) resultater. 

Forvirringen omkring den faktiske pris for et givet produktalternativ kan 
tænkes at øge incitamentet til at søge prisinformationer under butiks-
besøget. Ifølge det traditionelle økonomiske rationale for, hvornår pris-
søgning kan betale sig, skulle større prisspredning i produktkategorien 
ligeledes øge fordelene ved at søge prisinformationer så meget, at ’omkost-
ningerne’ – i form af for eksempel tid og kognitive anstrengelser – mere 
end udlignes (Stigler, 1961; Urbany et al., 1996). Denne effekt forventes at 
kunne genfindes efter butiksbesøget. Der er ingen forventninger til 
samvariation mellem prisintervallets størrelse og korrekt tilbudsopfattelse – 
hverken før, under eller efter butiksbesøget.  
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H17F: Prisintervallets relative størrelse i produktkategorien har en 
negativ effekt på (R) nøjagtig price recall, (G) korrekt pris-
genkendelse og (D) korrekt deal spotting før butiksbesøget.  

H17U+E: Prisintervallets relative størrelse i produktkategorien har en 
positiv effekt på (R) nøjagtig price recall, (G) korrekt prisgen-
kendelse og (D) korrekt deal spotting under og efter butiksbesøget.  

4.4.3 Købsspecifikke variable 

Den tredje blok af hypoteser i modelsøgningen betegnes købsspecifikke 
variable. Der er tale om variable, der alle har det til fælles, at de knytter sig 
specifikt til butiksbesøget og produktvalget den pågældende dag. Sammen-
lignet med forbrugervariablene, kan de købsspecifikke variable også være 
afledt af forbrugerens personlighed, men de er mindre stabile i forhold til 
forbrugervariable. 

4.4.3.1 Prissammenligning10 

Denne variabel refererer direkte til en udvidet form for prissøgnings-
aktivitet i forbindelse med produktvalget. Prissammenligning må derfor 
forventes at kunne resultere i, at det valgte produktalternativs faktiske pris 
er bemærket og let tilgængelig fra arbejdshukommelsen ved hylden.  

Prissammenligning vil typisk føre til ’inter-item processing’ af prisinforma-
tioner, hvilket kan øge associationsdannelsen omkring den aktuelle pris i 
langtidshukommelsen (Bettman, 1979; Grunert, 1996; Monroe et al., 
1986). Associationsdannelse kan på den anden side resultere i dybere og 
længerevarende hukommelsesspor, som gør denne prisinformation lettere 
tilgængelig ved målingen efter butiksbesøget. Ud over opdatering af 
referenceprisen kan der i den forbindelse være tale om episodisk hukom-
melse (Tulving, 1972) af prisen på det valgte produktalternativ. Korrekt 
tilbudsopfattelse forventes også at blive påvirket i positiv retning af 

                                                

10 Det var i sagens natur kun i målingerne under og efter butiksbesøget, at der kunne 
spørges til, om respondenten havde sammenlignet priserne mellem forskellige mærker i 
forbindelse med produktvalget. Det gav i de fleste tilfælde ikke mening ved indgangen. 
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prissammenligning, da tilbudstjek kan være et af elementerne i pris-
sammenligningen. 

H18U+E: Prissammenligning har en positiv effekt på (R) nøjagtig 
price recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting 
og (T) korrekt tilbudsopfattelse under og efter butiksbesøget.  

4.4.3.2 Købt på tilbud11 

Generelt antages, at iøjnefaldende in store-stimuli kan tiltrække 
forbrugerens opmærksomhed (Peter et al., 1999). Ifølge Dickson og 
Sawyer (1990) er denne antagelse baseret på den klassiske adfærdsmæssige 
forudsætning: ”Anything out of the unusual in a choice environment will 
arouse attention and lead to an increase in search”. Et signal om at et 
produkt er på tilbud, i form af eksempelvis et tilbudsskilt eller et specielt 
display, må på denne baggrund formodes at kunne tiltrække forbrugerens 
opmærksomhed og føre til øget prissøgning (Dickson & Sawyer, 1990). En 
simpel binær indkodning af et tilbudssignal vil kunne gøre forbrugeren 
interesseret i yderligere prisinformationsbehandling. Dette harmonerer også 
med Thalers (1985) ’Transaction-utility theory’. Ifølge Thaler er sand-
synligheden for, at et produktalternativ vælges, påvirket af transaktionens 
attraktivitet for den enkelte forbruger. Forbrugeren opnår ekstra nytte ved 
at købe et produkt på tilbud, men for at kunne vurdere tilbuddets 
attraktivitet har forbrugeren behov for sammenholde den faktiske pris med 
en forventet pris (referenceprisen). Dette indikerer, at en tilbudskøber vil 
tjekke den faktiske pris i tillæg til tilbudssignalet (Darke et al., 1995; 
Dickson & Sawyer, 1990). Denne hypotese er tidligere helt eller delvist 
blevet bekræftet (Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 2001; Krishna et al., 
1991; Le Boutillier et al., 1994). Den ekstra prissøgningsaktivitet ved 
hylden kan lede til ’inter-item processing’, hvis tilbuddet efterfølgende 
sammenlignes med andre priser eller normalprisen. Derudover kan 
tilbudsprisen eventuelt blive gemt i den episodiske hukommelse (Tulving, 

                                                

11 Det giver kun mening at inkludere ’købt på tilbud’ i modelsøgningen, såfremt der rent 
faktisk er valgt et produkt på tilbud. Dette hænger sammen med hypoteseargumenta-
tionen, som går på den ekstra prissøgningsaktivitet, der kan være foranlediget af 
ubevidst eller bevidst scanning efter tilbudssignaler ved hylden. ’Købt på tilbud’ 
inkluderes derfor ikke som hypotese for prisviden før butiksbesøget. 
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1972), hvis der er tale om et bedre tilbud end ventet – med deraf følgende 
lettere tilgængelighed ved udgangen (Dickson & Sawyer, 1990). 

Ovenstående leder frem til, at tilbudsprisen højst sandsynligt tjekkes, 
hvilket umiddelbart gør tilbudsprisen lettere tilgængelig end normalprisen 
fra henholdsvis arbejds- og langtidshukommelsen. Referenceprisen vil 
endvidere kunne være blevet tilpasset (Briesch et al., 1997; Kalyanaram & 
Winer, 1995) med tilbudsprisen, hvorved referenceprisen alt andet lige vil 
være lavere end normalprisen. Da deal spotting-testen tager udgangspunkt i 
rangering af priser i forhold til normalprisen, vil tilbudskøb således kunne 
gøre rangeringsopgaven vanskeligere med risiko for negativ indvirkning på 
korrekt deal spotting.  

H19U+E: Køb af et produktalternativ på tilbud har en positiv effekt på 
(R) nøjagtig price recall, (G) korrekt prisgenkendelse og (T) korrekt 
tilbudsopfattelse under og efter butiksbesøget. Derimod har tilbuds-
køb en negativ effekt på (D) korrekt deal spotting under og efter 
butiksbesøget. 

4.4.3.3 Læst og brugt tilbudsavisen 

Læsning af tilbudsavisen kan involvere ingen12 eller automatisk pris-
informationsbehandling i form af formålsløs bladren i tilbudsavisen. 
Derudover kan tilbudsavislæsning føre til bevidst prisinformations-
behandling, hvor tilbudsavisen kan bruges til at planlægge produktvalget. 
Der vil derfor være overlap mellem læsning af tilbudsavisen og brug af 
tilbudsavisen i produktvalget, hvorfor de to variable behandles samtidigt i 
dette afsnit. Generelt vil der være stærkere forventninger til brug af tilbuds-
avisen i produktvalget i forhold til de forskellige mål og målesituationer. 

Ifølge Stiglers (1961) cost benefit-teori, skulle nytten af at søge den samme 
prisinformation både i tilbudsavisen og ved hylden være aftagende, hvorfor 
omkostningerne ved den ekstra prissøgning overstiger nytten. Dette vil alt 
                                                

12 Et eksempel på manglende prisinformationsbehandling kan være, hvis respondenten 
for eksempel svarer ”ja” til at have læst kædens tilbudsavis den pågældende uge uden at 
have læst dagligvaresektionen. Nogle forbrugere læser for eksempel kun Bilkas 
elektroniksektion i tilbudsavisen (jævnfør samtaler med Dansk Supermarked).  
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andet lige tale for mindre prissøgning ved hylden med deraf følgende 
mindre nøjagtig prisviden for det valgte produktalternativ i forhold til 
forbrugere, som netop har opdateret deres prisviden – og som derfor 
sandsynligvis stadig har denne prisviden i arbejdshukommelsen. Tidligere 
undersøgelser gennemført ved hylden (Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 
2001) tyder dog på informationskomplementaritet frem for den postulerede 
informationssubstitution. Forbrugerne kunne tænkes at tjekke prisen igen i 
butikken for at sikre sig, at de betaler den rigtige pris, at de ikke har 
forvekslet tilbudsaviserne eller for at se efter yderligere prisnedsættelser13. 
De tidligere målinger har dog ikke taget udgangspunkt i læsning og brug af 
tilbudsavisen til at planlægge mærkevalget, men derimod brugt mærke-
planlægning som en indikator på tilbudsavislæsning og brug heraf i 
forbindelse med produktvalget.  

På den baggrund forventes en negativ effekt af både læsning og brug af 
tilbudsavisen på forbrugernes prisviden under butiksbesøget. Denne effekt 
forventes tillige at gøre sig gældende efter butiksbesøget. Da deal spotting-
testen tager afsæt i en rangering i forhold til normalprisen, vil der dog ikke 
være knyttet nogen forventninger til disse to variable i forhold til deal 
spotting under og efter butiksbesøget. Idet der kan være tale om simpel 
binær indkodning af tilbudsstatus, som associeres med produktalternativet i 
hukommelsen, kan denne information tænkes at være lettilgængelig før, 
under og efter butiksbesøget.  

Hvis den aktuelle pris på det overvejede produktalternativ fremgår af 
tilbudsavisen, vil tilbudsavislæsning kunne resultere i opdatering af 
referenceprisen i hjemmeperioden (Winer, 1986). Den prisviden, som 
forbrugeren bringer med sig ind i butikken, forventes derfor alt andet lige at 
være mere nøjagtig sammenlignet med forbrugere, som ikke på forhånd er 
blevet eksponeret for prisen i tilbudsavisen. Der kan ligeledes være tale om 
episodisk prisviden (Tulving, 1972) som følge af ’inter-item processing’, 
for eksempel sammenligning af priser mellem tilbudsaviser, ligesom 
tilbuddet kan have været bedre end ventet. I begge tilfælde vil der kunne 
dannes et længerevarende og stærkt hukommelsesspor i det kognitive 
                                                

13 Bilka benytter sig for eksempel af denne prisstrategi, hvis de finder ud af, at et af 
deres tilbudsprodukter kan købes billigere hos en konkurrent. 
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netværk for produktalternativet, som vil kunne fremme tilgængeligheden af 
prisinformationen før butiksbesøget (Bettman, 1979; Dickson & Sawyer, 
1990). I andre tilfælde vil prisen være indkodet via ’intra-item processing’ 
fra tilbudsavisen, hvor tilbudsprisen ikke indlæres med henblik på at huske 
den inde i butikken. Hvis det er tilfældet vil visuelle ledetråde kunne 
hjælpe forbrugeren til at genkende den pris, som blev bemærket ved et 
tilfælde eller ’intra-item processing’ i forbindelse med læsning af tilbuds-
avisen. 

H20F: Læsning af tilbudsavis har en positiv effekt på (R) nøjagtig 
price recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting 
og (T) korrekt tilbudsopfattelse før butiksbesøget.  

H21F: Brug af tilbudsavis har en positiv effekt på (R) nøjagtig price 
recall, (G) korrekt prisgenkendelse, (D) korrekt deal spotting og (T) 
korrekt tilbudsopfattelse før butiksbesøget 

H20U+E: Læsning af tilbudsavis har en negativ effekt på (R) nøjagtig 
price recall og (G) korrekt prisgenkendelse under og efter butiks-
besøget. Derimod har læsning af tilbudsavis en positiv effekt på (T) 
korrekt tilbudsopfattelse under og efter butiksbesøget.  

H21U+E: Brug af tilbudsavisen til at planlægge produktvalget har en 
negativ effekt på (R) nøjagtig price recall og (G) korrekt pris-
genkendelse under og efter butiksbesøget. Derimod har brug af 
tilbudsavisen en positiv effekt på (T) korrekt tilbudsopfattelse under 
og efter butiksbesøget.  

4.4.3.4 Situationsbestemt travlhed 

Flere undersøgelser (f.eks. Park et al., 1989; Payne et al., 1988; Urbany et 
al., 1996) har tidligere forsøgt at måle, hvordan opfattet tidspres influerer 
på søgningsaktiviteter. Urbany et al. (1996) fandt ingen effekt, mens Park 
et al. (1989) rapporterer, at tidspressede forbrugere deltager i færre 
søgningsaktiviteter under butiksbesøget. Endelig nåede Payne et al. (1988) 
til den konklusion, at forbrugerne accelererer informationsbehandlingen og 
bliver mere selektive, når tidspresset stiger.  
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Opfattet tidspres eller travlhed er ikke tidligere blevet målt i forhold til 
forbrugernes prisviden, og inkluderingen af situationsbestemt travlhed er da 
heller ikke forbundet med en eksplicit hypotese, men er snarere eksplorativ. 
Man kan generelt have en længere arbejdsuge end gennemsnittet og måske 
også føle, at man generelt har for lidt tid til rådighed, men alligevel komme 
i en situation, hvor man har nogenlunde god tid til at købe ind på interview-
dagen – for eksempel en lørdag morgen. Derfor er det den situations-
bestemte travlhed, som ligger til grund for analysen. 

Formålet med denne variabel er at tage højde for den situationsbestemte 
travlheds indvirkning på muligheden for at deltage i prissøgningsaktiviteter 
under butiksbesøget. Ifølge Park et al. (1989) vil tidspres således kunne 
mindske tiden til rådighed for prissøgningsaktiviteter, hvorfor heuristiske 
beslutningsregler vil kunne bringe forbrugeren igennem købsprocessen. 
Det er dog usikkert, om de forbrugere, som har bedre tid til rådighed, i 
højere grad vil søge prisinformationer, eller om de vil bruge den ekstra tid 
på andre produktinformationer eller andre steder end i butikken. Før 
butiksbesøget kan den situationsbestemte travlhed ikke influere på in store-
søgningsaktiviteter, men her er det måske i højere grad et spørgsmål om 
vilje og evne til at tildele de forskellige pristest de nødvendige kognitive 
ressourcer som følge af travlhed. Et forhold som dog også kan spille ind 
ved målingerne under og efter butiksinterviewet. Der eksisterer derfor 
modsatrettede forventninger til effekten af situationsbestemt travlhed i 
forhold til forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget.  

4.4.4 Demografiske variable  

Sidste blok af variable består af en række demografiske variable. Her 
eksisterer ingen eller svage forhåndsformodninger, da resultaterne heraf i 
tidligere undersøgelser har været divergerende og i nogle tilfælde direkte 
modstridende. Det teoretiske fundament for at tage disse variable med i en 
analyse af forskelle i prisviden hviler i tillæg på et tyndt grundlag (Estelami 
& Lehmann, 2001; Monroe & Lee, 1999).  

Alligevel er demografiske variable næsten altid blevet inkluderet i under-
søgelser af forbrugernes prisviden. Det kan hænge sammen med, at de er 
enkle at teste (simple skalaer) samt, at de traditionelt har fungeret som 
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segmenteringsvariable i mange sammenhænge (Estelami, 1998; Peter et al., 
1999). Årsagen til de meget divergerende resultater på området kan være, 
at sammensætningen af de øvrige testvariable i forhold prisviden varierede 
ganske betragteligt mellem undersøgelserne. Således kan nogle af de 
demografiske variable tænkes blot at fungere som indikatorer for andre 
udeladte forbrugervariable. Derudover har de afhængige variable og måle-
situationerne også varieret betydeligt i de tidligere undersøgelser, hvilket 
yderligere har kunnet bidrage til forskelle i resultaterne. 

På den baggrund vil der ikke blive opstillet eksplicitte hypoteser for de 
demografiske variable, der inkluderes i den aktuelle undersøgelse. De 
tjener i lige så høj grad til at kontrollere de øvrige variables effekt. Det kan 
dog ikke udelukkes, at variable som indkomst (økonomisk interesse), 
uddannelsesniveau (evner/kognitive ressourcer), husstandsstørrelse 
(økonomisk interesse og større antal indkøbsoplevelser), antal børn under 
seks år (økonomisk interesse og indkøbsmønster) og alder (erfaring og 
kognitive ressourcer) kan have en effekt på forbrugernes prisviden. Det 
skulle være åbenlyst, at der blandt disse variable er en høj interkorrelation, 
som der også skal tages højde for; for eksempel mellem uddannelsesniveau 
og indkomst, husstandsstørrelse og indkomst, alder og antal småbørn. 

4.4.5 Butiksvariable  

McGoldrick et al. (1999) gennemførte en undersøgelse af forbrugernes 
prisviden i to forskellige discountkæder og to forskellige kæder af super-
stores. Resultaterne viste, at Aldi-kunder (66 % price recall) var signifikant 
mere klar over prisen på valgte produkter end kunderne i såvel en anden 
discountkæde (34,9 %) som i to superstores (29-35 %). På den baggrund 
kan det ikke udelukkes, at der kan være forskelle i den målte prisviden 
afhængig af, hvilket butikskoncept der ligger til grund for dataindsamling. 

Forskellen mellem discountkæderne kunne være forårsaget af forskellige 
discountkoncepter, hvor Aldi stadig holder nogenlunde fast i et ’hard 
discounter’-koncept, mens der er dukket flere discountkæder op som 
udvander konceptet ved for eksempel at udvide sortimentet betragteligt – 
såkaldte ’soft discounters’. Forskellene kan desuden bunde i, at forskellige 
forbrugersegmenter anvender forskellige butikstyper – om end mange 
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forbrugere handler i discountbutikker og supermarkeder såvel som 
varehuse (McGoldrick et al., 1999).  

Prisimage er en meget vigtig brik i butikkernes positionering i dag, idet 
forbrugerne i høj grad vælger indkøbssted på baggrund af denne uhånd-
gribelige størrelse (McGoldrick et al., 1999; Persson, 1995). I forlængelse 
heraf kan det ikke afvises, at nogle forbrugere lader være med at tjekke 
prisen i en discountbutik, fordi de har en opfattelse af, at det ikke kan 
betale sig. Det kan være begrundet i, 1) at priserne opfattes som tilstræk-
keligt lave, da det er discount, 2) at priserne opfattes som stabile uden 
chance for tilbud, og/eller 3) at der sjældent er flere varianter i kategorien, 
hvorfor sammenligning er unødvendig (Gröppel-Klein, 1997).  

Forskelle mellem butikker kan endvidere skyldes forskelle i butiksmiljøet. 
Det kan for eksempel dreje sig om forskelle mellem butikkernes brug af 
prismærker (størrelse, layout, pris på varen eller ej), tilbudssignaler 
(omfang og layout af tilbudsskiltning og displays) og antal varianter i 
produktkategorien (’category clutter’ er betydelig mindre i et rent 
discountkoncept). Endelig vil der kunne være store forskelle i brugen af 
tilbudsaviser og anden pre store-priskommunikation de enkelte butiks-
typer og kæder imellem. Forbrugerne vil ikke kunne opdatere deres 
referencepris mellem indkøbene, hvis de ikke eksponeres for en eller anden 
form for prismarkedsføring mellem indkøbsturene. 

Det kan konkluderes, at det ville være uhyre komplekst at belyse butiks-
variables påvirkning af forbrugernes prisviden tilfredsstillende. Der 
eksisterer ganske enkelt så mange ubekendte og indbyrdes komplicerede 
sammenhænge, at undersøgelsen ville blive uoverskuelig, hvis der skulle 
tages højde herfor. Af samme grund holdes butiksvariablene konstante, om 
end undersøgelsen gennemføres i to forskellige detailkæder og butikstyper 
for at øge den eksterne validitet af undersøgelsens resultater. Summa 
summarum, vil butiksvariable ikke blive varieret i et eksperimentelt design 
i denne undersøgelse, men overlades i stedet til fremtidige undersøgelser. 

Tabel 4.1 opsummerer alle hypoteserne for de forklarende variable opdelt i 
forhold til målesituation og de forskellige mål for prisviden. 
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Tabel 4.1 Hypoteser for forklarende variable i forhold til mål for prisviden 
og målesituation 

 = positiv effekt;  = negativ effekt;    = der ventes ingen effekt eller eksplorativ 

    FØR        UNDER   EFTER 

Hypoteser RF GF DF TF RU GU DU TU RE GE DE TE 

5 Butiksloyalitet ! ! ! ! " " ! " " " ! " 

6 Prisimage " " " " ! ! ! ! " " " ! 

7 Mærkeloyalitet/ ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! 

   Mærkeandel ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! 

8 Opfattet budget ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

9 Price mavenism ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

10 Tilbudsinteresse ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

11 Lavprisinteresse ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

12 Værdibevidsthed ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

13 Tilbudsdel kategori ! ! " ! ! ! " ! ! ! " ! 

14 Købsfrekvens (I) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) 

15 Kampagneandel ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

16 Købsfrekvens (P) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

17 Prisinterval str. " " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

18 Prissammenligning     ! ! ! ! ! ! ! ! 

19 Købt på tilbud     ! ! " ! ! ! " ! 

20 Læst tilbudsavis ! ! ! ! " " ! ! " " ! ! 

21 Brugt tilbudsavis ! ! ! ! " " ! ! " " ! ! 

Travlt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Indkomst ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Uddannelsesniveau  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Husstandsstørrelse ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Antal børn < 6 år ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Alder ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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4.5 Opsummering 

Den opstillede referenceramme viser sammenhængen mellem de vigtigste 
begreber fra teoriafsnittet. Derfor er opmærksomheds- og indkodnings-
processerne opdelt ud fra en hierarkisk tankegang i automatisk, tilfældig og 
målrettet. Desuden består hukommelsessystemet af en arbejds- og en 
langtidshukommelse, hvor sidstnævnte både indeholder semantisk og 
episodisk prisviden – herunder tilbudsviden. Eksplicit og implicit pris-
hukommelse er ligeledes indarbejdet i referencerammen. Endelig er 
referencerammen opdelt i før, under og efter butiksbesøget med henblik på 
at belyse forskelle mellem målesituationerne. Dette munder ud i opstilling 
af hypoteser for forskelle i mål for forbrugernes prisviden mellem 
målingerne før, under og efter butiksbesøget. Herefter blev der opstillet en 
hypotese for at teste antagelsen om endimensional prishukommelse før, 
under og efter butiksbesøget.  

Referencerammen indeholder tillige fire overordnede faktorer, der forven-
tes at kunne påvirke forbrugernes prisviden. Det drejer sig om 1) forbruger-
variable – herunder demografiske variable, 2) produktkarakteristika, 3) 
købsspecifikke variable og 4) butiksvariable. Bortset fra butiksvariable, 
blev der opstillet hypoteser for sammenhængen mellem de underliggende 
forklarende variable og fire mål for prisviden i hver af de tre måle-
situationer, jævnfør tabel 4.1. 
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KAPITEL 5 METODE OG MÅLING AF PRISVIDEN 

I dette projekt gennemføres såvel et kvalitativt forstudie som en kvantitativ 
hovedundersøgelse. Dette kapitel gør derfor først rede for metodevalg til 
det kvalitative forstudie, hvilket efterfølges af argumentation for metode-
valg til hovedundersøgelsen. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af tre 
forskellige test til måling af forbrugernes prisviden.  

5.1 Metodevalg til kvalitativt forstudie 

Selvom der kan trækkes på erfaringer fra en tidligere gennemført under-
søgelse (Jensen, 2001) af forbrugernes prisviden, så var det kun forbru-
gernes prisviden i købsøjeblikket, der var omdrejningspunktet i denne 
undersøgelse. Den aktuelle undersøgelse er derimod den første af sin art, 
der undersøger forbrugernes prisviden både før, under og efter butiks-
besøget med henblik på at belyse, hvad forbrugerne lærer om prisen i løbet 
af butiksbesøget. Det overordnede formål med det kvalitative forstudie var 
derfor at få større indblik i forbrugernes prisadfærd og -viden i de forskel-
lige faser af købsprocessen. Resultaterne af det kvalitative forstudie kunne 
dernæst være med til at skærpe designet af den efterfølgende kvantitative 
hovedundersøgelse. 

Det kvalitative forstudie kunne antage mange former. Kun et udsnit af de 
mulige metoder vil blive diskuteret i dette afsnit. Det drejer sig om dybde-
interviews, etnografiske studier og fokusgrupper. Gruppedynamikken i 
fokusgrupperne og muligheden for at få input fra flere forbrugere i løbet af 
kort tid gjorde, at dybdeinterviews blev fravalgt tidligt i processen til fordel 
for fokusgruppeinterviews. Derfor stod det endelige valg mellem et etno-
grafisk forstudie og fokusgrupper.  

Det etnografiske forstudie ville gå ud på at følge nogle forbrugere, fra de 
sad hjemme og planlagde indkøbsturen, til de havde afsluttet købet af nogle 
på forhånd bestemte dagligvarer. Meningen ville være, at forbrugerne 
skulle observeres samtidig med, at de skulle snakke højt om, hvad de fore-
tog sig – alternativt skulle forbrugerne interviewes herom derhjemme, inde 
i butikken og bagefter. 
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Hvis der er tale om prisinvolverede informanter, der normalt er bevidste 
om deres pristjekningsadfærd, vil man muligvis kunne afkode en eventuel 
prisindlæringseffekt gennem et sådant etnografisk forstudie. Hidtidige 
resultater tyder til gengæld også på, at der eksisterer et segment, hvor 
prisinformationsbehandlingen foregår på et mere ubevidst plan (dvs. de er 
ubevidste om priseksponeringen). Her kan der også finde en indlærings-
effekt sted, som gør, at de er i stand til at spotte et godt køb, selvom de 
hverken kan huske eller genkende den nøjagtige pris (Monroe & Lee, 1999; 
Vanhuele & Dréze, 2002). Dette segment ville være problematisk i et etno-
grafisk studie som det skitserede. Det ubevidste plan vil ikke engang blive 
fanget i et ’think out loud’-studie, hvor der tillige er risiko for, at eventuelle 
resultater er påvirket af, at deltagerne bliver kunstigt bevidste om alt i 
omgivelserne (se eksempel på dette i Conover, 1986).  

Etnografer/antropologer vil ofte tage udgangspunkt i det, de kan observere 
– for eksempel en synlig interaktion mellem børn og forældre i en indkøbs-
situation. Ved undersøgelse af processer, som foregår ’inde’ i det kognitive 
system, som per definition er usynlige, bliver det svært at få det ønskede 
udbytte af et sådant forstudie. Etnografiske studier kræver erfaring og tid. 
Det optimale udbytte opnås, når man har været med ’informanterne’ på 
indkøb gentagne gange og over en længere periode. På denne måde kan 
man vinde deres tillid, og de kan have vænnet sig så meget til observatøren, 
at de ikke lader sig hæmme så meget af dennes tilstedeværelse og spørgs-
mål. Der kan med andre ord opstå en tilnærmelsesvis normal indkøbs-
situation, som kan dokumenteres. En anden mulighed er at se bort fra 
observationsdelen og så udelukkende bygge på ’think out loud’-metoden, 
hvor ’informanterne’ kunne udstyres med diktafon og eventuelt headset. 
Dette skulle de dog også vænne sig til over en række indkøbsture, så de for 
eksempel ikke føler sig pinligt berørt over at tale til en båndoptager midt 
blandt andre kunder. Endelig er det oplagt, at formålet med deres deltagelse 
skulle camoufleres blandt en række andre spørgsmål, så de ikke fokuserede 
unormalt meget på prisinformationer.  

Summa summarum, så ville et etnografisk studie af forbrugernes prisviden 
i praksis være forbundet med et stort tidsforbrug og mange problemer, 
hvortil skal lægges, at ubevidst prisinformationsbehandling vanskeligt lader 
sige belyse herigennem.   
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Som nævnt blev fokusgrupper også overvejet som mulighed til at opnå 
mere viden om, hvordan forbrugerne skaffer sig viden om priser. En af de 
væsentligste fordele ved fokusgrupper er gruppedynamikken, som kan 
skabe synergieffekter sammenlignet med dybdeinterviews (Griffin & 
Hauser, 1993; Denzin & Lincoln, 1994). Sammenlignet med etnografiske 
studier er det også muligt at samle viden fra flere informanter på meget 
kortere tid (stordriftsfordele). I den konkrete situation giver gennemførelse 
af to fokusgrupper mulighed for at opfylde flere formål på én gang. Ud 
over viden om omgang med priser, kunne fokusgrupper også give input til 
valg af produktdimensioner, feedback om forståeligheden af de planlagte 
hukommelsestest samt input til spørgsmålskonstruktion.   

På negativsiden tæller, at det kvalitative forstudie dermed flytter ud af 
butikslokalerne til et interviewlokale og dermed væk fra egentlige købs-
beslutninger, ligesom den ubevidste prisinformationsbehandling også 
dårligt lader sig afdække i fokusgrupper. Men fordelene ved at gennemføre 
fokusgrupper synes at overskygge ulemperne, hvorfor fokusgrupper blev 
foretrukket frem for etnografiske studier til at gennemføre det kvalitative 
forstudie.   

5.2 Metodevalg til kvantitativ hovedundersøgelse 

Målet med dette projekt er at besvare det overordnede forskningsspørgsmål 
fra kapitel 2, som kunne brydes op i fem specifikke forskningsspørgsmål. 
Der er blevet opstillet en række hypoteser på baggrund af forsknings-
spørgsmålene og mere specifikt referencerammen i kapitel 4, som er et 
resultat af en nyskabende sammenstilling af teorier. Projektet vil derfor 
kunne gå under betegnelsen teoriintegrerende og hypoteseprøvende. Et 
kvantitativt undersøgelsesdesign anses som den bedste måde at nå dette 
mål på, da resultaterne gerne skulle kunne generaliseres.   

Modellens centrale målevariable består af forbrugernes kort- og langsigtede 
prisviden samt de faktorer, som påvirker denne prisviden. Hvad, der ønskes 
målt, er tæt knyttet til forskningsspørgsmålene: 
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• Forbrugernes kort- og langsigtede prisviden skal måles før, under og 
efter butiksbesøget for at belyse, hvilken prisviden forbrugerne er i 
besiddelse af, og hvad de lærer om prisen i løbet af købsprocessen. I 
forlængelse heraf ønskes målt, om forbrugerne er i besiddelse af 
referencepriser samt nøjagtigheden og tilgængeligheden af forbrugernes 
prisviden. I praksis betyder det, at den langsigtede prisviden, i form af 
referencepriser og episodisk prisviden, skal måles ved indgangen til og 
udgangen fra butikken – eventuelt også ved hylden alt efter om pristjek 
har fundet sted. Den kortsigtede prisviden, i form af prisopmærk-
somhed14, vil derimod skulle måles i direkte forlængelse af produkt-
valget15. 

• Der skal anvendes forskellige mål for forbrugernes prisviden, der svarer 
til forskellige grader af prisinformationsbehandling (automatisk, til-
fældig eller målrettet) for derigennem at kunne måle, om forbrugerne er 
i besiddelse af en flerdimensional eller hierarkisk endimensional pris-
hukommelse. 

• Endelig skal de mulige forklarende variable fra referencerammen måles, 
så de kan sættes i forhold til de forskellige mål for forbrugernes pris-
viden før, under og efter butiksbesøget. Formålet hermed er at identi-
ficere determinanter af forbrugernes prisviden og forklare forskelle 
mellem målingerne.  

 
Jævnfør tabel 1.1 har langt hovedparten af tidligere undersøgelser af 
forbrugernes prisviden baseret deres dataindsamling på interviews – enten 
før, under eller efter butiksbesøget. En enkelt undersøgelse blev gennem-
ført som telefoninterview (Conover, 1986), en anden udelukkende som 
postal spørgeskemaundersøgelse (Krishna et al., 1991), ligesom 

                                                

14 Prisopmærksomhed (’price awareness’) defineres som forbrugerens evne til at huske 
priser på baggrund af deres opmærksomhed mod priser. ’Price awareness’ og ’price 
consciousness’ blandes ofte sammen, men sidstnævnte kan opfattes som en forbrugers 
følsomhed over for prisforskelle. Prisfølsomhed kan i den forbindelse først og fremmest 
siges at være en funktion af prisens vigtighed i beslutningsprocessen og ’price 
awareness’ (McGoldrick et al., 1999; Monroe, 1973).  
15 Med mindre respondenten har taget tilbudsavisen med hen til butikken og netop har 
læst den, før han/hun bliver kontaktet af intervieweren, eller hvis respondenten er i gang 
med at tjekke kassebonen på vej ud af butikken. 



 

 95 

forbrugernes prisviden er forsøgt belyst via laboratorieeksperimenter 
(Mazumdar & Monroe, 1992; Zeithaml, 1982).   

Telefoninterview fravælges i dette projekt, da denne undersøgelsesform 
ikke evner at opfange prisinformationsbehandlingens kompleksitet, lige-
som forbrugernes kortsigtede prisviden ikke lader sig måle via telefonen. 
Sidstnævnte argument gør sig ligeledes gældende, hvis der udelukkende 
gennemføres en postal spørgeskemaundersøgelse. Desuden er der behov for 
visuel kontakt til respondenten i forbindelse med forevisning af en pris-
genkendelsesskala, hvilket også er tilrådeligt ved gennemførelsen af visse 
typer prisrangeringstest (f.eks. rangering af valgt produktalternativ i 
forhold til andre alternativer i valgsættet). Dette krav kan hverken 
imødekommes via telefoninterviews eller postale undersøgelser. Obser-
vation anses ligeledes som værende utilstrækkelig i forhold til projektets 
formål. Observation vil dog have sin berettigelse som supplement til 
interviewet – f.eks. observation af tidsforbrug ved hylden eller tjek af 
kassebon. ’Eye-tracking’ vil ligeledes kunne bruges som supplement ved 
hylden. Den altoverskyggende ulempe ved at gennemføre undersøgelsen 
som et laboratorieeksperiment er den højere situationsbestemte pris-
involvering, som den kunstige valgsituation formodes at føre til. Derfor 
fravælges denne mulighed også i den aktuelle undersøgelse.  

Interviewformen har blandt andet den fordel, at den tillader forevisning af 
visuelle stimuli tilpasset respondentens valg (eller planlagt/seneste produkt-
valg ved indgangen). Disse stimuli bør matche dem, der forefindes i den 
aktuelle butik og kan for eksempel bestå af billeder af produktalternativer 
og prisinformationer i matchende format. Interviewformen muliggør 
således gennemførelse af alle tre prishukommelsestest, ligesom 
købsøjeblikket bedst afdækkes ved et interview, da respondenten skal 
udspørges i direkte forlængelse af valget i en produktkategori. Ulempen 
kan blandt andet være interviewerpåvirkning, hvilket søges minimeret via 
standardiseret interviewerbriefing og spørge-/testguide. På den baggrund 
vælges det at basere dataindsamlingen på en kombination af et interview og 
et spørgeskema til hjemmeudfyldning.   

Dataindsamlingen kunne i princippet udelukkende baseres på butiksinter-
views – før, under og efter butiksbesøget. Der kan dog opnås en række for-
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dele ved først at interviewe respondenten om dennes prisviden i 
undersøgelsesøjeblikket for dernæst at give vedkommende et spørgeskema 
med hjem til selvudfyldning. Varigheden af selve interviewdelen før, under 
og efter butiksbesøget vil blive kortere ved at opdele undersøgelsen i en 
interviewdel og en hjemmedel. Den kortere varighed bevirker, 1) at under-
søgelsen griber mindre forstyrrende ind i butiksmiljøet – med deraf 
følgende større chance for accept fra butikkens side, samt 2) at interview-
delen virker mindre afskrækkende på forbrugernes motivation til at deltage 
– forbrugerne har ofte mere tid til rådighed i hjemmet end i en indkøbs-
situation. Endelig vil en kombination af interview og survey kunne have en 
positiv effekt på muligheden for at undersøge flere faktorers mulige 
indflydelse, spørgsmålskonstruktion og skalavalget.   

Et af målene med projektet er at undersøge kausale sammenhænge mellem 
mulige forklarende faktorer og forbrugernes prisviden før, under og efter 
butiksbesøget. Af ovenstående fremgår det, at undersøgelsen ikke gennem-
føres som et eksperiment, og det er derfor vigtigt, at undersøgelsen kan 
leve op til kravene til påvisning af kausale sammenhænge i ikke-eksperi-
mentel forskning (se f.eks. Blalock, 1964). Det første krav om, at de afhæn-
gige og uafhængige variable skal være indbyrdes korreleret, skulle være 
opfyldt. Således blev der opstillet en lang række hypoteser i afsnit 4.4, som 
netop tager udgangspunkt i forventninger om indbyrdes korrelationer 
mellem de afhængige og uafhængige variable – delvis på baggrund af 
tidligere empiriske resultater. Det andet krav vedrører, om der er karakte-
ristika ved måleinstrumentet eller målesituationen, som påfører målingerne 
systematiske fejl. Der vil blive gjort store anstrengelser for at imødekomme 
dette krav – ved ikke at spørge den samme respondent i alle tre måle-
situationer undgås for eksempel at øge respondenternes situationsbestemte 
involvering. Kravet om tidsforskydning kan ikke opfyldes i dette tilfælde, 
da den enkelte respondents prisviden kun måles på ét tidspunkt i 
købsprocessen. Endelig skal alle alternative forklarende variable måles og 
kunne udelukkes, for at der kan være tale om påvist kausalitet. Dette krav 
kan aldrig imødekommes helt, men inkluderingen af fire overordnede 
faktorer, som hver især indeholder både tidligere testede og nye mulige 
forklarende variable, medfører, at dette krav tilnærmelsesvis er opfyldt.   
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For at kunne udtale sig om, hvad forbrugerne lærer om prisen i løbet af 
butiksbesøget, er det ikke nok at måle forbrugernes prisviden på ét 
tidspunkt. Med ganske få undtagelser har tidligere undersøgelser ellers kun 
målt forbrugernes prisviden på ét tidspunkt i købsprocessen – enten inde i 
butikken eller uden for (ved indgangen eller udgangen). Retfærdigvis skal 
det dog tilføjes, at ingen af disse undersøgelser har haft til formål at belyse 
udviklingen i forbrugernes prisviden. Eftersom et af målene med dette 
projekt netop er at belyse, hvad forbrugerne lærer om prisen i løbet af købs-
processen, vil der være behov for målinger af såvel langtidshukommelsen 
(før og efter) som et opdateringspunkt (i dette tilfælde ved hylden). Dette er 
dog ikke helt problemfrit, hvilket refererer til, om undersøgelsen grund-
læggende baseres på individdata (’within subjects’-design, hvor samme 
person interviewes på alle tre måletidspunkter) eller aggregerede data 
(’between subjects’-design, hvor gennemsnitsdata for forskellige stikprøver 
på de tre måletidspunkter sammenlignes).    

For eksempel ville individdata fra alle tre måletidspunkter (før, under og 
efter butiksbesøget) være det optimale ved nærmere belysning af ændringer 
i forbrugerens prisviden i løbet af købet. Af nedenstående årsager vælges 
det dog ikke at interviewe de samme respondenter før, under og efter 
butiksbesøget.  

 For det første går det ikke at ulejlige den samme person tre gange i løbet 
af indkøbsturen på grund af den dermed forbundne tidsmæssige ulempe 
for respondenten. Dette kunne føre til irritation fra respondenternes side 
med det resultat, at nogle ville 1) klage til detaillisten, 2) afstå fra 
deltagelse i anden og/eller tredje del, eller 3) undlade at returnere spørge-
skemaet. Alle tre scenarier ville have negative konsekvenser for under-
søgelsens eksterne validitet.  

 For det andet ville der være stor risiko for, at respondenternes situations-
bestemte prisinvolvering ville stige uforholdsmæssigt op til efterfølgende 
målinger, hvorfor resultaterne efter før-målingen med stor sandsynlighed 
ville blive fejlbehæftede i forhold til normal købsadfærd16.  

                                                

16 Conover (1986) gennemførte en undersøgelse af forbrugernes prisviden i to trin, hvor 
66 forbrugere indledningsvist deltog i et ’think out loud’-studie i et lokale i tilknytning 
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 Det ville være problematisk at interviewe den samme person i alle tre 
målesituationer uden at følge efter vedkommende17. Under en sådan 
’forfølgelse’ ville det være svært at ’skjule’ sig helt for respondenten, 
hvilket både kunne føre til irritation og en atypisk købsproces. Derud-
over ville interviewerens tidsforbrug kunne blive ganske betragteligt ved 
en sådan ’forfølgelse’, hvilket ville fordyre undersøgelsen. 

 Endelig ville succesen også afhænge af, at respondenterne havde plan-
lagt købet af et bestemt alternativ inden for produktkategorien på 
forhånd, samt at denne plan rent faktisk blev ført ud i livet.  

Alternativt kunne samme respondent interviewes under og efter butiks-
besøget med henblik på at belyse sammenhængen mellem den kort- og 
langsigtede prisviden. Til gengæld ville udviklingen i forbrugerens pris-
viden ikke fuldt ud kunne lade sig måle ved denne fremgangsmåde, da ’før-
målingen’ mangler.   

Positivsiden for dette alternativ tæller: 1) muligheden for individdata; 2) at 
nogle af Vanhuele og Drézes (2002) problemer med et ’før-design’ kunne 
undgås – f.eks. sammenligningsgrundlag i pristest; samt 3) at den nævnte 
afhængighed af planlægningsgrad ikke længere ville være problem, da 
begge målinger ville have et valgt produktalternativ som omdrejnings-
punkt. Negativsiden tæller dog stadig: 1) risikoen for høj undersøgelses-
bestemt prisinvolvering; 2) forstyrrelse af respondenterne mere end de 
og/eller butikken vil gå med til; samt 3) ’forfølgelsesproblematikken’. 
Nogle af disse ulemper ville selvfølgelig være mindre udtalte alene som 
følge af det reducerede undersøgelsesdesign (’før’ ville være skåret væk). 

                                                                                                                        
til butikken. To dage efter blev de samme respondenter telefoninterviewet om deres 
prisviden. I den forbindelse konkluderede han, at manglende forringelse af forbrugernes 
prisviden to dage efter ’think out load’-studiet, kunne hænge sammen med efterfølgende 
kunstig høj prisinvolvering i forhold til de undersøgte produkter. Conover omtaler 
denne effekt som ’rehearsing’ – det vil sige efterfølgende bevidst prisindkodning med 
henblik på at huske prisen til senere. 
17 Et alternativ til ’forfølgelse’ kunne være anvendelse af ny teknologi. Eksempelvis 
kunne to til tre (én eller to ved indgang/udgang og én ved hylden) interviewere være 
udstyret med mobiltelefoner med kamera, hvorved de kunne kommunikere indbyrdes 
om, hvem der skulle interviewes om hvad. Med eller uden respondentens vidende? 
Sidstnævnte kunne rejse et spørgsmål om etik i dataindsamlingen. 
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Desuden ville det i højere grad være muligt at afhjælpe nogle af disse 
ulemper via designmæssige foranstaltninger. For at nedbringe den første 
ulempe a) kunne alle spørgsmål ud over prishukommelsestestene stilles ved 
hylden, b) kunne spørgeskemaet til hjemmeudfyldning udleveres og for-
klares ved hylden efter testene, c) kunne der måske tillige indskydes 
spørgsmål ved hylden, som alene havde til formål at aflede forbrugerens 
situationsbestemte øgede fokus på prisen efter den første måling. Derud-
over ville respondenterne ikke få at vide, at de skulle deltage i pris-
hukommelsestestene igen ved udgangen, hvor de ligeledes kunne blive 
honoreret (lottokupon, skrabespil, gavekort e.l.) for deres deltagelse.   

Det faktum, at dette alternativ ville mangle data for forbrugernes lang-
sigtede prisviden før butiksbesøget, taler dog imod anvendelsen af det. 
Formålsbeskrivelsen tager således netop udgangspunkt i vigtigheden af at 
belyse forbrugernes prisviden i løbet af hele købsprocessen for at kunne 
uddrage konklusioner om sammenhængen mellem forbrugernes kort- og 
langsigtede prisviden samt om, hvad forbrugerne lærer om prisen i løbet af 
købsprocessen. De fire skitserede ulemper ved at basere undersøgelses-
designet på individdata før, under og efter butiksbesøget anses at overstige 
den øgede informationsmængde, som denne tilgang vil kunne bidrage med 
– ikke mindst om, hvordan referenceprisen opdateres.  

Tilgangen i dette projekt bygger derfor på aggregerede data, hvilket vil 
sige, at tre stikprøver henholdsvis før, under og efter butiksbesøget 
sammenstilles på baggrund af deres svar på de tre prishukommelsestest, 
uddybende spørgsmål og determinanter af prisviden. Dette stiller store krav 
til homogenitet mellem de tre målesituationer. Der vil derfor blive gjort 
store anstrengelser for at homogenisere de tre målesituationer – herunder 
ens design til at måle prisviden og mulige determinanter af prisviden, 
samme standardiserede interviewprocedurer, gennemførelse i samme butik-
ker, gennemførelse på næsten samme tidspunkt, gennemførelse af samme 
interviewere og i samme produktkategorier. Med en tilstrækkelig stor stik-
prøve antages det således alligevel, at der kan drages konklusioner, som 
lever op til de fem specifikke forskningsspørgsmål.  
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5.3 Måling af forbrugernes prisviden  

Forbrugernes kortsigtede prisviden vil kun kunne afdækkes i direkte 
forlængelse af deres valg af produktalternativ ved hylden18, eftersom 
arbejdshukommelsen hurtigt renses som følge af begrænset kognitiv 
kapacitet (Dickson & Sawyer, 1990; Jacoby & Olson, 1977; Norman, 
1982). Forbrugernes langsigtede prisviden vil derimod kunne afdækkes i 
alle tre målesituationer i form af referencepriser og episodisk prisviden 
(f.eks. målrettet indlært prisinformation via ’inter-item processing’ og 
meget anderledes priser end ventet). Ifølge referencerammen er opmærk-
somheds- og indkodningsprocessen opdelt i et hierarki, som spænder fra 
automatisk til målrettet. I overensstemmelse med tidligere anbefalinger 
(Estelami & Lehmann, 2001; Monroe & Lee, 1999; Vanhuele & Dréze, 
2002) vil der blive anvendt tre mål for forbrugernes kort- og langsigtede 
prisviden, som skulle modsvare forskellige grader af prisinformations-
behandling og dermed også både implicit og eksplicit prishukommelse. 
Figur 5.1 skitserer i den forbindelse sammenhængen mellem graden af pris-
informationsbehandling og de dertil hørende mål for forbrugernes prisviden 
– under forudsætning af endimensional prisviden.   

Figur 5.1 Sammenhæng mellem mål og grad af prisinformationsbehandling 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                

18 Hvis forbrugernes prisviden blev målt lige efter tilbudsavislæsning i hjemmet, ville 
det i princippet også være muligt at afdække deres korttidshukommelse. Målingen af 
forbrugernes prisviden vil dog ikke foregå i hjemmet. 

Målrettet pris-
infobehandling

Tilfældig pris-
infobehandling

Automatisk pris-
infobehandling

Price recall

Prisgenkendelse

Prisrangering

 F.eks. “Hvad koster det tandpasta-
mærke du netop har valgt?” 

  
F.eks. “Kan du udpege prisen på dette 
tandpastamærke på denne prisoversigt” 
(Prisskala i mappe  forevises) 

 
F.eks. “Er den viste pris højere eller 
lavere end  normalprisen for dette 
tandpastamærke?” 
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Det nederste trin i hierarkiet refererer til en situation med automatisk 
opmærksomhed mod og indkodning af priser med det resultat, at forbru-
geren ikke selv kan huske at have været udsat for prisinformationen – 
heller ikke selvom der spørges hertil i umiddelbar forlængelse af mærke-
valget. Dette peger i retning af implicit prishukommelse, hvorfor der 
umiddelbart skulle være behov for en implicit hukommelsestest for at 
aktivere denne type prisviden – for eksempel i form af en pris-
rangeringstest (Monroe & Lee, 1999). Vanhuele og Dréze (2002) 
benævner denne type prisviden ”deal spotting”. Selvom man hverken kan 
genkende eller huske prisen senere, så er man alligevel i stand til at 
genkende et godt eller dårligt køb, når man konfronteres med det. Man har 
med andre ord en vis fornemmelse af, hvor den normale pris ligger, hvis 
man bliver præsenteret for tilstrækkelig mange ledetråde. Det antages, at 
forbrugere som minimum er i besiddelse af dette niveau af prisviden.   

Prisrangeringstest kan for eksempel have følgende udformning: 1) 
opfattelsen af produktalternativets pris kan rangeres i forhold til prisen på 
et andet produktalternativ (”Coca-Cola er dyrere end Las Cola”); 2) opfat-
telsen af produktalternativets pris kan holdes op mod hele produkt-
kategorien (”Las Colas pris er rimelig”); eller 3) opfattelsen af produkt-
alternativets pris kan rangeres i forhold til en række priser, som præsenteres 
enkeltvis 10-20 procent over og under normalprisen eller den aktuelle pris 
for at se, om respondenten kan spotte et godt køb (”prisen er mindre end 
10,95, men højere end 7,95”) (Mazumdar & Monroe, 1990; Vanhuele & 
Dréze, 2002). Sidstnævnte prisrangeringstest har visse fordele i forhold til, 
at den aktuelle undersøgelse også gennemføres ved hylderne. Under forud-
sætning af endimensional prishukommelse skulle implicit prisviden være 
konstateret, hvis respondenten kan rangere prisen korrekt, men hverken kan 
huske eller genkende prisen (Monroe & Lee, 1999). Prisrangeringstesten er 
den kognitivt mindst krævende af de tre test, hvorfor de forbrugere, som 
kan svare korrekt i prisgenkendelses- og price recall-testen, umiddelbart må 
formodes at kunne rangere prisen korrekt – vel at mærke, hvis det er et 
spørgsmål om at spotte et godt køb.   

Næste trin af prisviden er forbundet med situationer, hvor forbrugeren nær-
mest har lært prisinformationen ved et tilfælde i forbindelse med produkt-
valget. Der har således ikke været tale om aktiv prissøgning, men 
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forbrugeren antages alligevel at være klar over, at han/hun er blevet 
eksponeret for prisinformationen i forbindelse med produktvalget. På den 
baggrund er der behov for en eksplicit prishukommelsestest – vel at mærke 
i form af en prisgenkendelsestest (Monroe & Lee, 1999). Ifølge Monroe et 
al. (1986) vil tilfældig indlæring af prisinformationer være ganske udbredt i 
forbindelse med dagligvarekøb, da denne type køb antages at være 
karakteriseret ved lav involvering. Tilfældig indlæring af prisen hænger tæt 
sammen med ’intra-item processing’, som kendetegner en situation, hvor 
kun én pris for ét produkt behandles (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). 
Tilfældig informationsbehandling vil derfor alt andet lige føre til begrænset 
associationsdannelse over til andre pris- og produktinformationer i 
langtidshukommelsen med det resultat, at det affødte hukommelsesspor 
bliver svagere og dermed vanskeligere at aktivere i undersøgelsesøjemed 
(Grunert, 1996; Monroe et al., 1986; Zeithaml, 1982).   

Dette problem skulle kunne afhjælpes ved at benytte visuelle ledetråde til at 
initiere aktiveringen af prisinformationen fra langtidshukommelsen. Ud fra 
teorien om ’spreading activation’ (Anderson, 1983b; Collins & Loftus, 
1975) antages forbrugeren således at være i stand til at genkende, hvilken 
pris han/hun er vant til at møde eller har set pågældende dag, når den 
faktiske pris præsenteres blandt en række priser på en genkendelsesskala 
(Monroe et al., 1986). Der eksisterer forskellige metoder til at konstruere 
genkendelsesskalaer (Monroe et al., 1986). ’Forced choice’-metoden går 
for eksempel ud på at præsentere normalprisen eller den aktuelle pris 
sammen med en række lignende og plausible priser, hvorefter respondenten 
’tvinges’ til at vælge en af de angivne priser. Vanhuele og Dréze (2002) 
anvendte en metode, hvor respondenten blev bedt om at udpege den 
korrekte pris blandt tre priser (korrekte, +10 %, -10 %), som blev vist efter 
hinanden i vilkårlig rækkefølge. Hver respondent gennemløb denne proces 
for tre produkter.   

Metoden er dog sårbar over for antallet af priser, der præsenteres sammen 
med den aktuelle pris på genkendelsesskalaen samt, hvor meget priserne 
ligner hinanden indbyrdes. Jo færre priser, desto større chance for at gætte 
rigtigt uden faktisk at have bemærket prisen. Gæt vil således kunne fejl-
behæfte efterfølgende konklusioner. Vanhuele og Drézes (2002) metode 
forekommer således at være meget simpel i forhold til tidligere anbefalin-
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ger (f.eks. Monroe et al., 1986). Deres metode er desuden behæftet med 
stor risiko for, at respondenten regner undersøgelsesdesignet ud ved anden 
eller tredje produktkategori (’carry over’-effekt), hvilket yderligere øger 
risikoen for gæt af den korrekt pris.   

For at tage højde for gætværk-problematikken inddrages et mål for, hvor 
sikker respondenten er på sit bud (’confidence’) i forbindelse med 
afgivelse af svarene i de tre prishukommelsestest. Hvis respondenten ude-
lukkende baserer sit bud på en prisgenkendelsesskala på gæt, skulle det 
afspejle sig i lav følt sikkerhed omkring estimatet (Mazumdar & Monroe, 
1990, 1992). Tilsvarende skulle en respondent score højt på et spørgsmål 
om følt sikkerhed omkring sin prisviden, hvis respondenten tror, han/hun 
ved, hvad et produkt koster. Det synes logisk, at nøjagtig objektiv prisviden 
skulle føre til høj følt sikkerhed om afgivne prisbud. Tidligere under-
søgelser har dog vist, at forbrugernes egen opfattelse af, hvad de ved, langt 
fra altid er så god19 (Alba & Hutchinson, 2000; Mägi & Julander, 2005; 
Mazumdar & Monroe, 1992).  

Mazumdar og Monroe (1992) nåede i den forbindelse frem til, at forbru-
gere, der ikke ofrer prisen bevidst opmærksomhed i en købssituation, 
svarer mere eller mindre randomiseret på et spørgsmål om følt sikkerhed. I 
denne situation ville det ellers forventes, at de var markant mindre sikre på 
deres bud. Omvendt var der en højsignifikant positiv korrelation mellem 
grad af prissammenligningsadfærd (mellem butikker og inde i butikken) og 
følt sikkerhed om egen prisviden.  

Et yderligere problem omkring genkendelsestesten refererer til, at gen-
kendelse oftere er forbundet med reklamer og mærkenavn/-symboler. Disse 
informationsformer er således i langt højere grad forbundet med promi-
nente stimuli sammenlignet med stereotype prisinformationer, som er 
sværere at skelne fra hinanden (Peter et al., 1999).   

                                                

19 Der var flere deltagere i fokusgrupperne, der overdrev deres manglende evne til at 
angive cirkapriser på produkter. Det viste sig, til deres store overraskelse, at de vidste 
meget mere end de regnede med. Dette kom både frem i den løbende samtale og i 
resultatet af de to prisquizzer. 
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Det øverste trin i hierarkiet i figur 5.1 relaterer sig til målrettet pris-
informationsbehandling. Dette dækker over, at forbrugeren bevidst har søgt 
prisinformationer, da disse opfattes som selvrelevante for forbrugeren. 
Forbrugeren vil derfor højst sandsynlig kunne erindre eksponerings-
situationen, hvorfor en eksplicit prishukommelsestest vil være egnet til at 
måle den afledte prisviden. Målrettet prisinformationsbehandling kan 
blandt andet give sig udslag i prissammenligninger på tværs af produkt-
alternativer og butikker samt pris-kvalitetsvurderinger. Når prisen 
behandles i forhold til andre informationer kan der være tale om ’inter-item 
processing’, hvorved der skabes flere og stærkere associationer til den 
aktuelle prisinformation (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). Pris-
informationen vil derfor lettere kunne aktiveres fra arbejds- og langtids-
hukommelsen, når der refereres til produktalternativet. Til dette formål kan 
en price recall-test anvendes (Dickson & Sawyer, 1990; Monroe & Lee, 
1999). I denne test bliver respondenten bedt om at angive prisen på et 
overvejet eller valgt produktalternativ uden brug af visuelle ledetråde, 
hvilket gør den til den kognitivt mest krævende test af de tre.   

En korrekt prisangivelse, genkendelse eller rangering opgøres ved sammen-
ligning af respondentens svar med den faktiske pris i den pågældende 
butik. I analyseøjemed vil andelen, der kan huske (recall) og genkende den 
korrekte pris samt andelen, der kan rangere prisen korrekt, blive sammen-
stillet på hvert trin i købsprocessen for at belyse forskellige niveauer af 
forbrugernes prisviden. Den procentvise afvigelse fra den faktiske pris i 
price recall-testen kan ligeledes let udregnes for dernæst at fungere som 
mål for nøjagtigheden af forbrugernes prisviden (’recall accuracy’). For-
skelle i andel korrekte svar og ’recall accuracy’ før, under og efter butiks-
besøget kan belyse, hvad forbrugerne lærer om prisen i løbet af butiks-
besøget. Samtidig vil specielt målingen før og efter butiksbesøget kunne 
sige noget om tilstedeværelsen af referencepriser, nøjagtigheden heraf og 
deres tilgængelighed i hukommelsessystemet.   

For at supplere de tre målinger af forbrugernes kort- og langsigtede 
prisviden vil der blive stillet en række spørgsmål, som kan uddybe respon-
denternes svar i forhold til den forudgående prisinformationsbehandling på 
de tre måletidspunkter. Disse spørgsmål adresserer blandt andet: (a) 
eksplicit hukommelse af priseksponeringen (pristjek), (b) prissammen-
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ligningsadfærd, (c) tilbudssøgning, (d) kilde til prisviden – f.eks. tilbuds-
avisen, prisskilt eller gæt, (e) følt sikkerhed (confidence), (f) pre store-
prissøgningsaktivitet i form af tilbudsavislæsning og brug af tilbudsavisen 
til at planlægge produktvalg, (g) opfattelsen af tilbudsstatus for overvejet 
eller valgt produktalternativ, (h) opfattelse af besparelsens størrelse ved 
tilbudskøb samt (i) viden om typisk tilbudspris. De tre sidste spørgsmål kan 
anvendes til at belyse såvel episodisk som semantisk tilbudsviden.  

Den nærmere operationalisering af målene for prisviden vil blive 
gennemgået i afsnit 7.6.3, eftersom resultaterne af fokusgrupperne var med 
til at skærpe designet af disse test. Næste kapitel vil netop beskæftige sig 
med resultaterne af fokusgrupperne.  
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KAPITEL 6 FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

Det fremgik af afsnit 5.1, at fokusgrupper blev valgt som metode til at 
gennemføre forstudiet af forbrugernes prisadfærd og -viden. I dette kapitel 
vil formålet med fokusgrupperne og det nærmere design heraf blive 
gennemgået. Efterfølgende beskrives de vigtigste og mest overraskende 
udsagn fra fokusgrupperne.  

6.1 Formål med fokusgrupperne 

Det overordnede formål med fokusgrupperne var at få større indblik i 
forbrugernes prisadfærd og tilknyttede prisviden i forhold til dagligvarer 
for derigennem at skærpe designet af hovedundersøgelsen. Der er i den 
forbindelse flere delmål med at gennemføre de to fokusgrupper: 

a) Belyse hvordan prisen anvendes i beslutningstagningen for dagligvarer 

b) Belyse forskellige aspekter af deltagernes prisviden 

− Kan forbrugere huske nøjagtige priser? I så fald for hvilken type 
produkter?  

− Har forbrugere en fornemmelse for prisen på forskellige dagligvarer?  

c) Præteste og diskutere forbedringer af de ’planlagte’ test af prisviden 

d) Give input til valg af dimensioner, som skal ligge til grund for udvæl-
gelse af produktkategorier til hovedundersøgelsen  

− Agerer forbrugere forskelligt i forhold til prisen, når der er tale om 
henholdsvis fråds/nødvendighedsvarer, ofte/sjældent købte, mange/ 
få valgmuligheder, ofte/sjældent på tilbud? 

e) Input til spørgsmålsbatteri i hovedundersøgelsen – f.eks. via markante 
og/eller overraskende udtalelser. 

6.2 Design af fokusgrupper 

Det blev besluttet at gennemføre to fokusgrupper – en fokusgruppe med 
Bilka-kunder og en med Føtex-kunder, hvor homogeniteten inden for 
gruppen således udgøres af fælles priserfaringer med en kæde.  
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Det blev overvejet, om der skulle gennemføres fokusgrupper for en bestemt 
gruppe af produktkategorier eller om omdrejningspunktet skulle være dag-
ligvarer generelt. Valget faldt på sidstnævnte, da det giver flere muligheder. 
Ved at vise fysiske produkter i forbindelse med en prisopgave formodes det 
således, at fokusgruppedeltagerne kan give input, der relaterer sig til det 
viste. Eftersom fokusgrupperne også har til formål at give input om 
produktdimensionerne før det endelige valg heraf til hovedundersøgelsen 
(dvs. diskutere forskellig grad af prisbrug og -viden i forhold til bruttolisten 
af dimensioner) taler det for ikke at produktopdele de to fokusgrupper. 

6.2.1 Rekruttering til fokusgrupperne 

Samarbejdsprojektet med Dansk Supermarked gav mulighed for adgang til 
en database med henholdsvis Føtex-kunder og Bilka-kunder, der havde sagt 
ja til at blive kontaktet om deltagelse i fokusgrupper og andre under-
søgelser20. Rambøll Management stod for den overordnede screening og 
kontakt til mulige deltagere, hvorefter jeg fik en bruttoliste over disse med 
oplysning om køn, alder, adresse, indkøbsfrekvens i henholdsvis Bilka og 
Føtex samt familiesammensætning (børn/voksne). 

Den overordnede screening blev foretaget ud fra to kriterier: 1) deltageren 
skulle helt eller delvist være indkøbsansvarlig for husstanden; 2) deltagerne 
skulle som minimum købe ind i Føtex/Bilka én gang om måneden. 

Ud over den indledende screening blev deltagerne endelig udvalgt ud fra 
variation med hensyn til erfaring med indkøbsmiljøet (handler der ugentligt 
versus mindst én gang om måneden), og om de har hjemmeboende børn 
eller ej. Derudover var det hensigten at få en vis variation med hensyn til 
køn og alder. Tabel 6.1. viser, hvordan deltagerne blev rekrutteret i forhold 
til de to overordnede kriterier – kendskab til in store-miljøet og familie-

                                                

20 Folk, der bliver registreret i en database til brug ved rekruttering til diverse under-
søgelser, kunne måske frygtes at være mere involveret i dagligvarekøb end gennem-
snittet. Men der var flere af deltagerne, der mere eller mindre ikke brød sig om at købe 
ind. To fik nærmest sedler med hjemmefra, om hvad de skulle købe. Én var ved at lære 
at købe ind, for han var lige blevet skilt fra en kone med et ”godt shopping-gen”. For 
andre var det en opgave, som bare skulle overstås, men der var også enkelte, der fandt 
fornøjelse ved at gå rundt en ”halv dag” i Bilka. 
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status. Alder blev ikke anvendt som kriterium for forældre med hjemme-
boende børn. Hver celle under overskriften repræsenterer én deltager i en af 
de to fokusgrupper – deltageren blev således kun udvalgt i forhold til 
erfaring med én detailkæde (deraf parentesen om Bilka).  

Tabel 6.1: Oversigt over ønsket profil for deltagere til fokusgrupper 

Handler i Føtex (Bilka) én til 
flere gange om ugen 

Handler i Føtex (Bilka) 1-3 
gange om måneden 

hjemmeboende børn hjemmeboende børn 

hjemmeboende børn hjemmeboende børn 

ikke hjemmeboende børn, under 35 år ikke hjemmeboende børn, under 35 år 

ikke hjemmeboende børn, over 50 år ikke hjemmeboende børn, over 50 år 

ikke hjemmeboende børn, 35-50 år  

 

Der blev rekrutteret ni Føtex-deltagere og ni Bilka-deltagere på baggrund 
af bruttolisten og ønsket profil. Der blev kalkuleret med frafald på dagen 
for interviewet (deraf det skæve antal rekrutterede), men i begge tilfælde 
mødte samtlige deltagere op.  

Det er vigtigt, at der på samme tid er en vis spænding (heterogenitet) i en 
fokusgruppe, men også en mindste fællesnævner (homogenitet) blandt del-
tagerne, for at gruppedynamikken skal kunne føre til synergieffekter 
sammenlignet med samme antal dybdeinterviews (Denzin & Lincoln, 1994; 
Griffin & Hauser, 1993). I den enkelte fokusgruppe skal der både være 
kunder, der handler ofte i Føtex (Bilka), og kunder, som handler der sjæld-
nere (dog minimum én gang om måneden). Med andre ord både forbrugere, 
som har et godt kendskab til in store-miljøet (og potentielt detailkædens 
priser) og forbrugere, som har et mere perifert kendskab til detailkæden – 
men sidstnævnte har dog stadig potentielt en vis erfaring med priserne. Det 
vil sige fokusgrupperne er homogene med hensyn til erfaring med en kæde, 
og de er heterogene med hensyn til, hvor vant de er til at købe ind i denne 
kæde og dermed in store-miljøet.  
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Det andet vigtige udvælgelseskriterium var familiestatus (hjemmeboende 
børn eller ej), hvorfor der var tale om planlagt variation/heterogenitet på 
denne variabel. Såvel butiksloyalitet/kendskab til in store-miljø som 
familiestatus kunne potentiel hænge sammen med forbrugernes brug af 
prisen og dermed deres prisviden (se hypoteser i afsnit 4.4.1.1). 

6.2.2 Gennemførelse af fokusgrupperne 

Deltagerne fik på forhånd at vide, at formålet med fokusgruppen var at 
diskutere, hvordan forbrugerne køber dagligvarer. På den måde blev for-
målet camoufleret, så der ikke kun dukkede prisinvolverede informanter op 
til seancen. I tillæg blev det specifikke formål først afsløret et stykke henne 
i diskussionen, for at de selv skulle have mulighed for at bringe pris på 
banen – for eksempel ved de mere generelle spørgsmål om, hvordan næste 
indkøbstur planlægges (indkøbsseddel, tilbudsavis, valg af indkøbssted ud 
fra hvilke kriterier osv.), og hvordan en normal indkøbstur forløber. 

Efterfølgende blev der taget hul på den mere specifikke del, som om-
handlede deres prisadfærd (ud over det de allerede selv var kommet ind 
på). Der blev vekslet mellem gruppediskussion og ’deltageropgaver’ – her-
under blev der gennemført to prisquizzer a la ”the price is right”21. I den 
første quiz skulle de angive den nøjagtige pris og den typiske tilbudspris på 
seks produkter, som blev vist én efter én. Den, der kom tættest på den fak-
tiske pris, vandt det pågældende produkt. Denne proces var valgt for at 
motivere dem til at dykke så dybt ned i deres prisviden som muligt. Neden-
for er de seks produkter listet. I parenteserne er angivet, hvilke dimensioner 
og placering de var tiltænkt at repræsentere i diskussionen af mulige for-
skelle i forhold til dimensioner: 

1. Kaffe (høj købsfrekvens, høj kampagneandel, mange valgmuligheder)  
2. Vaskepulver (høj tilbudsfrekvens, nødvendighedsvare)  
3. Olivenolie (fråds, lav kampagneandel, relativt dyr, lav købsfrekvens) 
4. Pålægschokolade (fråds, lav købsfrekvens, få valgmuligheder)  
5. Sukker (lav købsfrekvens, lav kampagneandel, få valgmuligheder)  
6. Rugbrød (høj købsfrekvens, høj kampagneandel, nødvendighedsvare)  
                                                

21 ”The price is right” er et amerikansk tv-show, hvor det går ud på at gætte prisen på 
forskellige varer. Den af deltagerne, der kommer tættest på varens pris vinder varen.  



 

 111 

Efterfølgende blev der gennemført en deal spotting-test/prisrangeringstest 
for at undersøge, om den var letforståelig. Formålet var at igangsætte en 
diskussion af deres prisviden, da det viste, at de var i besiddelse af en eller 
anden form for viden om prisen – selv for produktalternativer, som nogen 
af dem ikke kendte. Denne diskussion kunne holdes produktspecifik og i 
forhold til nogle af de dimensioner, det enkelte produkt var repræsentant 
for. Drejebogen findes i bilag 1. 

6.3 Analyse af fokusgrupperne 

Der er tale om en kvalitativ teknik, hvorfor der ikke kan blive tale om 
generaliseringer. Analysen tager derfor ikke udgangspunkt i, hvor mange 
der stod bag en udtalelse, eller hvor ofte et punkt blev bragt på banen. 
Derimod var der i analysen fokus på diskussionen af de vigtigste temaer 
samt markante og overraskende udtalelser.  

6.3.1 Deltagernes anvendelse af prisen 

Tilbudsavisen spiller en stor rolle for deltagerne i både Bilka- og Føtex-
fokusgrupperne. En af deltagerne går så langt som at få sin mand til at 
klippe de enkelte tilbud ud af tilbudsavisen, så hun ved, hvad hun skal købe. 
Tilbuddene er her i højsædet, mens der for andre varer bliver planlagt ud 
fra, om man står og mangler varen, hvorefter man er åben over for pris- og 
tilbudssøgning inde i butikken – også i kategorier, hvor man ellers kun 
holder sig til ét mærke, da der kunne være noget at spare.  

Det var kun ganske sjældent, at prisen blev skrevet på indkøbssedlen – og i 
givet fald kun for et specielt godt tilbud. For det meste kunne man huske, 
hvis der var et tilbud, man var ude efter, ligesom man mente at kunne gen-
kende, om det var den rigtige tilbudspris inde i butikken. Dette kunne tyde 
på en vis form for bevidst indlæring af tilbudsprisen hjemmefra. Der er 
tydeligvis stor tilbøjelighed til at være på udkig efter gode tilbud, når man 
går rundt inde i butikken. I den forbindelse fremgik det, at deltagerne var 
meget opmærksomme på besparelsen.  

For flere varegrupper var de ikke villige til at betale fuld pris, hvorfor de 
gerne ventede med at købe, til varen kom på tilbud. En af deltagerne satte 
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det lidt på spidsen ved at udtale, at hun ikke kunne sove om natten hvis hun 
havde betalt fuld pris for kaffe. Flere af deltagerne var inde på, at de havde 
lært med hvilken frekvens, der kom tilbud inden for visse fokuskategorier. 
Én af deltagerne havde således opfostret to børn uden nogensinde at købe 
bleer til fuld pris. En anden mente ikke at have købt tandpasta til fuld pris. 
Derudover mente nogle at have gennemskuet, at Føtex ofte har flere af 
Bilkas tilbud ugen eller to uger efter – bare en krone dyrere. 

Med hensyn til deres prisviden, så er der flere i både Bilka- og Føtex-
fokusgruppen, der påpeger, at de har en fornemmelse for, hvad produkterne 
skal koste. Én af deltagerne formulerer det sådan: ”Et eller andet sted tror 
jeg, man opbygger en fornemmelse for normalprisen. Det samme med 3 
pakker Kærgården for 20 kroner – man ved jo godt, at de koster cirka 10 
kroner pakken normalt”. En anden supplerer: ”Man har jo kigget på det, 
når det ikke var på tilbud!”. Nogle refererer til, at de ved hvad for 
eksempel rugbrød skal koste og agerer ud fra det, når de ser en pris (en 
referencepris for kategorien), mens andre ved, hvad bestemte produkt-
alternativer, de plejer at købe, skal koste (en produktspecifik referencepris). 
Alt i alt tyder det meget på, at forbrugerne er i besiddelse af mere eller 
mindre nøjagtige referencepriser, som guider deres valg. På spørgsmålet 
om, hvor de har deres prisviden fra, kommer der flere forskellige svar: 
”Fra nethinden – det skal ikke koste mere end det!”, ”får meget paratviden 
fra tilbudsaviserne” og ”gentagelser”.  

Det er også ofte denne fornemmelse, de bruger, når de løber bonen 
igennem – et fænomen, der tilsyneladende er forholdsvis udbredt blandt 
deltagerne. Nogle kigger dog kun efter, om rabatten er blevet trukket på de 
varer, de ved de købte på tilbud. Andre tæller 5-10-15-20....når de lægger 
tingene på båndet, mens nogen ser, hvad varerne bliver slået ind til. Hvor 
om alting er, er de i besiddelse af en prisviden, som gør dem i stand til at 
spotte, hvis rabatten for eksempel er forkert. 

I Føtex-fokusgruppen var der en diskussion af, at tilbud både kan være 
gode og dårlige. Et dårligt tilbud er, når de for eksempel kun sparer to 
kroner som mængderabat, mens gode tilbud ligefrem kan involvere 
følelsespåvirkning i form af glæde og fornøjelse. Dette antyder, at der kan 
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være tale om referencetilbudspriser som følge af en forventning om større 
besparelser.  

Nogle er inde på, at det kan betale sig at læse tilbudsskiltene og ikke bare 
lade sig lokke af det ”gule”, da tilbuddet ikke altid er så godt, selvom det er 
placeret ude ved midtergangen. Men en af deltagerne rammer meget godt 
essensen i hypotesen om tilbudskøbere med følgende udtalelse: ”Men 
skiltet/prisen fanger lige”. 

I pausen blev det observeret, at enkelte udvekslede gode råd om tilbud den 
pågældende uge, om ”Kvickly Åbyhøj” og tidspunkter med ekstra nedsatte 
priser. Det kunne godt tyde på, at der var enkelte af deltagerne, der scorede 
højt på dimensionen price mavenism. 

Summa summarum, så anvendes prisen og andre tilbudsinformationer 
(skilte, størrelsen på skilte, placering) i stor stil og på flere forskellige 
måder. Kendetegnende er nok, at der er en meget stor bevidsthed om 
tilbudspriser og besparelser, timing af tilbud og mange agerer ud fra en 
fornemmelse for normalprisen (hvilket stemmer meget godt overens med 
ræsonnementet bag deal spotting-testen og referencepriskonceptet). 
Udsagnene i de to fokusgrupper svarer meget godt til et billede af danskere, 
der er blevet opdraget til at forvente og købe dagligvarer på tilbud. I den 
henseende bliver tilbudsværktøjet et defensivt ’våben’, da man vil tabe, 
hvis man ikke imødekommer forbrugernes forventninger. 

6.3.2 Forskel mellem Bilka og Føtex  

Der er ikke statistisk belæg for at udtale sig om forskelle mellem Bilka og 
Føtex, men meget overraskende så var det kun Føtex-kunder, der var 
opmærksomme på ”ekstra nedsat”-skilte i Bilka (de fleste handlede begge 
steder). I tillæg var de meget forundrede over, at der ikke var nogen fra 
Bilka-fokusgruppen, der var opmærksomme på disse skilte. En mulig 
forklaring kunne være, at de var mindre vant til in store-miljøet i Bilka end 
mere regelmæssige Bilka-kunder, hvorved de i højere grad havde 
antennerne ude for at spotte gode køb (tilbudssøgning kunne være eneste 
grund, til at de kom i Bilka en gang imellem).  
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Der var en generel opfattelse af, at Bilka lige var dét billigere end Føtex – 
både hvad angår normal- og tilbudspriser. Denne opfattelse gjorde sig 
gældende i begge fokusgrupper, om end der var et par af deltagerne i 
Føtex-fokusgruppen, der mente besparelserne var nogenlunde ens.  

I begge fokusgrupper var der en stor bevidsthed om tilbud og besparelser. 
Prisquiz 1 og 2 afslører heller ikke de store forskelle. I gennemsnit er den 
procentvise afvigelse cirka den samme – dog lidt lavere blandt Føtex-
kunderne, hvilket er modsat forventningerne.  

6.3.3 Resultat af prisquiz 1 og 2 

Prisquizzerne er vist i bilag 2 og 3. Den første quiz drejede sig om at 
komme så tæt på den faktiske normalpris som muligt, efter at de havde fået 
vist produktalternativet. Dernæst blev de bedt om at notere en typisk 
tilbudspris for selvsamme produktalternativ, før det næste produkt blev vist 
og så fremdeles.  

Set over begge fokusgrupper var den procentvise afvigelse højest i 
olivenoliekategorien og lavest i kaffekategorien. Den gennemsnitlige 
procentvise afvigelse per deltager var på cirka 16 procent – med en deltager 
helt nede på 6,2 procent og en anden deltager oppe på 27,6 procent. 

I tidligere undersøgelser af forbrugernes prisviden (se tabel 1.1) blev 
forbrugerne udspurgt om produkter, de kendte/havde valgt. Da produkt-
alternativerne til prisquizzerne var udvalgt på forhånd uden hensyntagen til 
deltagernes valgsæt, var der nogle af produktalternativerne, som var mere 
eller mindre ukendte for deltagerne i de to fokusgrupper22. På den baggrund 
må deltagernes præstation i prisquizzerne siges at være overraskende god 
(nøjagtig). I gennemsnit ville de faktisk alle være i stand til at spotte et godt 
eller dårligt køb for de involverede produktalternativer. Men det spænder 
over store forskelle. Enkelte ligger meget langt fra, mens andre rammer den 
helt nøjagtige pris i nogle kategorier.  

                                                

22 Med til at trække den gennemsnitlige procentafvigelse op var en deltager, som ikke 
mente at kende nogen af de seks produktalternativer. Hun var i den forbindelse hele 
59,1 procent fra den nøjagtige pris for olivenolien. 
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Derudover blev der spurgt til den typiske tilbudspris for de enkelte 
produktalternativer. Igen var de i stand til at komme med et bud, og faktisk 
var der for manges vedkommende tale om nogle ganske plausible bud. De 
havde store problemer med en typisk tilbudspris på to kilo sukker, hvilket 
ikke er overraskende set i lyset af, at sukker næsten aldrig er på tilbud i 
Føtex og Bilka. Omvendt havde de fleste meget gode bud på en typisk 
tilbudspris for Merrild kaffe – selv om der jo i princippet findes mange 
typiske tilbudspriser herfor. 

Formålet med prisquiz 2 – deal spotting-testen (se afsnit 5.3 for beskrivelse 
af testen) – var fortrinsvis at finde ud af, om fremgangsmåden var forståelig 
for deltagerne. Deltagernes svar på de enkelte spørgsmål i deal spotting-
testen opfører sig generelt som de burde i forhold til deres bud i price 
recall-testen – det vil sige hvis man kun var 5 procent fra prisen i price 
recall-testen, så burde man som minimum kunne genkende en pris +20 % 
som værende et dårligt køb og -20 % som et godt køb. Der er dog to af 
deltagerne (én i hver fokusgruppe), hvis svar i deal spotting-testen ikke 
opfører sig, som de burde, hvis de havde forstået testen. Som en direkte 
konsekvens heraf blev der lagt ekstra vægt på forklaring af deal spotting-
testen i den indledende og løbende interviewerbriefing til hovedundersøgel-
sen. Det blev i den forbindelse pointeret, at interviewerne skulle forklare, 
hvad en normalpris er og opfordre respondenterne til at spørge, hvis de var 
i tvivl. 

Derudover var der ikke noget i gennemførelsen af price recall- eller deal 
spotting-testen der tilsagde, at de skulle laves om – heller ikke trinene i 
deal spotting-testen, som lå henholdsvis 10 og 20 procent over og under 
normalprisen.  

Deltagerne morede sig meget over prisquizzerne, hvilket var med til at få 
gang i den efterfølgende diskussion af deres prisviden og forskelle mellem 
produkterne. Muligheden for at vinde de viste produkter må alt andet lige 
formodes at have motiveret dem til at dykke så dybt ned i deres pris-
hukommelse som muligt. 

De var generelt overraskede over, hvor nøjagtig deres prisviden var i nogle 
kategorier. I andre kategorier forsvarede de sig med, at de næsten aldrig 
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havde købt enten mærket eller produktkategorien (pålægschokolade og 
olivenolie). Det var derfor ekstra interessant at høre, hvordan de var nået 
frem til en pris i disse produktkategorier. Hvad havde været deres 
referencepunkt? Én af deltagerne svarede, at hun havde købt olivenolie én 
gang tidligere til 35 kroner (god hukommelse), hvorfor hun skød på samme 
pris her. Én anden kendte ikke mærket ’Monini’, men mente emballagen 
lignede en af de billige – ret beset tilhørte mærket dog den dyre ende af 
skalaen. Desuden var der én, der havde købt en af de billige olivenolier, 
hvor hun kunne huske, at den foreviste stod oppe blandt de dyre. Endelig 
var der en deltager, der svarede: ”Olivenolie er dyrt, så jeg har kigget på 
produktkategorien som sådan og er på den måde nået frem til en pris”. 
Hendes bud viste sig at være nøjagtigt. Dette viser, at man godt kan agere i 
markedet, selvom man ikke kender normalprisen på et produkt, men 
derimod har en god idé om, hvad et produkt fra kategorien cirka burde 
koste – en kategorispecifik referencepris.  

6.3.4 Input til valg af produktdimensioner  

De seks produkter, som lå til grund for price recall- og deal spotting-testen 
i fokusgrupperne, var udvalgt ud fra forskelle i gennemsnitlig købsfrekvens 
(f.eks. sukker lav, kaffe høj), prisniveau (f.eks. rugbrød lavt, olivenolie 
højt), tilbudsfrekvens (f.eks. sukker næsten aldrig, vaskepulver hver uge) 
og hverdag versus ’fråds’ (rugbrød versus god olivenolie). Dette gjorde det 
efterfølgende muligt at eksemplificere disse produktdimensioner og 
derigennem få en diskussion af forskelle i prisviden og prisbrug i forhold til 
disse dimensioner. 

En af diskussionerne tog udgangspunkt i, at en erklæret Merrild-loyal 
kaffekøber ikke ramte plet med prisen. Hun mente selv det skyldtes, at hun 
udelukkende købte Merrild på tilbud. Hendes prisbud lå da også under 
normalprisen. Flere af de andre deltagere mente også, de havde problemer 
med normalprisen, da de hævdede kun at købe for eksempel kaffe på 
tilbud, hvorfor de ikke bemærkede normalprisen. Det kunne godt få den 
betydning, at produktalternativer med en høj tilbudsfrekvens/kampagne-
andel kunne blive associeret med en lavere pris, selv når de ikke er på 
tilbud. Dette kan ikke mindst få betydning i målingen før butiksbesøget. 
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Nogle havde omvendt problemer med prisen på to kilo sukker, fordi de 
købte det så sjældent. I den anden ende af skalaen havde en storkøber af 
pålægschokolade ingen problemer med at ramme den nøjagtige pris.  

Flere af deltagerne oplyste, at de var mere opmærksomme på, at der var 
noget at spare på for eksempel kaffe og vaskepulver, fordi de generelt 
kostede lidt mere. Der kan dog også være en anden forklaring herpå, da 
netop disse to produkter har en meget høj tilbudsfrekvens/kampagneandel.  

Der var stor uenighed om forskellen på hverdag og fråds. For nogen var det 
andre kaldte fråds mere et hverdagsprodukt. Der var flere udtalelser, der 
gik ud på, at man bare kiggede på prisen på et andet kvalitetsniveau, når det 
for eksempel drejede sig om weekendmad. En deltager udtaler: ”Man 
kigger på andre varer, men vil stadigvæk gerne spare”, mens en anden 
supplerer med følgende udmelding: ”Jeg tror aldrig jeg kunne få så mange 
penge, at jeg ikke ville skæve til prisen og købe på tilbud”. Fokusgruppen 
var derfor en medvirkende årsag til at denne dimension ikke lå direkte til 
grund for udvælgelsen af produkter i hovedundersøgelsen, da den ville 
blive for svær at operationalisere generelt for forbrugerne. Desuden var det 
ikke sikkert, at der ville være forskel på pristjekningsadfærd i forhold til 
opdelingen i fråds eller hverdagsvarer. 

Sluttelig blev flere af de mere markante udtalelser fra fokusgrupperne 
desuden inkluderet i prisinvolveringsskalaen, da der var begrundet håb om, 
at de for eksempel kunne være med til at adskille meget fra mindre 
tilbudsinteresserede (mere herom i næste kapitel). 

6.3.5 Opsummering 

Udtalelserne i fokusgrupperne viste, at deltagerne i stor udstrækning gør 
brug af prisen og tilbudssignaler ved køb af dagligvarer. Kendetegnende for 
udtalelserne var en stor bevidsthed om tilbudspriser, besparelser og 
tilbudsfrekvens. I tillæg viste diskussion af gode og dårlige tilbud, at flere 
af deltagerne vurderede et tilbud i forhold til en forventet tilbudspris (∼ 
referencetilbudspris). Derudover mente mange af deltagerne, at de i højere 
grad er i besiddelse af en fornemmelse for normalprisen end nøjagtig viden 
herom. Denne fornemmelse for normalprisen tog desuden i lige så høj grad 
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udgangspunkt i produktkategorien (eller en afgrænset del heraf) som det 
specifikke produktalternativ. Det indikerer, at der kan være tale om en 
referencepris på et mere aggregeret niveau end produktalternativet. Flere 
udtalelser viste, at deltagerne er i besiddelse af tilstrækkelig nøjagtig 
prisviden til at kunne spotte, om de har fået den rigtige rabat, når de tjekker 
bonen ved kassen – det vil sige efter butiksbesøget. 

Der blev gennemført to prisquizzer med henblik på at præteste designet af 
price recall- og deal spotting-testen. Resultaterne af deal spotting-testen 
indikerede, at to af deltagerne havde misforstået den. Selvom det eventuelt 
kunne forklares ved en træthedseffekt, som følge af at testen skulle 
besvares for seks produkter i træk, betød det, at interviewerne i hoved-
undersøgelsen fik besked på at forklare deal spotting-testen ekstra grundigt 
– herunder eksplicit gøre rede for hvad der menes med en normalpris.  

Flere deltagere havde problemer med normalprisen på det viste kaffe-
mærke, selvom de købte dette mærke jævnligt. Diskussionen viste, at det 
kunne skyldes, at de sjældent købte kaffe til normalpris. Tilbudsfrekvens/ 
kampagneandel synes derfor lovende som produktdimension. Det samme 
var tilfældet med købsfrekvens, mens diskussionen af hverdag versus fråds 
afslørede stor uenighed om hvad der er hvad, ligesom flere ikke mente at 
ændre adfærd selvom de gik et kvalitetsniveau op i weekenden. Dette var 
medvirkende til, at denne mulige dimension ikke lå direkte til grund for 
produktvalget. Endelig kunne flere af de markante udtalelser inkluderes i 
spørgsmålsbatteriet i hovedundersøgelsen. 

Det kan derfor konkluderes, at fokusgrupperesultaterne har været med til at 
give større indblik i forbrugernes prisadfærd og tilknyttede prisviden samt 
ikke mindst skærpe designet af hovedundersøgelsen. Næste kapitel 
beskriver netop designet af hovedundersøgelsen.  
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KAPITEL 7 DESIGN AF HOVEDUNDERSØGELSEN 

Dette kapitel starter med en beskrivelse af stikprøveplanen efterfulgt af 
overvejelser om indsamlingssted og -tidspunkt. Dernæst beskrives valg af 
procedurer for dataindsamlingen. Valg af produktkategorier til dataindsam-
lingen var meget vigtig for udfaldet af undersøgelsen, hvorfor dette afsnit 
går i detaljen med valg af produktdimensioner, procedure for produktvalg 
samt det endelige produktvalg. Kapitlet fortsættes med konstruktion af 
spørgsmål til spørgeguiden og -skemaet – herunder det konkrete design af 
de tre pristest og operationalisering af de mulige forklarende variable. 
Kapitlet afsluttes med en kort redegørelse for resultaterne af en prætest af 
spørgeguides og spørgeskema.  

7.1 Stikprøveplan 

Populationen udgøres i princippet af danske forbrugere, men af praktiske 
årsager er undersøgelsen kun gennemført i to dagligvarebutikker i Århus. 
Undersøgelsens population kan på denne baggrund defineres mere snævert 
som: ”Personer over 20 år bosiddende i Århus Kommune/Amt, der køber 
ind i mindst én af de to detailkæder”. 

Den eksterne validitet af resultaterne er vigtig, da resultaterne gerne skulle 
være anvendelige ud over Århus Amts grænser og af andre detailkæder end 
Føtex og Bilka. Af samme grund opereres der med to forskellige butiks-
typer23. 

Afgrænsningen sikrer, at de valgte indkøbssteders kundegrundlag i vid 
udstrækning er inkluderet i populationen. Aldersgrænsen er valgt ud fra en 
formodning om, at det er den alder24, hvor mange er flyttet hjemmefra, 

                                                

23 Føtex er et varehus og Bilka er et lavprisvarehus i meget større målestok. Ved kun at 
have gennemført undersøgelsen i Bilka ville resultaterne muligvis være påvirket af 
kædens fokus på lave priser, således at resultaterne ikke kunne overføres direkte på 
kunder i andre butikstyper. 
24 Aldersgrænsen på 20 år for at repræsentere sin egen husholdning er selvfølgelig 
meget arbitrær, hvorfor det subjektive skøn af alder mere fungerede som 
kontaktkriterium. 
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hvorved de repræsenterer deres egen husholdning. Dermed øges sand-
synligheden for, at respondenten har tilstrækkelig indkøbserfaring til at 
besvare de generelle spørgsmål i hjemmedelen. Alder blev anvendt som 
indikator for, om man repræsenterede sin egen husholdning. Et subjektivt 
skøn af alderen udgjorde derfor kontaktkriteriet.   

7.1.1 Respondentudvælgelse 

Målet for respondentudvælgelsen var at interviewe en repræsentativ stik-
prøve af kunder fra de udvalgte indsamlingssteder. I alle tre målesituationer 
var der således tale om systematisk udvælgelse af respondenterne. Der var 
dog nuanceforskelle i måden, hvorpå denne systematiske udvælgelse blev 
ført ud i livet alt efter, om interviewet foregik ved hylden eller uden for 
butikken (før eller efter butiksbesøget): 

• I målingerne før og efter butiksbesøget blev hver tredje gruppe25, som 
passerede et fastsat punkt i henholdsvis indgangs- og udgangsområdet, 
udvalgt. Den primære indkøbsansvarlige blev dernæst identificeret på 
baggrund af interviewerens subjektive skøn26. Denne person blev 
anmodet om at deltage i interviewet. Hvis personen afslog, blev hver 
tredje gruppe igen udvalgt osv. 

• I målingerne ved hylden var det den første person, der valgte et produkt 
inden for den produktkategori, intervieweren stod ved, der blev udvalgt. 
Et minut efter endt interview udvalgte intervieweren igen første person, 
der havde valgt et produkt inden for den aktuelle produktkategori. 
Såfremt næste person havde overværet det foregående interview, blev 
interviewerne instrueret i at vente til næste person, der ikke havde 
overværet interviewet, havde valgt et produkt fra den aktuelle kategori. 
Det blev understreget over for interviewerne, ikke bare at det var 
vigtigt, men også hvorfor det var vigtigt.  

                                                

25 En gruppe i denne forstand bestod af minimum én person over 20 år, men kunne 
inkludere flere alt efter, hvor mange fra husholdningen, der var på indkøb sammen. 
26 Såfremt det viser sig at være en anden end den først kontaktede, der er den 
indkøbsansvarlige i forhold til den aktuelle produktkategori, så var interviewerne 
instrueret til at skifte interviewperson, før interviewet startede. 
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Den systematiske metode er velegnet til udvælgelse af respondenter i et 
’field interview’, hvor det ikke er muligt at udvælge simpelt tilfældigt ud 
fra et detaljeret kendskab til, hvor mange og hvem der køber ind i butikken 
i interviewperioden (Cooper & Schindler, 2003). Baggrunden for tids-
intervallet mellem hver udvælgelse ved hylden (målingen under butiks-
besøget) var ønsket om at minimere risikoen for, at en respondent fik kend-
skab til, at der blev gennemført en undersøgelse. Dette kunne have påvirket 
respondentens involvering i købsbeslutningen, og dermed eventuelt have 
påvirket respondentens normale købsadfærd, og dermed måske også 
vedkommendes evne til at angive den nøjagtige pris i umiddelbar forlæn-
gelse af produktvalget.   

Ifølge Cooper og Schindler (2003) vil der være en risiko for, at der i nogen 
udstrækning foretages et personligt betinget valg med hensyn til 
udvælgelsen af respondenter, når en interviewer står i et indkøbscenter. I 
den aktuelle undersøgelse blev dette subjektive selektionsproblem forsøgt 
elimineret ved på forhånd at fastlægge nogle objektive kriterier. I før og 
efter-målingen var disse kriterier, at det var hver tredje gruppe, der 
passerede et fastsat punkt i indgangs-/udgangsområdet, der skulle 
kontaktes. Ved hylden var det den første person et minut efter endt 
interview, der skulle kontaktes eller alternativt første person, der ikke 
havde overværet et tidligere interview.  

Stikprøvestørrelsen blev fastlagt på basis af en subjektiv afvejning af 
følgende forhold:  

• Stikprøvestørrelsen i sammenlignelige undersøgelser 

• Forventet bortfald  

• Erfaringer fra tidligere undersøgelse af forbrugernes prisviden i 
købsøjeblikket (Jensen, 2001) 

• Antal produktkategorier 

• Behov for stor stikprøve for at kunne besvare forskningsspørgsmål 
om udvikling i forbrugernes prisviden/indlæringseffekter 

• Interviewomkostninger  
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Sammenlignelige undersøgelser inkluderer undersøgelser af forbrugernes 
prisviden, der var blevet gennemført i tilknytning til en butik – hvad enten 
det var ved indgangen, ved hylden eller ved udgangen. Blandt disse har 
stikprøvestørrelser varieret betragteligt, jævnfør tabel 7.1.   

Tabel 7.1 Stikprøvestørrelse i sammenlignelige undersøgelser 

Undersøgelse Stikprøvestørrelse 

Conover (1986) 168 og 66 

McGoldrick og Marks (1987) 214 

Dickson og Sawyer (1990)  800 

McGoldrick et al. (1999) 296 

Jensen (2001) 176 (191) 

Kenesei (2002) 313 

Vanhuele og Dréze (2002) 400 

 

Disse stikprøvestørrelser blev anvendt som en rettesnor. Vanhuele og 
Dréze (2002) har umiddelbart fungeret som benchmark-studie, da de 
ligeledes opererer med tre mål for forbrugernes prisviden – dog kun i én 
målesituation. Ud fra den devise skulle den aktuelle undersøgelse operere 
med en stikprøve på 3*400 = 1.200 respondenter.  

Såvel Dickson og Sawyers (1990) som egen tidligere (Jensen, 2001) 
undersøgelse kan give input med hensyn til fastsættelse af det forventede 
bortfald. I Dickson og Sawyers (1990) undersøgelse var der kun en procent 
af forbrugerne, som ikke ønskede at deltage i butiksinterviewet. På denne 
baggrund var der en begrundet formodning om en høj svarprocent i egen 
tidligere undersøgelse, hvilket blev indfriet – cirka 90 procent deltog i 
butiksinterviewet, hvoraf cirka 92 procent også returnerede et udfyldt 
spørgeskema. Alt i alt var der således en forventning om, at den samlede 
svarprocent ville blive høj, hvorved der ville være et stort sammenfald 
mellem brutto- og nettostikprøvestørrelserne.  

Af analysemæssige hensyn var det nødvendigt at kontakte et vist antal 
respondenter per produktkategori, så der var nok cases i hver celle i de 
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senere analyser. Antallet af produktkategorier var således også med til at 
påvirke stikprøvestørrelsen. Som omtalt i afsnit 5.2, bygger metoden på 
aggregerede data, hvilket fordrer så stor en stikprøve som muligt for at 
kunne belyse indlæringseffekter mellem de tre målepunkter. Fastlæggelsen 
af stikprøvestørrelsen måtte dog også foregå ud fra mere pragmatiske 
hensyn til projektets økonomi, hvilket satte et loft over stikprøvestørrelsen.   

Ud fra ovenstående – ikke mindst sammenstillingen med Vanhuele og 
Dréze (2002) var målet således en nettostikprøvestørrelse i butiks-
interviewet på cirka 1.200 respondenter – 400 i hver målesituation (før, 
under og efter). For at opnå denne nettostikprøve skulle cirka 1.400 kunder 
kontaktes. Derudover var der en forventning om, at der ville komme over 
1.000 udfyldte spørgeskemaer retur.  

7.2 Valg af indsamlingssteder og -tidspunkter 

Dette afsnit vil først beskæftige sig med de overvejelser, der lå bag valg af 
indsamlingssted og dernæst beskrive de valgte indsamlingssteder. Efter-
følgende bliver der argumenteret for fordelingen af interviews på ugedage 
og tidspunkter i løbet af dagen.  

7.2.1 Indsamlingssteder 

McGoldrick et al.s (1999) undersøgelsesresultater viste, at det ikke kan 
afvises, at valg af butik og/eller butikstype til dataindsamling kan påvirke 
resultaterne. Jævnfør afsnit 4.4.5 kan det hænge sammen med forskellige 
kundegrupper butikstyperne eller -kæderne imellem, opfattet prisimage 
og/eller butiksmiljøet. Her tænkes for eksempel på in store-miljøet i form 
af antal af varianter inden for de enkelte produktkategorier, brug af pris-
mærker og tilbudssignaler samt pre store-miljøet i form af prismarkeds-
føring i forskellige medier. Som tidligere nævnt, vil butiksvariablene blive 
holdt konstante grundet den uoverskuelige kompleksitet, som ellers ville 
være forbundet hermed.   

Undersøgelsen vil derfor blive gennemført i to butikker. De anførte krite-
rier vil dog stadig ligge til grund for valg mellem butikstyper og -kæde i 
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undersøgelsen. Vanhuele og Dréze (2002) gennemførte for eksempel deres 
undersøgelse i et ’hypermarket’, hvis priser var oplyst til at være middel i 
forhold til branchen og ret stabile. Risikoen ved dette valg er, at meget 
prisinvolverede og/eller ’cherry pickers’ holder sig væk fra en sådan butik 
– og dette kan gå ud over generaliserbarheden af deres resultater.   

Ikke helt uvæsentligt var gennemførelsen af undersøgelsen af forbrugernes 
prisviden tillige meget afhængig af at finde en detailkæde, der ville sam-
arbejde og dermed åbne dens butikker for dataindsamling – ikke bare uden 
for men også inde ved hylderne, hvor deres kunder reelt ville blive 
forstyrret som led i dataindsamlingen.  

Dansk Supermarked indvilligede i et sådant samarbejde, hvor de blandt 
andet stillede to butikker til rådighed for dataindsamling. Dansk Super-
marked står bag detailkæderne Bilka, Føtex og Netto. Det vil sige, der 
potentielt var mulighed for at gennemføre undersøgelsen i tre forskellige 
butikstyper – lavprisvarehus, varehus og (soft) discount.  

Såvel Bilka som Føtex benytter sig af ’High-Low pricing’ (Hi-Lo), hvor-
ved de satser meget på tilbudsværktøjet til at skabe butikstrafik og omsæt-
ning. Netto benytter sig derimod af ’Every-Day-Low-Pricing’ (EDLP), 
hvor der ikke fokuseres så meget på tilbud på enkelte produkter i det faste 
sortiment, men derimod blandt andet på at kommunikere et image om faste 
lave priser til forbrugerne (Lal & Rao, 1997; Persson, 1995; Shankar & 
Krishnamurthi, 1996). I samarbejde med Dansk Supermarked blev det 
besluttet at indsamle data i Bilka og Føtex.  

Per definition er det Hi-Lo-butikskoncepter som Bilka og Føtex, der har 
den største interesse i, at forbrugerne har tilstrækkelig prisviden til at 
reagere på tilbud. Netto vil omvendt være mere interesseret i, at 
forbrugerne bruger prisimage til at vælge butikken og dernæst vælge de 
varer, de har brug for i sikker forvisning om, at de er de billigste på 
markedet – uden nødvendigvis at tjekke prisen. Det blev derudover 
vurderet, at det ville blive mere end svært rent fysisk at gennemføre en 
undersøgelse simultant ved indgangen, hylden og udgangen i en Netto-
butik. Kunderne i Netto kommer der delvist for at spare tid, og under-
søgelsen ville stjæle både tid og plads fra dem. Gennemførelse i Netto ville 
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have krævet et andet design, som igen ville kunne bringe undersøgelsens 
formål ud af fokus.  

Der vil altid være en risiko for, at den eksterne validitet forringes, når 
undersøgelsen gennemføres i et begrænset geografisk område og i udvalgte 
kæder. Det vil specielt være tilfældet, hvis kunderne i disse kæder og i 
Århus Kommune afviger markant fra populationen af forbrugere som hel-
hed. Ifølge samtaler med Dansk Supermarked var der dog ingen stærke 
forhåndsformodninger herom. At der vælges to forskellige butikskoncepter 
er derudover i sig selv med til at øge den eksterne validitet.  

De tidsmæssige og økonomiske ressourcer lægges i det substantielle og 
selve undersøgelsen frem for at gennemføre en undersøgelse på landsplan. 
Undersøgelsen kan siden hen gentages i andre landsdele eller på landsplan, 
hvis der er formodning om, at resultaterne ikke umiddelbart kan overføres 
hertil.  

I samråd med Dansk Supermarked blev der udvalgt to velegnede 
indsamlingssteder, som adskilte sig indbyrdes ud over kædeforskellen. Det 
drejede sig om Bilka Tilst og Føtex Holme. Føtex Storcenter Nord var også 
inde i overvejelserne, men blev fravalgt, fordi kundemassen minder for 
meget om den i Bilka Tilst. For eksempel kommer flere kunder kørende 
langvejs fra for at handle i Storcenter Nord og herunder Føtex. Flere andre 
Føtex-butikker blev fravalgt, fordi de ikke havde størrelsen og et in store-
miljø som muliggjorde en nogenlunde gnidningsfri gennemførelse af 
undersøgelsen – såvel for kunder og Føtex’ ansatte som interviewerne. 
Hermed menes, at der skulle være tilstrækkelig med fysisk plads/albuerum 
i gangarealerne og ved indgangspartierne til, at interviewene kunne foregå 
uforstyrret og uden af gribe for meget ind i den normale butiksdrift og 
kundeadfærd.   

Valget af Bilka Tilst og Føtex Holme ledte til følgende forskelle:  

• Føtex i Holme er et varehus med både nonfood og dagligvarer. Den er 
beliggende tæt på villakvarterer og bærer meget præg af at være et 
indkøbssted for lokalområdet. Beliggenheden gør, at kunderne ikke 
hører til i den laveste ende af skalaen, når det gælder indkomst. Ifølge 
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varehuschefen skulle Føtex Holme være kendetegnet ved en høj butiks-
loyalitet, ligesom de lokale bruger Føtex som det primære indkøbssted. 
Dertil skal lægges, at Føtex Holme ligger inden for en kilometer fra 
Dansk Supermarkeds hovedkontor, hvilket gør, at de er vant /gearet til 
at gennemføre nye tiltag og undersøgelser.  

• Bilka Tilst er beliggende lidt uden for Århus med Tilst som lokalområde 
og Østjylland som opland. Kundemassen er således spredt over et meget 
større område. Der er tale om et lavprisvarehus med fokus på lave priser 
– både lave normalpriser og tilbudspriser27. Grundet størrelsen og 
kundemassen er der generelt tale om langt større omsætningshastighed.  

De to indsamlingssteder spænder tilsammen over et bredt udsnit af 
befolkningen, hvorfor der ikke er nogen forhåndsformodning om, at resul-
taterne ikke skulle kunne generaliseres til andre butikker og detailkæder.  

7.2.2 Indsamlingstidspunkter 

Ud fra samtaler med Dansk Supermarked og varehuscheferne var der be-
grundet formodning om, at der vil være forskellige typer kunder på for-
skellige tidspunkter af dagen og ugen. På den baggrund blev interviewene 
planlagt til at finde sted på alle relevante tidspunkter, så denne forskel-
lighed kunne dækkes ind. Det kunne have indvirket på resultaterne, hvis 
der blev gennemført lige så mange interviews først på dagen som sidst på 
dagen eller i weekenden, hvor hovedparten af kundestrømmen fore-
kommer. Derfor blev interviewerne booket, så de mest travle tidspunkter 
(eftermiddag og hele lørdag) var dækket ind af ekstra interviewere – med 
andre ord fulgte antallet af interviews kundestrømmen. Derudover blev der 
nedfældet en interviewplan, så interviewerne havde en rettesnor i forhold til 
den ’ideelle’ situation28. Ved at dække hele indkøbsugen kan der også tages 
højde for, at målet med indkøbene kan svinge fra suppleringsindkøb til 
primærindkøb alt efter den enkelte families præferencer og muligheder.  
                                                

27 Faktisk har Bilka påtaget sig en forpligtigelse til at altid at have de laveste 
tilbudspriser. Det betyder, at de sætter deres tilbudspriser ekstra ned, hvis de finder ud 
af, at deres konkurrenter har en lavere tilbudspris. Det er det, der i fokusgrupperne 
omtales som ”ekstra nedsat”. 
28 I den ideelle situation følger antal gennemførte interviews netop kundestrømmen. 
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Interviewene blev skudt i gang onsdag den 3. august henholdsvis om 
formiddagen i Bilka Tilst og eftermiddagen i Føtex Holme. Interviewene 
dækkede to uger – den 3. til 6. august i uge 31 og den 8. til 13. august i uge 
32 – det vil sige en ligelig fordeling mellem forholdsvis travle omsætnings-
dage (mandag, fredag og lørdag) og stille dage (tirsdag, onsdag, torsdag).   

Tidspunktet på året var mere eller mindre givet ud fra følgende 
begivenheder:  

1. Industriferien sluttede i uge 30, hvorfor det kunne have været 
uhensigtsmæssigt at lade undersøgelsen løbe af stabelen i eller omkring 
uge 30. 

2. Bilka havde oplyst, at de startede deres fødselsdagsuger29 i uge 33 og 
per erfaring vidste man, at omsætningen derved steg cirka 70 procent, 
ligesom alle tilbud så vidt muligt skulle ramme et lavpunkt i disse uger. 
Det kunne derfor højst sandsynligt have forvrænget billedet af normal 
købsadfærd, såfremt undersøgelsen var blevet gennemført i fødsels-
dagsugerne.  

7.3 Produktvalg 

Som tidligere omtalt, kan det ikke udelukkes, at valget af produktkategorier 
i sig selv kan influere på undersøgelsesresultaterne – om end resultater af 
tidligere undersøgelser ikke har været entydige på dette område (f.eks. 
Estelami & Lehmann, 2001). Uanset bør der ligge meget grundige 
overvejelser bag produktvalget. I den forbindelse kan der identificeres en 
række produktdimensioner, som kunne tænkes at samvariere med 
forbrugernes prisviden. Med tanke på den praktiske og teoretiske 
anvendelighed af resultaterne er det derfor vigtigt at finde ud af, hvilke 
dimensioner det drejer sig om og dernæst udvælge produktkategorier i 

                                                

29 Bilkas fødselsdag strækker sig over fire uger og i denne periode er der en intensiv 
markedsføringsføringskampagne i medierne, som følges op af ekstra gode tilbud 
(prisbaskere) i alle produktkategorier. Det får dels nye kunder i butikken i denne 
periode, dels eksisterende kunder til at købe mere og oftere i fødselsdagsugerne. 
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henhold hertil. Derved kan andre produktkategorier (end de udvalgte) 
efterfølgende klassificeres i forhold til disse produktdimensioner30.  

Den praktiske fremgangsmåde vil derfor være at udvælge et antal vel-
argumenterede produktdimensioner, hvorefter et større antal produkt-
kategorier inddeles efter disse på basis af branchefolks udsagn, eventuelle 
tidligere empiriske undersøgelsesresultater og subjektive skøn. Dette vil 
herefter udgøre bruttolisten over mulige produktkategorier. Det endelige 
valg af produktkategorier vil derefter foregå på basis af produkt-
dimensionerne og eventuelle praktiske forhold.   

Jo flere velvalgte dimensioner og jo flere produktkategorier, der inkluderes 
i undersøgelsen, desto mindre skulle eventuelle produktforskelle med 
hensyn til prisviden kunne indvirke på undersøgelsens samlede resultat. 
Omvendt er der også en grænse for, hvad der praktisk kan lade sig gøre.  

Hver dimension skal således være repræsenteret ved produktkategorier, 
som ligger henholdsvis relativt højt og relativt lavt på denne dimension. 
For at tage højde for eventuel indbyrdes sammenhæng mellem de enkelte 
produktdimensioner er det nødvendigt at øge antallet af produktkategorier 
med det dobbelte for hver ekstra dimension, der inddrages. Sidstnævnte 
lægger en praktisk begrænsning på antallet af produktdimensioner, som 
man kan undersøge og tage højde for. Ved tre dimensioner vil der således 
blive tale om 2*2*2 = 8 produktkategorier, mens en fjerde dimension vil 
betyde en forøgelse af det nødvendige antal produktkategorier med yder-
ligere otte, så der til sammen ville være behov for 16 produktkategorier.   

Ud fra krav om et vist antal respondenter i hver celle i den senere analyse 
og en generel cost benefit-betragtning er målet at finde de tre bedste 
dimensioner – bedst i den forstand, at de formodes at have den største 
samvariation med forbrugernes prisviden samtidig med, at de så vidt muligt 
er objektivt målbare. Målet er altså at havne på otte produktkategorier, som 
i videst mulige omfang er generiske repræsentanter for den enkelte 

                                                

30 Der kan dog ikke blive tale om decideret efterprøvning af, men snarere indikationer 
om, sammenhænge mellem forbrugernes prisviden og produktdimensioner, da det ellers 
ville kræve et eksperimentelt design.  
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produktdimension – for eksempel ikke vælge produktkategorier, som har 
medium købsfrekvens, men i stedet vælge produktkategorier, som ligger i 
øverste/nederste kvartil i forhold til andre produktkategorier målt i forhold 
til et eller andet objektivt kriterium.   

7.3.1 Mulige produktdimensioner 

Nogle af dimensionerne har mere teoretisk forklaringsværdi end andre. 
Tabel 7.2 opremser valg af produktdimensioner i sammenlignelige under-
søgelser. Det bemærkes, at købsfrekvens og tilbudsfrekvens er anvendt 
flere gange, mens andre dimensioner som prisniveau, markedsandel, antal 
varianter og prisintervallets størrelse også er forsøgt undersøgt.   

Tabel 7.2 Anvendte produktdimensioner i sammenlignelige undersøgelser 

Undersøgelse Anvendte produktdimensioner 
Conover (1986) Kun hyppigt købte 
Dickson & Sawyer (1990) Købsfrekvens og tilbudsfrekvens 
Krishna et al. (1991) Købsfrekvens, tilbudsfrekvens og markedsandel 
Wakefield & Inman (1993)  Købsfrekvens og tilbudsfrekvens 
Jensen (2001) Købsfrekvens, tilbudsfrekvens og prisniveau 
Kenesei (2002) Købsfrekvens og høj versus lav værdi 
Vanhuele & Dréze (2002) Prisintervallets størrelse, antal varianter og price 

volatility (∼ tilbudsfrekvens) 
 

Efter samtaler med Dansk Supermarked, analyse af de to fokusgrupper 
samt gennemgang af tidligere undersøgelser om forbrugernes prisviden var 
der fire produktdimensioner, der skilte sig ud. De fire dimensioner var 
tilbudsfrekvens/kampagneandel, købsfrekvens, prisintervallets størrelse og 
prisniveau.  

En opdeling i fråds versus hverdagsvarer var også under overvejelse, men 
denne mulige dimension blev opgivet af to grunde. Dels kan der være stor 
forskel på, hvad forbrugerne opfatter som fråds og hverdag, når det gælder 
dagligvarer (jævnfør diskussionen i fokusgrupperne). Dette vil gøre det 
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meget svært at operationalisere dimensionen. Dels mente flere af fokus-
gruppedeltagerne heller ikke, at de holdt op med at søge tilbud og kigge på 
priserne bare fordi de sprang et kvalitetsniveau op i weekenden. Med andre 
ord kan der sættes spørgsmålstegn ved såvel operationaliseringen som 
produktdimensionens evne til at diskriminere, hvorfor den blev fravalgt.  

Tabel 7.3 Oversigt over mulige produktdimensioner 

Dimension Yderpunkter Kommentarer 

Købsfrekvens relativ høj/ lav - Kan måles via omsætningshastighed 
  - Kan verificeres via selvrapportering 

  - Måske vanskelig at finde produkter der købes   
ofte, men ikke købes så ofte på tilbud 

  - Oftest anvendte dimension i tidligere studier  
  - Fokusgrupper viser vigtighed heraf  
Kampagneandel relativ høj/ lav - Kan måles objektivt via andel købt på tilbud  
  - Varierer mere end tilbudsfrekvens (hvor ofte) 

  - Indvirkning på prisviden adskiller sig fra  
købsfrekvens – specielt i før-målingen 

Prisintervallets 
størrelse 

relativ stort/ lille 
 

- Kan måles objektivt via forskel mellem højeste og 
laveste pris 

  - Effekt på prisviden før (Vanhuele & Dréze 2002)  

Prisniveau 
 

relativt lavt/ højt 
 

- Objektiv målbar vha. sammenligning af  
gennemsnitspriser mellem kategorierne 

   - Jo højere prisniveau jo større mulighed for at 
sætte en god pris (besparelsesstørrelse) 

   - Lav generel variation mellem kategorierne 
  - Kategori indeholder både høje og lave priser 

 

Som en direkte udløber heraf blev det dog besluttet ikke kun at basere 
produktudvalget på hverdagsvarer, som det synes at have været tilfældet 
tidligere. Pålægschokolade og olivenolie blev først og fremmest udvalgt på 
baggrund af de valgte produktdimensioner og praktiske forhold, men der 
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blev også skelet til, at nogle af forbrugerne inden for disse to kategorier 
ville opfatte dem som værende, om ikke fråds, så mindre hverdagsagtige/ 
noget man køber for at være lidt ekstra god ved sig selv.  

Tabel 7.3 opsummerer de vigtigste argumenter for og imod de fire produkt-
dimensioner, mens disse punkter uddybes i de efterfølgende afsnit.   

7.3.1.1 Tilbudsfrekvens/ kampagneandel 

Tilbudsfrekvens refererer til, hvor ofte en produktkategori indeholder 
tilbud. Helsen og Schmittlein (1992) nåede i deres undersøgelse frem til, at 
tilbudsfrekvens var positivt korreleret med tilbudsfølsomhed, hvorfor de 
konkluderede, at en høj tilbudsfrekvens kan højne forbrugernes 
opmærksomhed mod prisen samt tiltrække tilbudsinteresserede forbrugere.   

Hvis priserne i en produktkategori varierer meget over tiden, skulle der 
være større fordele forbundet med prissøgning (Darke et al. 1995; Avery 
1996). Denne variation over tid kan være forårsaget af hyppige regulære 
prisændringer og/eller hyppige tilbud, hvorfor søgningen efter pris-
informationer alt andet lige skulle være større i produktkategorier, der ofte 
er på tilbud. Dette forhold indikerer ligeledes, at tilbudsfrekvens kan hænge 
sammen med nøjagtigheden af forbrugernes prisviden. Denne sammen-
hæng kan dog også tænkes at være negativ, idet tilbudspriser alt andet lige 
vil være mere dominerende i forhold til referenceprisen, hvorfor viden om 
normalprisen kan være dårligere i kategorier med meget høj tilbuds-
frekvens (Johnson, 1994). Dette ræsonnement støttes af fokusgruppe-
resultaterne, hvor flere udtrykte (og udviste) problemer med at angive 
normalprisen på mærker, de kun købte på tilbud – for eksempel Merrild 
kaffe.  

Hidtil er tilbudsfrekvens blevet operationaliseret mere eller mindre på 
baggrund af subjektive skøn. Operationaliseringen har taget udgangspunkt 
i, hvor ofte der er tilbud i en produktkategori. Vanhuele og Dréze (2002) 
operationaliserede deres dimension ’price volatility’, så den tog højde for, 
hvor ofte priser blev ændret over tid.  
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I dette projekt tages der udgangspunkt i det beslægtede begreb, kampagne-
andel, som er lånt fra ’praktikernes’ verden. Der opstod således problemer 
med at operationalisere tilbudsfrekvens via et objektivt mål, da de fleste 
produktkategorier har tilbud og er repræsenteret i tilbudsavisen hver uge i 
Bilka og Føtex. Objektiv måling af produktdimensionerne var et stort 
ønske, da de skulle indgå som mulige forklarende variable i analyserne. I 
dagligvarehandlen opererer de i stedet med produktkategoriens kampagne-
andel, som udtrykker hvor stor en del af produktkategorien, der i gennem-
snit købes på tilbud. Variationen31 er meget større på denne variabel, og 
Dansk Supermarked kunne levere tal for ønskede produktkategorier og 
gennemsnit for produktkategorier inden for kolonial, så der var et objektivt 
målepunkt for kampagneandelen. Kampagneandelen forventes samtidig at 
have samme argumentation i forhold til sammenhæng med forbrugernes 
adfærd og deraf følgende prisviden.   

7.3.1.2 Købsfrekvens 

Mange undersøgelser af forbrugernes prisviden baserer deres resultater på 
produktkategorier, som er udvalgt på baggrund af forskelle i købsfrekvens 
– enten som eneste dimension eller som en af flere dimensioner for 
produktvalget (f.eks. Conover, 1986; Dickson & Sawyer, 1990; Krishna et 
al., 1991; Wakefield & Inman, 1993).  

En høj købsfrekvens inden for en produktkategori kan involvere en 
økonomisk interesse i at søge prisinformation (Helsen & Schmittlein, 
1994). Hyppigere køb inden for en produktkategori kan desuden føre til, at 
forbrugerne kommer i besiddelse af en større akkumuleret prisviden 
(’human capital’), hvilket alt andet lige skulle resultere i en mere nøjagtig 
prisviden og et bedre billede af det normale prisinterval for produktmærket. 
Hidtidige undersøgelser har vist blandede resultater i forhold til denne 
variabel (Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 2001; Le Boutillier et al., 1994; 
Vanhuele & Dréze, 2002). Det kan således langt fra afvises, at 
produktdimensionen købsfrekvens kan samvariere med forbrugernes 
prisviden. Ifølge afsnit 4.4.2 kan der argumenteres for en positiv effekt af 
købsfrekvens før, under og efter butiksbesøget.   

                                                

31 For eksempel er kampagneandelen 80 procent for kaffe, men kun 19 for olivenolie. 
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7.3.1.3 Prisintervallets størrelse og antal varianter 

Vanhuele og Dréze (2002) nåede frem til at såvel prisintervallets størrelse 
som antal varianter i produktkategorien kan influere på forbrugernes pris-
viden – operationaliseret som korrekt price recall, prisgenkendelse og deal 
spotting i deres undersøgelse. I begge tilfælde har ræsonnementet at gøre 
med, at der opstår forvirring om den faktiske pris for et givet produkt-
alternativ, når der er mange varianter og meget forskelligartede priser i 
produktkategorien. Produktkategorien bliver derfor en usikker ledetråd til 
at frembringe prisen på for et hvilket som helst produktalternativ fra 
hukommelsen (Anderson & Bjork, 1994).   

Derudover vil relativt større prisspredning i produktkategorien ligeledes 
kunne øge fordelene ved at søge prisinformationer så meget, at ’omkost-
ningerne’ – i form af for eksempel tid og kognitive anstrengelser – mere 
end udlignes (Stigler, 1961; Urbany et al., 1996).   

Prisintervallets størrelse og antal varianter forventes således at have samme 
effekt på forbrugernes prisviden. Ud fra en cost benefit-betragtning bør én 
af dem vælges til fordel for den anden, da antallet af produktkategorier 
ellers fordobles. Såvel antal varianter som prisintervallets størrelse er 
objektivt målbare størrelser. Prisintervallets størrelse foretrækkes dog, da 
det også kan indikere muligheden for at sætte en god pris i kategorien 
(ifølge samtaler med Dansk Supermarked). Dermed er der i højere grad tale 
om en parameter, som detaillisten kan ændre og agere på. Derudover var 
der knyttet den ulempe til ’antal varianter’, at den var positivt korreleret 
med størrelsen på interviewermapperne (beskrives senere), hvilket for 
eksempel gjorde det uhensigtsmæssigt at vælge en produktkategori med 50 
varianter. En produktkategori med et stort prisinterval kan godt bestå af 
færre varianter, hvis der er færre udbydere på få markante kvalitetstrin.  

7.3.1.4 Prisniveau 

Byggende på Stiglers (1961) teoriapparat, når Avery (1996) frem til, at 
graden af prisinformationssøgning er positivt korreleret med produktets 
monetære værdi. Darke et al. (1995) følger i samme spor, idet de taler for, 
at basisprisen skulle påvirke de potentielle fordele ved at søge pris-
information – jo højere basispris, desto større potentiel gevinst/ tab.   
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Dette følges op af Holmberg (1996), som ræsonnerer sig frem til, at 
produktkategoriens prisniveau kan påvirke tilbudsfølsomheden. Såfremt 
forbrugeren opfatter produktkategorien som værende relativt dyr, skulle 
dette således kunne føre til en større tilbudseffekt, idet en midlertidig 
prisreduktion opfattes som værende mere værdifuld for forbrugeren.  

Alt andet lige kan det derfor tænkes, at en forbruger tillægger prisen større 
vigtighed i produktkategorier med et prisniveau på 20-30 kroner end i 
produktkategorier med et prisniveau på 5-10 kroner, da de absolutte 
besparelser ved at se sig for gerne er større i førstnævnte tilfælde. Incita-
mentet til at tjekke og sammenligne priser skulle således være større inden 
for produktkategorier med et relativt højere prisniveau. Dette kunne pege i 
retning af mere nøjagtig prisviden for relativt dyrere produktkategorier.   

Problemet med denne dimension er, at det kan være vanskeligt at finde 
kategorier af dagligvarer med generelle prisniveauer, der adskiller sig 
markant indbyrdes. Et eksempel kan illustrere dette: en kunde, der køber 
Dansk Supermarkeds eget mærke olivenolie til 14,95 kroner vil ikke 
nødvendigvis opfatte olivenolie som en ’dyr kategori’ modsat den generelle 
opfattelse.  

7.3.2 Procedure for valg af produktkategorier  

Efter identifikation af de fire produktdimensioner ovenfor og indledende 
drøftelser med Dansk Supermarked, blev både Bilka Tilst og Føtex Holme 
besøgt for at få indledende inspiration til, hvilke specifikke produkt-
kategorier der kunne komme på tale – herunder førstehåndsindtryk af 
tilgængeligheden ved hylderne. 29 indsnævrede produktkategorier blev 
identificeret som værende interessante/mulige. Med indsnævring menes for 
eksempel, at den overordnede kategori kaffe kan deles op i instant coffee, 
malet kaffe og hele bønner og/eller forskellige pakkestørrelser.  

I forbindelse med gentagne butiksbesøg blev der noteret en række fore-
løbige data for hver indsnævrede produktkategori – så som minimums- og 
maksimumspris, antal varianter, tilgængelighed og placering såvel i Bilka 
Tilst som Føtex Holme samt øvrige specielle karakteristika. De respektive 
kategorichefer fra Dansk Supermarked blev efterfølgende kontaktet for at 
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levere objektive data for de mest lovende produktkategorier. De øvrige 
kriterier, som lå til grund for produktvalget, vil kort blive præsenteret i det 
følgende:  

• Tilgængelighed/placering inde i butikken: I forhold til købsøjeblikket er 
det ekstra vigtigt ikke at vække opsigt, da kunderne ellers kan blive klar 
over, at de bliver observeret og måske skal deltage i en undersøgelse. Vi 
vil således kunne risikere, at kunderne fjerner sig fra deres normale 
indkøbsmønster, hvorved der kan opstå skævhed i undersøgelses-
resultaterne. Derfor skulle der være forholdsvis god plads omkring 
produktkategorien, ligesom interviewerne ikke skulle stå midt i en 
’hovedtrafikåre’. Forstyrrelsen i forhold til Bilka/Føtex og de øvrige 
kunder skal således holdes på et minimum, ligesom der også skal være 
plads til at interviewe kunden, så man undgår alt for mange forstyrrelser 
fra kunder, der bliver nødt til at mase sig forbi.   

• Desuden skulle de valgte produktkategorier være rimeligt overskuelige 
og skille sig ud fra andre produktkategorier, da det skulle være muligt at 
se, når en kunde valgte et produktalternativ inden for den afgrænsede 
produktkategori. Derfor blev det tilstræbt, at der var et godt udsyn til 
ende-displays32, så den systematiske udvælgelse af respondenter i 
produktkategorien ikke kun foregik ved de almindelige hylder, men 
også ved ende-displays, så forbrugernes normale indkøbsadfærd kunne 
blive dækket mest muligt ind.   

• Af praktiske grunde blev der i det store og hele set bort fra display-øer33 
i observationerne. Dette skyldes display-øernes placering væk fra den 
normale hyldeplacering, hvorved der ville blive placeringsproblemer i 
forhold til at observere og interviewe inde i butikken. For at begrænse 
problemet blev der så vidt muligt set bort fra produkter, som i udpræget 
grad optrådte på display-øer i Bilka Tilst og Føtex Holme. Til gengæld 
blev der også valgt produktkategorier, som vendte ud mod den normale 

                                                

32 Ende-displays er specielle vareopstillinger for enden af den normale hyldeplads, med 
eller uden tilbud. 
33 Display-øer er fritstående opstillinger af produkter på tilbud eller komplementære 
produkter i forbindelse med et andet tilbud. De er således ikke placeret i umiddelbar 
tilknytning til den normale hyldeplacering modsat ende-displays. 
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kundestrøm i normal hyldeplacering eller på ende-displays for at kunne 
inkludere passiv søgning – og dermed også impulskøb. Tilgængelighed 
/placering begrænsede derfor antallet af produktkategorier, som kunne 
komme på tale efter inspektion på de to indsamlingssteder.  

• Det kunne blive nødvendigt at indsnævre produktkategorierne af 
praktiske årsager, eller for at få kategorien til at passe bedre på dimen-
sionerne. For eksempel var kølejuice fysisk klart adskilt fra anden juice, 
hvorfor det ikke var praktisk muligt at dække hele juicekategorien. Til 
gengæld var det meget vigtigt ikke at indsnævre produktkategorierne så 
meget, at det ville blive svært at forklare respondenterne, hvilket 
produkt der var tale om – specielt før butiksbesøget. Det ville kunne 
skabe forvirring hos respondenterne, som kunne medføre, at de måske 
svarede på noget andet, end det der var meningen. Det kunne desuden 
gøre det sværere at rekruttere respondenter før butiksbesøget. Ind-
snævring skulle derfor balanceres i forhold til målingen ved indgangen 
(ønske: en bred produktkategori, f.eks. kaffe generelt) og målingerne 
ved hylden og udgangen (ønske: en indsnævret produktkategori for at få 
dimensionerne til at passe bedre og undgå alt for store interviewer-
mapper, f.eks. kun formalet kaffe).  

• Før butiksbesøget skulle respondenterne i en mappe med produkt-
billeder udpege det mærke og den størrelse, de havde tænkt sig at 
købe/plejede at købe. Derfor var det også vigtigt, at billederne og der-
med emballagerne var distinkte, så de kunne hjælpe med at adskille de 
enkelte mærker og størrelser fra hinanden. Dette var vigtigt for at sikre 
overensstemmelse mellem det, respondenten svarede på, og de faktiske 
priser, som svarene på de enkelte pristest ville blive holdt op imod.  

• For eksempel blev honning sorteret fra i sidste øjeblik, da der var for 
mange mærker med næsten identisk emballage (rund gennemsigtig 
plastbøtte med hvidt låg), hvor det kun var mærkenavnet, der adskilte 
produkterne. Her var der begrundet risiko for, at mange forbrugere end 
ikke var klar over mærkenavnet, med mindre de stod foran hele hylden, 
hvorfor de kunne komme til at udpege det forkerte produktmærke i før-
målingen grundet de ensartede emballager. I denne situation blev 
olivenolie valgt til fordel for honning, da der netop var større forskelle i 
emballagedesignet ud over produktmærkernes navne.  
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• Tilbud i kategorien. To af hypoteserne (tilbudsstatus og tilbudskøbere) 
har tilbud som omdrejningspunkt, hvorfor det var vigtigt, at der blev 
udvalgt produktkategorier, hvor der var tilbud i undersøgelsesperioden. 
På den baggrund fik vi oplyst Bilkas og Føtex’ dagligvaretilbud i god 
tid, så der kunne tages højde for dette kriterium. De fire produkt-
kategorier, som skulle være kendetegnet ved relativ høj kampagneandel, 
skulle derfor gerne indeholde tilbud (lokale eller i tilbudsavis) i 
undersøgelsesperioden. mens det kunne være en indsamlingsmæssig 
(mht. tidsforbrug) fordel for de sidste fire produktkategorier, som skulle 
være kendetegnet ved en forholdsvis lavere kampagneandel.    

De respektive kategorichefer leverede som nævnt objektive data om de fire 
foreløbige produktdimensioner for hver af de indsnævrede produktkatego-
rier. De objektive data skulle samtidig have et ankerpunkt – om muligt. 
Med ankerpunkt menes et gennemsnitstal for kolonial som helhed, som 
data for de enkelte produktkategorier kunne holdes op imod for at vurdere 
deres relative position på dimensionen. De objektive data var som følger: 

(1) Tilbudsfrekvens  
Hvor ofte har der været tilbud, og evt. hvor mange tilbud har der været 
inden for den afgrænsede del af kategorien inden for det sidste år?  

Kampagneandel34 
Hvor stor en procentdel af omsætningen inden for den indsnævrede 
produktkategori bliver købt på tilbud?  

(2) Købsfrekvens35  
Hvad er omsætningshastigheden for den afgrænsede produktkategori? 

                                                

34 Som nævnt viste der sig at være meget lav variation i tilbudsfrekvensen, da de fleste 
produktkategorier havde et eller andet tilbud hver uge. Derfor blev kampagneandel 
foreslået som alternativ til at dække samme effekt på prisviden.  
35 Dansk Supermarked ligger af gode grunde ikke inde med data om den individuelle 
købsfrekvens for forskellige produktkategorier, så de kunne kun levere data for den 
gennemsnitlige købsfrekvens – vel at mærke estimeret via omsætningshastighed. 
Spørgeskemaet indeholdt dog et spørgsmål om individuel købsfrekvens, som kunne 
bruges til at verificere og eventuelt korrigere denne opdeling i relativt høj/relativt lav 
købsfrekvens på baggrund af omsætningshastigheden.  
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(3) Prisintervallets størrelse  
Hvad er minimums- og maksimumsprisen i den afgrænsede kategori?  

(4)  Prisniveau 
Hvad er gennemsnitsprisen for den afgrænsede produktkategori?  

For såvel prisintervallets størrelse som prisniveau var det ikke muligt for 
Dansk Supermarked at levere et gennemsnitstal for kolonial, hvorfor der i 
højere grad blev tale om subjektive skøn ved klassificeringen som relativt 
høj versus relativt lav.  

7.3.3 Det endelige produktvalg 

Af omtalen af de fire produktdimensioner i afsnit 7.3.1 fremgik, at det 
kunne blive svært at finde produktkategorier inden for dagligvarer, som 
blev opfattet som generelt dyre eller billige. Som konsekvens heraf blev 
prisniveau fravalgt som dimension til den endelige udvælgelse af 
produkter. De 29 produktkategorier skulle derfor skæres ned til otte, som lå 
henholdsvis relativt højt og relativt lavt på de tre tilbageværende produkt-
dimensioner: kampagneandel, købsfrekvens og prisintervallets størrelse (se 
bilag 4 som dog kun viser de 21 mest relevante kategorier). Samtidig skulle 
produktvalget tage hensyn til en række andre kriterier, som er diskuteret i 
foregående afsnit. På den baggrund blev følgende otte produkter udvalgt:  

 Kampagneandel Købsfrekvens Prisintervallets 
størrelse 

1. Tandpasta H L L 

2. Juice (gulv) H H L 

3. Ketchup L H (L) H 

4. Margarine L L L 

5. Pålægschokolade H L H 

6. Mysli L H L 

7. Olivenolie L L H 

8. Kaffe (formalet) H H H 

H = relativ høj og L = relativ lav placering på den pågældende produktdimension 
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I den forbindelse skal nævnes, at Dickson og Sawyer (1990) og efter-
følgende Wakefield og Inman (1993) baserede deres dataindsamling på 
kategorierne kaffe, margarine, tandpasta og ’cold cereal’. Disse fire 
produktkategorier er tilnærmelsesvis også dækket ind af den aktuelle 
undersøgelse36. I tillæg medtager den aktuelle undersøgelse yderligere fire 
produktkategorier for at sprede risikoen for, at resultaterne kun er et 
resultat af de valgte produktkategorier (ekstern validitet). Derudover giver 
otte produktkategorier mulighed for at undersøge effekten af pris-
intervallets størrelse. Derved kan Vanhuele og Drézes (2002) resultat, der 
netop viste en effekt heraf, valideres.   

Flere af produktkategorierne er blevet indsnævret enten for at effektivisere/ 
muliggøre dataindsamling (forskel mellem Bilka Tilst og Føtex Holme 
forekommer), eller for at dimensioneringen bliver mere klar:  

1) Tandpasta: Denivit specialprodukter og Clinomyn (rygertandpasta) 
blev holdt uden for undersøgelsen. Dels er der tale om specialtandpasta 
med få brugere, dels er prisen på disse produkter en del højere. 
Sidstnævnte ville betyde, at prisintervallets størrelse fejlagtigt ville blive 
kategoriseret som værende relativt højt. Normalpriserne for to tuber 
tandpasta bevæger sig ellers inden for et rimeligt snævert prisinterval. 

2) Juice (gulv): Grøntsagsjuice, små juicebrikker og juice på køl blev 
screenet fra. Små juicebrikker ville have udvidet prisintervallet mod 
hensigten, ligesom der er en forbrugsmæssig forskel på at købe 200 ml 
og 2 l juice. Juice på køl var placeret så langt fra gulvjuicen, at det var 
fysisk umuligt for interviewerne at placere sig, så de havde overblik 
over begge inde i butikken. Derfor blev juice på køl fravalgt, da dens 
markedsandel er meget lavere end gulvjuicens markedsandel. Før og 
efter butiksbesøget blev forbrugerne frascreenet, hvis de henholdsvis 
havde overvejet eller købt kølet juice. 

3) Tomatketchup: Alle varianter er inkluderet i undersøgelsen. 

                                                

36 Deres afgrænsninger af disse produktkategorier fremgår dog ikke, ligesom 
amerikanske forbrugeres forbrugsmønster inden for disse produktkategorier meget vel 
kan tænkes at være anderledes end danske forbrugeres. 
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4) Margarine (gulv): Palmin, Svinefedt, Raffinol og smørbare margariner 
på køl blev alle screenet fra, da de opbevares på køl uden for inter-
viewernes rækkevidde. I Bilka Tilst opbevares Nutana Plantemargarine 
ligeledes på køl, hvorfor den også blev ekskluderet – dog kun i Bilka. 
Tilbage var de velkendte og bedst sælgende margarinemærker. Med 
andre ord blev kategorien ikke indsnævret så meget, at kategorien ikke 
længere svarede til langt de fleste forbrugeres opfattelse af margarine. 

5) Pålægschokolade: Alle varianter er inkluderet i undersøgelsen. 

6) Mysli: Finax Glutenfri Mysli, Chokocrisp og Morgenknas blev fravalgt. 
Finax Glutenfri adskiller sig ved at være en specialmysli rettet mod et 
lille segment. Den adskiller sig også ved at være den eneste mysli i 
karton, ligesom prisen er en del højere. Prisintervallet spænder ellers 
kun med 9 kroner, hvorfor der er tale om en relativt lav spændvidde. 
Chokocrisp og Morgenknas er pakket i mindre pakninger (375 - 400 g), 
hvilket afviger fra den gængse størrelse på 750 - 1000 g. Dertil kommer, 
at disse myslivarianter har et umiskendeligt usundt tilsnit, hvilket også 
afsløres i navnene. På den vis minder de ikke meget om mysli, men 
måske mere om snacks eller slik. 

7) Olivenolie: Alle varianter inkluderet er inkluderet i undersøgelsen. 

8) Kaffe (formalet): Hele kaffebønner og instant coffee blev ikke inklu-
deret i undersøgelsen. Dels for at holde antal varianter nede på et over-
kommeligt niveau i forhold til interviewermapperne og overskue-
ligheden, dels fordi forbrugsprofilerne her var anderledes – kampagne-
andelen var for eksempel lavere for disse varianter. Dansk Supermarked 
har da også instant coffee som selvstændigt produktområde.  

Nedenfor vises en oversigt over sammenhængen mellem de tre produkt-
dimensioner og de valgte produktkategorier. Det skal endnu en gang 
understreges, at der er tale om relative placeringer på dimensionerne.   
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 Relativt høj Relativt lav 
Kampagneandel  Kaffe Olivenolie 

 Juice Mysli 

 Tandpasta Margarine 

 Pålægschokolade Ketchup  

Prisintervallets størrelse Olivenolie Tandpasta 

 Kaffe Mysli 

 Pålægschokolade Margarine 

 Ketchup Juice  

Købsfrekvens Kaffe Olivenolie 

 Juice Tandpasta 

 Mysli Margarine 

 (Ketchup) Pålægschokolade 

 

7.4 Dataindsamlingen 

I dette afsnit beskrives de procedurer, der lå til grund for hovedunder-
søgelsen. Der indledes med en omtale af Estelami og Lehmanns (2001) 
metaanalyse af designmæssige forhold, som har vist sig at have indvirkning 
på undersøgelsesresultaterne. Dernæst diskuteres kravet om homogenitet i 
dataindsamlingen. De nærmere procedurer for dataindsamlingen beskrives 
herefter – herunder interviewermapperne, screening af respondenter i 
forhold til produktkategori, interviewobjekt, interviewerne og briefingen af 
dem, overtalelsesmidler og sluttelig forhold efter interviewets gennem-
førelse. 

7.4.1 Designparametres påvirkning af resultater  

Som følge af store forskelle mellem tidligere undersøgelser af forbrugernes 
prisviden gennemførte Estelami og Lehmann (2001) en metaanalyse for at 
belyse generelle forhold omkring undersøgelsesdesignet, som kunne ind-
virke på nøjagtigheden af forbrugernes prisviden. Resultatet viste, at 
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følgende designmæssige forhold alt andet lige kan influere negativt på 
nøjagtigheden af målingen af forbrugernes prishukommelse:  

1. Manglende økonomisk incitament til at deltage,  

2. omfattende opgavestørrelse (hver respondent bliver bedt om at 
angive prisen på flere produkter i forbindelse med interviewet) samt  

3. hvis svarmuligheden ’ved ikke’ udelades af pristest.   

 
I forhold til resultaterne af Estelami og Lehmanns (2001) undersøgelse blev 
der tilføjet et ’ved ikke’-spørgsmål i price recall-testen, men det blev dog 
indprentet hos interviewerkorpset, at dette var sidste udvej. Økonomiske 
incitamenter (i form af et skrabelod) per respondent var under overvejelse, 
men blev fravalgt grundet risiko for højere situationsbestemt pris-
involvering, praktiske problemer med opportunistisk adfærd37, ligesom det 
tidligere ikke har vist sig nødvendigt for at sikre en høj svarprocent 
(Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 2001). Sammenlignet med disse to 
undersøgelser må tidsforbruget per respondent i den aktuelle undersøgelse 
formodes at være lidt større – med deraf følgende større grund til at 
honorere respondenterne for deres tidsforbrug. På den baggrund blev der 
indført en lodtrækning om gavekort til Dansk Supermarkeds butikker – 
med ganske stor (cirka 1:10) vinderchance. Endelig blev opgavestørrelsen 
for den enkelte respondent begrænset til ét produktalternativ, hvor flere af 
de tidligere undersøgelser har interviewet den enkelte respondent om flere 
produkter på én gang.   

7.4.2 Homogenitet i dataindsamlingen 

Undersøgelsen bestod som tidligere nævnt af tre dele: 

• I første del (før) blev forbrugerne kontaktet ved indgangen med henblik 
på at måle den prisviden, som de bragte med sig ind i butikken. 

                                                

37 Dansk Supermarked havde dårlige erfaringer med kunder, der snød sig til at deltage i 
interviews flere gange i løbet af en undersøgelsesperiode med det ene mål for øje at få 
betalingen (skrabelod) gentagne gange. Dette ville sænke den eksterne validitet. 
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• I anden del (under) blev andre forbrugere kontaktet ved hylden i 
umiddelbar forlængelse af deres produktvalg med henblik på at måle 
deres prisviden i købsøjeblikket. 

• I tredje del (efter) blev atter andre forbrugere kontaktet ved udgangen 
med henblik på at måle den prisviden, som de tog med sig hjem fra 
butikken.   

Indgangen og udgangen er i samme område i Føtex Holme – et større 
indgangsparti med torvemarked ved siden af. I Bilka Tilst er der to 
indgange/udgange, hvilket muliggjorde før- og efter-interviews ved begge 
indgange.   

Som følge af at måling af udvikling i forbrugernes prisviden byggede på 
aggregerede data (et ’between subjects’-design) var det nødvendigt at til-
stræbe en høj grad af homogenitet i undersøgelsesdesignet mellem de tre 
målesituationer, jævnfør afsnit 5.2. Sted, tidspunkt, antal respondenter, 
produktkategorier og udvælgelsesmetode var derfor så ens som over-
hovedet muligt ved målingerne før, under og efter butiksbesøget.  

7.4.3 Interviewermapper 

Udgangspunktet for interviewet før og efter butiksbesøget var en 
udpegning af det overvejede henholdsvis valgte produktalternativ i et 
ringbind (mappe). Der var et ringbind for hver produktkategori både for 
Føtex Holme og Bilka Tilst (dvs. 16 forskellige mapper). Interviewerne var 
udrustet med et sæt mapper – én for hver produktkategori – ved hver 
interviewstation. Både i Bilka og i Føtex blev der taget billeder af 113 
produktalternativer fordelt over de otte produktkategorier. Billederne blev 
behandlet af en grafisk designer som også bistod i det øvrige designarbejde 
med mapperne – herunder visuel udformning af prisgenkendelses- og deal 
spotting-testen på baggrund af en skitse.  

Mapperne indeholdt således billeder af produktalternativerne i den afgræn-
sede produktkategori – delt op i forhold til mærkenavn og variant. Figur 7.1 
viser i den forbindelse et eksempel på en side fra Føtex-interviewermappen 
for to produktalternativer i kaffekategorien. 
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Figur 7.1 Eksempel på en billedside fra kaffekategorien i Føtex-mappen 

 



 

 145 

Billederne havde to funktioner. For det første skulle de hjælpe responden-
terne med at huske, hvilket produktalternativ de enten havde planlagt at 
købe, eller som de oftest købte. Derudover fungerede billederne via et 
kodningssystem med faneblade som indgang til de efterfølgende test, 
således at intervieweren og respondenten var enige om, hvilket produkt-
alternativ der fungerede som udgangspunkt for interviewet.   

Derudover indeholdt mapperne en prisgenkendelsesskala med seks forskel-
lige priser for hver produktvariant på én side – vist i henholdsvis Bilkas og 
Føtex’ hyldeprisforkant. Endelig var der også inkluderet fire priser på hver 
sin side til brug ved deal spotting-testen. Disse priser blev vist med en 
neutral ramme, da det ikke var den eksakte pris, der skulle genkendes. Alt 
var kodet i numerisk orden, så det rigtige sæt af genkendelses- og deal 
spotting-skalaer hurtigt kunne findes frem. Endelig var hele mappens ind-
hold trykt på tykt specialpapir, som kunne tåle en hårdhændet behandling.   

7.4.4 Screening før butiksbesøget 

Før butiksbesøget var der ikke tale om et afsluttet valg af produktalternativ, 
som det var tilfældet både før og efter butiksbesøget. Der skulle derfor 
træffes beslutning om det endegyldige screeningskriterium før butiks-
besøget. En oplagt mulighed var at medtage de kunder, der havde planlagt 
at købe inden for én af de otte produktkategorier. Det var dog ikke 
problemfrit alt efter hvor snævert ”planlagt at købe” skulle opfattes. Flere 
undersøgelser viser i den forbindelse, at 50-70 % af dagligvarekøb ikke er 
planlagt på forhånd (f.eks. Inman & Winer, 1998). Dette skyldes dels 
impulskøb, dels køb initieret af in store-signaler – såsom tilbudsskilte, 
smagsprøver, ende-displays eller display-øer.   

Det er dog ikke ensbetydende med, at forbrugerne ikke planlægger at købe 
inden for en produktkategori – for eksempel rugbrød. Ovenstående 
resultater refererer således til valg af et bestemt produktalternativ. Ifølge 
flere udsagn fra fokusgrupperne, så planlagde de næsten kun at købe et 
bestemt produktalternativ, hvis de var meget mærkeloyale, eller hvis de så 
et produkt på tilbud i tilbudsavisen. Nogen drak kun ét mærke kaffe, så når 
de skrev kaffe på huskesedlen, så vidste de godt, at det var det mærke de 
skulle købe. For andre produkter havde de i baghovedet, om de var ved at 
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udgå, og for atter andre produkter skrev de bare produktet på indkøbssedlen 
og lod mere eller mindre in store-miljøet påvirke deres valg af mærke og 
variant (ofte i forhold til det bedste tilbud).  

Det lægger op til, at screeningen blev løsnet lidt i forhold til planlagt 
mærkekøb, hvorefter alle der var i markedet for den pågældende produkt-
kategori den pågældende dag i den pågældende butik, ville kunne komme i 
betragtning. På den måde sikrer man sig, at respondenterne er i besiddelse 
af normal indkøbsviden (Vanhuele & Dréze, 2002).  

Spørgsmålet lød derfor: ”Har du tænkt på at købe _________ i Bilka i 
dag?”. Dette spørgsmål er meget bredere end ’planlagt at købe’. Derfor 
blev interviewerne indprentet, at følgende svar ville være tilfredsstillende i 
forhold til dette spørgsmål:  

• ”Ja, der står tandpasta på indkøbssedlen” (planlagt produktkøb) 

• ”Det kan da i grunden godt være” (man bliver mindet om det) 

• ”Vi er da vist ved at udgå, så måske hvis der er et godt tilbud”  

 
Havde en eller flere produktkategorier været kendetegnet ved en høj andel 
impulskøb, så kunne det have været problematisk med denne løsere 
screening, men der var tale om otte plausible kandidater til at stå på 
indkøbssedlen38.   

Til gengæld ville det ikke være formålstjenligt, hvis screeningen blev så 
løs, at man bare skulle have købt inden for produktkategorien tidligere. 
Således kunne man falde i den fælde, at der var produktalternativer, som 
respondenten plejer at købe, men bare ikke dér, men andre steder. 
Produktalternativet er måske ikke engang tilgængeligt i Bilka/Føtex. 
Derved vil produktalternativet også mangle i interviewermapperne.  

                                                

38 Selv pålægschokolade fik vi oplyst optrådte ofte på indkøbssedlen (ifølge samtale 
med Dansk Supermarked). 
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7.4.5 Valg af interviewobjekt og -procedure 

Under og efter butiksbesøget er der ikke de store problemer med at fast-
lægge interviewobjektet, da det naturligt nok må være den valgte produkt-
variant. Målingen ved indgangen afviger derimod fra de andre to måle-
situationer ved, at respondenterne endnu ikke har valgt et produktalternativ 
fra hylden. Dette afsnit beskriver interviewobjekt og interviewprocedurerne 
i forbindelse med produktvalg for hver af målesituationerne.   

7.4.5.1 Interviewobjekt og -procedure ved indgangen 

Respondenterne blev kun udvalgt til at deltage i undersøgelsen ved ind-
gangen, hvis de havde overvejet at købe en af de otte produktkategorier den 
pågældende dag i Bilka (eller Føtex). Der skulle med andre ord være en 
eller anden grad af købsintention til stede i forhold til en af de otte 
produktkategorier.   

Kunderne blev dog ikke spurgt om alle otte produktkategorier på én gang. 
Derimod blev de spurgt om én kategori ad gangen, hvor rækkefølgen fulgte 
en liste, der var udfærdiget på forhånd. Hvis kunden svarede nej til den 
første produktkategori, gik intervieweren videre med at spørge til produkt-
kategorierne på listen, indtil kunden svarede ”ja” til spørgsmålet, om 
han/hun havde tænkt på at købe inden for kategorien pågældende dag i den 
aktuelle butik. Hvis ingen af produkterne var overvejet, undskyldte inter-
vieweren ulejligheden, hvorefter den systematiske udvælgelse gentog sig.  

Produktlisternes rækkefølge var opdelt, så der blev spurgt til lavfrekvente 
produktkategorier først ud fra den devise, at interviews inden for disse 
produktkategorier ville være vanskeligere at få indsamlet grundet den 
lavere omsætningshastighed. De indledende lister er vist nedenfor.   

Liste A Liste B 

1a. Olivenolie 1b. Margarine 

2a. Tandpasta 2b. Pålægschokolade 

3a. Mysli 3b. Tomatketchup 

4a. Juice 4b. Kaffe  
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Interviewerne skiftede jævnligt mellem produktlisterne, så der ikke 
pludselig var nogen produktkategorier, hvor der manglede alt for mange 
interviews. Desuden blev disse lister redigeret løbende, efterhånden som vi 
fik overblik over antal besvarelser inden for de forskellige kategorier. Ud 
fra økonomiske betragtninger var det ikke muligt at systematisere 
dataindsamlingen så meget, at der ville være en fuldstændig kontrolleret 
fordeling af interviews per produktkategori per tidsperiode per dag. Men 
det blev tilstræbt at undgå en skæv fordeling – for eksempel så alle kaffe-
interviews ikke kun blev gennemført om morgenen eller olivenolie-
interviews kun i weekenden. Der skulle således i gennemsnit gennemføres 
tre interviews per dag per produktkategori før, under og efter butiksbesøget 
– såvel i Bilka som i Føtex. Men igen kunne tilfældigheder spille ind, så 
der blev gennemført færre interviews end planlagt på midtugedage eller i 
de vanskeligste produktkategorier. Fordelingen blev løbende aftalt med den 
ansvarshavende interviewer i henholdsvis Føtex Holme og Bilka Tilst.  

I løbet af undersøgelsen blev interviewerne bedre til at håndtere flere 
mapper, spørgeguider og spørgeskemaer på én gang. Dermed blev de også i 
stand til at arbejde ud fra én produktliste med alle otte produktkategorier – 
stadig i en prioriteret rækkefølge i forhold til, hvilke produktkategorier der 
manglede interviews i og for at undgå skævheder i dataindsamlingen.  

Når en kunde svarede bekræftende i forhold til en af produktkategorierne, 
blev vedkommende bedt om i interviewermappen at udpege, hvilket 
produktalternativ han/hun havde planlagt at købe eller oftest købte. Det 
var således ikke tilstrækkeligt for eksempel at sige Colgate – den specifikke 
variant af mærket skulle også udpeges, for eksempel Colgate Total. I den 
henseende hjalp det på hukommelsen at få vist billederne (hvor 
produktnavnet i tillæg stod under billedet) af alternativerne, da det ofte er 
lettere at genkende et billede af et bestemt produktalternativ end at huske 
produktalternativets eksakte navn uden ledetråde (Mandler, 1980).   

Som tidligere omtalt, planlægger de fleste forbrugere ikke købet af et 
bestemt produktalternativ. I stedet ses det ofte, at forbrugeren kun 
planlægger at købe inden for en produktkategori – for eksempel juice, kaffe 
eller olivenolie. De forbrugere, der planlægger købet af en specifik 
produktvariant, er ofte mærkeloyale eller har set et bestemt tilbud, de ikke 
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vil gå glip af. Derfor blev interviewerne instrueret i alternativt at bede dem 
om at udpege det produktalternativ, de som oftest købte – eventuelt det 
produktalternativ, de købte gangen før, hvis respondenten stadig var i tvivl.   

7.4.5.2 Interviewobjekt og -procedure ved hylden  

Til forskel fra de to andre målesituationer var det her af største vigtighed, at 
respondenterne blev overraskede, så de ikke ændrede deres normale adfærd 
i forbindelse med produktvalget. Dette blev understreget på det kraftigste 
over for interviewerne. Ved hylden skulle interviewerne således nærmest 
gå ’under cover’ samtidig med, at de skulle være i stand til at observere 
kundens adfærd. Herunder skulle intervieweren observere, hvornår kunden 
havde valgt et produktalternativ, så de kunne kontakte kunden i umiddelbar 
forlængelse heraf. Dette var vigtigt, eftersom det øgede chancen for at 
eventuelle bevidst eller ubevidst behandlede prisinformationer stadig var til 
stede i arbejdshukommelsen. Den nødvendige observation af butikkens 
kunder indebar en vis risiko for, at nogle kunder ville føle sig overvåget og 
mistænkeliggjort. For ikke at tiltrække unødig opmærksomhed skulle 
interviewerne lade som om, de var varetællere eller merchandisere39. 
Denne fremgangsmåde er tidligere benyttet med succes i flere under-
søgelser (f.eks. Dickson & Sawyer, 1990; Jensen, 2001; Wakefield & 
Inman, 1993).  

Når interviewerne havde udvalgt en kunde, og denne havde indvilliget i at 
deltage i undersøgelsen, blev de bedt om at trække sig lidt væk fra den 
værste kundestrøm, så de kunne stå nogenlunde uforstyrret, mens 
interviewet stod på. Desuden skulle de passe på, at kunden ikke kom til at 
stå, så vedkommende kunne se tilbudsskiltene – især for at undgå, at 
respondenten kunne se, om det valgte produkt var på tilbud.   

Interviewene blev afviklet i forhold til en fastlagt rækkefølge, som blev 
ændret løbende for at undgå skævheder i dataindsamlingen. I modsætning 
til interviewet ved indgangen var muligheden for at kontrollere række-
følgen af interviewene meget større ved hylden. I begyndelsen placerede 

                                                

39 En indikation på, at det lykkedes ganske godt var, at der var flere kunder, der 
henvendte sig til interviewerne for at få diverse vejledning. 
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interviewerne sig kun ved én kategori med den dertilhørende mappe, 
spørgeguider og spørgeskemaer. Efterhånden som interviewerne blev mere 
erfarne, kunne de dog styre to produktkategorier ad gangen, hvis disse lå 
tæt på hinanden. Første dag var rækkefølgen for interviewene opdelt efter 
produktkategori på følgende vis : 1) juice, 2) margarine, 3) mysli, 4) 
tandpasta, 5) ketchup, 6) olivenolie, 7) pålægschokolade, og 8) kaffe.   

For at matche det valgte produktalternativ med de tilhørende test, blev 
intervieweren nødt til at slå koden op i interviewermappen ved at matche et 
billede med det valgte produkt. Dette foregik dog først efter price recall-
testen, så der ikke forekom unødig forsinkelse i forhold til at måle 
indholdet af arbejdshukommelsen – og dermed få en indikation af, om 
prisen var blevet bemærket i en eller anden udstrækning. Efter denne test 
skulle intervieweren således alligevel bruge mappen til genkendelsestesten.  

7.4.5.3 Interviewobjekt og -procedure ved udgangen  

I interviewet efter butiksbesøget blev kunden kontaktet på vej ud fra butik-
ken med varer pakket i poser eller i en indkøbsvogn. Som det var tilfældet i 
interviewet ved indgangen, så blev kunderne spurgt, om de havde købt et af 
fire produkter på en liste. Produktlisterne var magen til dem, der blev 
anvendt før butiksbesøget, ligesom proceduren også blev ændret til slut, så 
alle produkter var med på listen. Igen bevægede interviewerne sig ned ad 
listen, indtil der var gevinst eller intervieweren blev nødt til at sige 
”undskyld ulejligheden” og udvælge næste kunde systematisk.  

Hvis kunden ikke blev frascreenet, blev vedkommende bedt om i den 
tilhørende interviewermappe at udpege, hvilket produktalternativ de havde 
købt i butikken den pågældende dag. Koden blev noteret, hvorefter spørgs-
målene blev stillet med denne produktvariant som interviewobjekt.  

7.4.6 Interviewerne og briefingen 

Undersøgelsens omfang var af en sådan størrelse, at der var behov for at 
alliere sig med en professionel samarbejdspartner i forbindelse med data-
indsamlingen. Valget faldt på Rambøll Management, som er i besiddelse af 
et stort og erfarent interviewerkorps. Opgaven havde dog absolut ikke 
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karakter af at være standardopgave, hvorfor der blev lagt megen vægt på 
interviewerbriefingen og flere daglige opfølgninger.   

Det blev besluttet at benytte et fast interviewerkorps på otte interviewere – 
fire til Bilka Tilst og fire til Føtex Holme. Af de fire interviewere var tre af 
dem tilknyttet i fast rotation næsten hver dag, mens den fjerde interviewer 
blev sat på om eftermiddagen og hele lørdagen – det vil sige, når 
kundestrømmen var på sit højeste. Ved ikke at anvende flere interviewere 
kunne der opnås erfaringseffekter, ligesom briefingen og opfølgningen 
kunne koncentreres med henblik på at kvalitetssikre interviewene. 
Interviewerbriefingen i stikordsformat kan ses i bilag 5. Af praktiske og 
ikke mindst logistiske årsager blev det valgt ikke at skifte alt for meget 
mellem interviewerkorpset i Bilka Tilst og Føtex Holme. Således var det 
nogenlunde de samme teams, som gennemførte interviewene de to steder i 
hele interviewperioden.   

Interviewerne blev udstyret med et synligt Rambøll Management id-kort 
med billede og henholdsvis et gæsteskilt fra Bilka Tilst og Føtex Holme. 
Formålet hermed var at legitimere interviewerne over for kunderne.   

I starten var der tilbagemeldinger om, at nogle kunder takkede nej til at 
deltage, før interviewerne overhovedet havde nået at præsentere sig selv. 
Det viste sig, at det i hvert fald delvist beroede på en forkert opfattelse af, 
at interviewerne var sælgere. Dette var kun tilfældet ved indgangspartierne, 
og der blev hurtigt rettet op på procedurerne, så det blev tydeligt, at der var 
tale om interviews. Blandt andet blev der stillet et stort skilt op med 
Rambøll Managements navn og en oplysning om, at der var tale om 
interviews.   

Inde ved hylderne var der til gengæld lige fra starten ingen problemer, da 
det kom bag på folk, at de kunne blive interviewet inde i butikken. Mange 
blev positivt overraskede, og der var et meget lavt frafald. Det stemte 
meget godt overens med forventningerne. Dansk Supermarked tillader 
sædvanligvis ikke, at der bliver gennemført interviews inde ved hylderne, 
fordi de ikke ønsker at forstyrre kunderne. Når det så endelig sker, er det 
med til at legitimere undersøgelsen i endnu højere grad over for kunderne.  
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I briefingen blev der blandt andet gjort opmærksom på vigtigheden af, at 
interviewerne lærte produktkategorierne at kende før de gik i gang – 
herunder: a) Hvilke produktalternativer man kunne købe? b) Hvilke 
størrelser man kunne få af samme mærke (f.eks. ketchup)? c) Hvilke 
cirkapriser? d) Om der var tilbud og i givet fald hvilke? e) Hvilke produkter 
der var, og hvilke der ikke var inkluderet? f) Hvilket produktalternativ der 
udgjorde discountmærket/det billigste?  

Ved indgangen og udgangen stod interviewerne ved høje runde borde, og 
efter få dage blev det besluttet at servere slik og chokolade til responden-
terne for at lokke dem til at deltage. Runde borde og slikservering kunne 
ikke lade sig gøre ved hylderne grundet ønsket om overraskelsesmomentet.  

Den systematiske udvælgelsesprocedure, som blev gennemgået i afsnit 
7.1.1, var også en vigtig del af interviewerbriefingen.   

7.4.7 Overtalelsesmidler 

På forhånd blev det besluttet at gennemføre en lodtrækning blandt udfyldte 
returnerede spørgeskemaer. Der var tale om 100 gavekort a 250 kroner og 2 
gavekort a 5.000 kroner til indkøb i en af Dansk Supermarkeds butikker. 
Den forholdsvis store vinderchance (cirka 10 %) blev brugt i argumen-
tationen for, hvorfor man skulle deltage i undersøgelsen – fortrinsvis ved 
interview før og efter butiksbesøget. Som tidligere nævnt, blev deltager-
belønning blandt andet fravalgt som følge af risikoen for bias i 
udvælgelsen. Man kunne således frygte, at mere prisfølsomme kunder ville 
blive mere tilbøjelige til at deltage ud fra et økonomisk incitament. Lod-
trækning om gavekort ville derimod sandsynligvis appellere mere bredt i 
forhold til danskernes spillelyst, som ikke nødvendigvis hænger sammen 
med prisfølsomhed.   

Overtalelsesmidlerne for at få kunderne til at deltage inkluderede således 1) 
muligheden for at vinde et gavekort til Dansk Supermarked, 2) stor vinder-
chance, 3) efterhånden slik og chokolade i en skål for at tiltrække og 
fastholde kunder, 4) en introduktion hvor Handelshøjskolen i Århus, en 
appel om hjælp og Bilka eller Føtex’ navn blev nævnt, og sidst men ikke 
mindst 5) at interviewet ikke ville tage mere end 4-6 minutter af deres tid.  
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Interviewerne var mere effektive omkring tidsforbruget per interview end 
forventet. Der var i den forbindelse kalkuleret med 6-8 minutter per inter-
view, men det viste sig, at tidsforbruget typisk lå omkring 4-5 minutter. Det 
var da også sidstnævnte tidsforbrug, der blev lovet mulige respondenter. 
Denne påstand blev understøttet ved at fremvise den fysiske størrelse af 
spørgeguiden til butiksinterviewet. Denne fremgangsmåde var foranlediget 
af, at tidsfaktoren kunne virke som en demotiverende faktor på mulige 
respondenter.  

7.4.8 Efter butiksinterviewet 

Efter gennemførelsen af butiksinterviewet fulgte en verbal påskønnelse, og 
umiddelbart derefter en opfordring til at besvare nogle yderligere spørgs-
mål. Denne ’foden inden for døren’-taktik forventedes at ville give en 
højere svarprocent. Respondenten kunne således ved selvsyn konstatere, at 
butiksinterviewet vitterligt kun varede de lovede 4-6 minutter. På denne 
baggrund ville det være lettere at motivere respondenten til at tage et 
supplerende spørgeskema med, når intervieweren forklarede, at det også 
kun tog 7-8 minutter at udfylde.   

For yderligere at motivere respondenten til at tage det supplerende spørge-
skema med hjem var dette lagt i en frankeret svarkuvert. Kuverten var 
påtrykt Rambøll Managements logo og deres adresse. Logoet kunne for 
nogen være med til at styrke troværdigheden (Cooper & Schindler, 2003). 
Kuverten og det medfølgende spørgeskema var desuden forkodet af hensyn 
til det senere analysearbejde og rykkerproceduren. Til udsendelse af en 
påmindelse var det nødvendigt at bede om at få lov til at notere 
respondentens navn og adresse. Respondenten blev dog forsikret om, at 
disse oplysninger ville blive destrueret efter lodtrækningen, hvorfor det 
ikke var muligt at identificere den enkelte respondent. 

På baggrund af tidligere erfaring (Jensen, 2001) forventedes en høj svar-
procent på spørgeskemadelen. Respondenterne var således allerede invol-
veret i undersøgelsen, de havde accepteret også at tage et spørgeskema med 
til hjemmeudfyldning, de havde store vinderchancer i forhold til lodtræk-
ningen om gavekort helt op til 5.000 kroner, og de havde oplyst navn og 
adresse. Alligevel blev et følgebrev udformet, som i enkle vendinger 
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beskrev, hvorfor de også blev bedt om at hjælpe med den sidste del. Dette 
følgebrev havde blandt andet til formål at give respondenten en sidste 
motivation til at udfylde og returnere spørgeskemaet. Følgebrevet fremgår 
af bilag 10.   

Det sidste trin i indsamlingsprocessen bestod i en rykkerprocedure. Der var 
en risiko for, at de respondenter, der returnerede et udfyldt spørgeskema 
inden for den anbefalede tidsfrist ville være mere involverede end de 
resterende respondenter (Cooper & Schindler, 2003). Dette indebærer en 
risiko for skævhed i svarene. For at imødegå dette problem blev der 
udsendt en påmindelse, således at den mindre involverede respondent blev 
mindet om vigtigheden af, at alle respondenter returnerede det udleverede 
spørgeskema. Påmindelsen findes i bilag 6. Påmindelsesbrevet blev fulgt 
op af en telefonisk rykker.  

7.5 Sammenligningsgrundlag for prisestimater 

Det er afgørende, hvilken pris der ligger til grund for sammenligningen 
med respondentens svar i de forskellige prishukommelsestest. Vanhuele og 
Dréze (2002) anvendte den faktiske normalpris i den aktuelle butik som 
sammenligningsgrundlag for forbrugernes prisbud før butiksbesøget, sam-
tidig med at de screenede forbrugere fra, som ikke foretog deres primære 
indkøb i den aktuelle butik. Eftersom nærværende undersøgelse gennem-
føres før, under og efter butiksbesøget er det derimod vigtigt, at sammen-
ligningsgrundlaget er identisk mellem de tre målesituationer for at kunne 
gennemføre sammenligninger. Derfor vælges den aktuelle pris i den 
enkelte butik som sammenligningsgrundlag for respondenternes pris-
estimater i price recall- og prisgenkendelsestesten før, under og efter 
butiksbesøget. Denne fremgangsmåde giver således mulighed for at belyse 
udviklingen i forbrugernes prisviden.  

Dette sammenligningsgrundlag er uproblematisk under og efter butiks-
besøget, da forbrugerne netop har stået i en valgsituation med mulighed for 
at opdatere deres prisviden med den aktuelle pris. Derimod kan der være et 
problem med den aktuelle pris som sammenligningsgrundlag ved ind-
gangen i forbindelse med tilbud, som respondenten ikke er opmærksom på, 
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når vedkommende interviewes. Hvis det er tilfældet, vil forbrugeren sand-
synligvis udvise unøjagtig prisviden.  

Tilbuddet kan både have været annonceret i tilbudsavisen og/eller i andre 
medier. Der kan dog også være tale om såkaldte lokaltilbud, som ikke 
annonceres andetsteds end i butikken40. Om tilbuddet er den ene eller 
anden slags kan have betydning for forbrugernes mulighed for at kende til 
tilbuddet før butiksbesøget. Kendskab til lokaltilbud forudsætter, at man 
har bemærket tilbuddet ved et tidligere besøg i tilbudsperioden (som ikke 
nødvendigvis indskrænker til en enkelt uge, når det er lokaltilbud) eller at 
andre fra husstanden eller omgangskredsen har set tilbuddet og omtalt det. 
Ingen af disse muligheder kan udelukkes.  

Det er dog langt fra sikkert, at disse respondenter havde været i stand til at 
angive den nøjagtige pris i price recall-testen, selvom normalprisen havde 
været genstand for sammenligningen. For eksempel viste flere af 
udsagnene og buddene i prisquizzerne i fokusgrupperne, at nogle forbru-
gere måske alligevel vil komme med et prisbud tæt på tilbudsprisen inden 
for produktkategorier, hvor de næsten kun køber produkter på tilbud – for 
eksempel kaffe, tandpasta og andre kategorier med meget høj 
kampagneandel. Det kan således tænkes, at disse forbrugere i højere grad er 
i besiddelse af referencetilbudspriser end referencepriser. 

Konceptualiseringen af referenceprisbegrebet i afsnit 3.2.3 viste ligeledes, 
at det sjældent vil være normalprisen, der udgør den forventede pris, men 
derimod en sammenvejet pris på baggrund af tidligere oplevede priser – 
måske oven i købet fra forskellige indkøbssteder (f.eks. Briesch et al., 
1997; Mazumdar et al., 2005). Nøjagtig prisviden ville derfor ikke være at 
forvente, med mindre der har været tale om målrettet indlæring ved et 
tidligere besøg i den aktuelle butik.   

                                                

40 Disse tilbud kan både være initieret fra hovedkontoret, leverandøren eller butikken. 
Sidstnævnte kan for eksempel være tilfældet, hvis butikken vurderer at have for mange 
varer af en bestemt produktvariant på lager (ifølge samtaler med varehuscheferne i 
Bilka Tilst og Føtex Holme) 



 

 156 

Er der tale om en annonceret tilbudspris, kan der både have fundet 
automatisk prisinformationsbehandling sted (f.eks. via formålsløs bladren i 
tilbudsavisen) eller mere bevidst prisinformationsbehandling, hvis 
respondenterne har været eksponeret for tilbudsinformationen i tilbuds-
avisen eller andre steder. Sidstnævnte er et plausibelt scenarium for en del 
af forbrugerne – specielt med tanke på, at respondenterne skulle udtrykke 
en eller anden grad af hensigt om at købe inden for produktkategorien for at 
indgå i undersøgelsen ved indgangen.  

Endelig strakte undersøgelsen sig over alle ugedage, hvorfor det langt fra 
kan udelukkes, at respondenterne har bemærket et eventuelt lokaltilbud 
eller har hørt det omtalt tidligere på ugen. Her kan der ligeledes have været 
tale om mere eller mindre bevidst prisinformationsbehandling. Man kan for 
så vidt have bemærket et lokaltilbud, som er placeret på ende-display ved 
en hovedtrafikåre.  

Fordelene ved at anvende den aktuelle pris i alle tre målesituationer synes 
derfor at overskygge ulemperne – specielt da det virker plausibelt, at 
respondenterne kan have været eksponeret for et annonceret tilbud eller 
lokaltilbud. Havde normalprisen været anvendt som sammenlignings-
grundlag, ville planlagte tilbudskøb have resulteret i unøjagtige prisbud, 
ligesom sammenligningsmuligheden over til målingerne under og efter 
butiksbesøget ville have været forringet.  

7.6 Spørgeguide og spørgeskema 

Dette afsnit lægger ud med en overordnet beskrivelse af henholdsvis 
spørgeguiden til butiksinterviewet og spørgeskemaet til hjemmedelen. Der-
efter beskrives operationaliseringen af de forskellige test af forbrugernes 
prisviden – inklusiv price recall-, prisgenkendelses- og deal spotting-testen 
samt mål for tilbudsviden. I forlængelse heraf beskrives operationalise-
ringen af de forskellige mulige forklarende variable fra referencerammen. 
Afsnittet afsluttes med en angivelse af forskelle i spørgeguider og spørge-
skemaer mellem de enkelte målesituationer.   
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Som følge af den todelte dataindsamling var det muligt at reducere antallet 
af spørgsmål i butiksinterviewet. Spørgsmål, der indgik i butiksinterviewet, 
vedrørte specifikke forhold omkring det overvejede (før) eller foretagne 
(under og efter) valg af produktalternativ. Derimod var mange af 
spørgsmålene i det selvudfyldte spørgeskema af en mere generel karakter i 
forhold til dagligvarekøb.   

Ud over at reducere varigheden af det enkelte butiksinterview, resulterede 
denne overordnede opdeling af spørgsmålene i en større fleksibilitet med 
hensyn til skalavalget. Hovedparten af spørgsmålene i butiksinterviewet 
havde således tilknyttet simplificerede svarmuligheder i form af eksempel-
vis ”ja eller nej”. Dette gjorde indsamlingen lettere og hurtigere for såvel 
interviewerne som respondenterne. I det efterfølgende survey var der større 
mulighed for at benytte flerpunktsskalaer.   

7.6.1 Spørgeguide til butiksinterviewet 

Spørgeguiden lagde ud med en introduktion, som kan ses i henholdsvis 
bilag 7 (før), 8 (under) og 9 (efter). Introduktionens vigtigste formål var at 
motivere til deltagelse – herunder oplystes ultrakort opdragsgiver41, den 
begrænsede varighed og lodtrækningen. Derudover var der både ved 
indgangen til og udgang fra butikken tale om en indledende screening i 
forhold til, om kunden havde til hensigt at købe (før) eller havde købt 
(efter) et produkt fra en af de otte udvalgte produktkategorier den dag. 
Denne screening blev foretaget via observation inde i butikken, hvorfor det 
var unødvendigt at spørge herom ved hylden.  

Som en direkte opfølgning på screeningspørgsmålet blev respondenten i 
spørgsmål A bedt om at udpege det planlagte eller oftest købte produkt-
alternativ inden for fokuskategorien, hvis interviewet foregik før butiks-
besøget. Hvis interviewet foregik efter butiksbesøget, blev respondenten 
bedt om at udpege det produktalternativ, som man havde købt den dag i 
butikken.  

                                                

41 Der kan være en tendens til højere deltagelsesprocent, når en offentlig instans som 
Handelshøjskolen i Århus er involveret i en undersøgelse (Cooper & Schindler, 2003). 
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Koden på dette produktalternativ blev dernæst noteret, hvilket også var 
tilfældet ved hylden. Denne kode fungerede således som nøgle til at finde 
frem til genkendelses- og deal spotting-testen i interviewermappen. Koden 
var meget vigtig, da den ligeledes identificerede produktalternativ og 
produktkategori i forhold til de senere analyser.  

Spørgeguiden fortsatte herefter med spørgsmål, der refererede til de 
forskellige test af forbrugernes prisviden. Langt de fleste spørgsmål, der 
refererede til mulige forklarende variable var placeret i spørgeskemaet til 
hjemmeudfyldning, men der blev dog stillet spørgsmål om prissammen-
ligning, mærkeandel, læsning og brug af tilbudsavisen og situationsbestemt 
travlhed i forbindelse med butiksinterviewet. 

Afrunding af interview og herunder motivering til at tage et spørgeskema 
med hjem er behandlet udførligt i afsnit 7.4.8. Dog skal nævnes, at det var 
vigtigt at få oplyst navn, adresse og eventuelt telefonnummer til brug i 
rykkerproceduren, men også for at respondenten kunne indgå i lodtræk-
ningen om gavekortene – intervieweren skulle vide, hvor gavekortet skulle 
sendes hen, hvis respondenten vandt.  

7.6.2 Spørgeskema til hjemmedelen 

Spørgeskemaet til hjemmeudfyldelse var ens for de tre målesituationer. 
Spørgeskemaerne var dog ikke helt ens på tværs af respondenterne. Det 
spørgeskema, de fik med hjem, var således forkodet i forhold til den butik, 
hvor de var blevet interviewet og den produktkategori, der var genstand for 
interviewet.   

Proceduren for dataindsamlingen er tidligere beskrevet. Heraf fremgik det, 
at der blev iværksat en række tiltag for at motivere respondenten til at del-
tage i butiksinterviewet. Butiksinterviewet var imidlertid kun en del af 
dataindsamlingen. Det efterfølgende spørgeskema skulle således også kon-
strueres med henblik på opnåelse af en høj svarprocent. Da intervieweren 
ikke var til stede, når respondenten skulle udfylde spørgeskemaet, var det 
vigtigt at overveje, hvorledes eksempelvis spørgeskemaets omfang og lay-
out, skalavalget, spørgsmålsrækkefølgen og ikke mindst spørgsmålsformu-
leringen kunne påvirke respondentens motivation til at udfylde og returnere 
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spørgeskemaet. Der vil derfor blive redegjort for nogle af disse overvejelser 
i det følgende.   

Selve spørgeskemaet, der er gengivet i bilag 10, består af 64 spørgsmål 
fordelt på seks sider plus to sider med henholdsvis forside og følgebrev. 
Omfanget af spørgeskemaet formodes hermed at holde sig inden for en 
acceptabel længde med henblik på at opnå en tilfredsstillende svarprocent, 
samt minimere risikoen for en eventuel træthedseffekt med deraf 
resulterende midtersøgende adfærd eller stigende partielt bortfald (Cooper 
& Schindler, 2003).   

Hensigten med følgebrevet var at motivere og vejlede respondenterne. 
Følgebrevet indledte med at takke for den foreløbige deltagelse (butiks-
interviewet). Herefter præsenteredes Handelshøjskolen i Århus som part i 
projektet sammen med Føtex og Bilka, hvilket for nogle respondenter 
kunne være med til at legitimere tidsforbruget. Legitimeringen kunne være 
afledt af den offentlige interesse i projektet, som Handelshøjskolens navn 
indikerede, og/eller det kunne bunde i, at en kæde, de handlede i og måske 
endda var loyal over for, var involveret.   

I tillæg blev der gjort opmærksom på, at undersøgelsen var et led i et ph.d.-
projekt, og at deres hjælp var en forudsætning for, at projektet kunne 
fuldføres. Dette afsnit blev skrevet i en mere personlig stil, ligesom jeg stod 
som ’afsender’ nederst i følgebrevet. Dette blev fulgt op af en appel om at 
udfylde og returnere spørgeskemaet.   

Følgebrevet fortsatte med en vejledning til, hvordan skemaet skulle 
udfyldes – herunder korrekt afkrydsning, for at skemaet kunne scannes ind. 
Derudover var kontaktoplysninger på en kontaktperson fra Rambøll 
Management samt jeg anført, så respondenterne kunne stille spørgsmål 
eller eventuelt klage over interviewerne. Denne mulighed benyttede ingen 
af respondenterne sig dog af. Endelig var der instruktioner om, hvordan og 
hvornår de skulle returnere spørgeskemaet42.  

                                                

42 Ved en fejl blev lodtrækningen om gavekort udeladt af følgebrevet uden at nogen af 
parterne i undersøgelsen opdagede det. Heldigvis var gavekortene og den høje vinder-
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I selve spørgeskemaet var der løbende vejledning til udfyldningen. Der 
blev ikke anvendt overspringelser for at undgå at forvirre respondenterne. I 
afsnit 7.7 beskrives resultatet af en prætest, som blev gennemført med 
almindelige forbrugere og erfarne undersøgelsesdesignere. Denne var lige-
ledes med til at forbedre layoutet og sproget, så disse forhold ikke havde en 
demotiverende effekt på respondenterne til at udfylde spørgeskemaet. 

De spørgsmål, der indgik i spørgeskemaet til hjemmedelen, var mere 
generelle. Det var derfor kun få spørgsmål, der var direkte relateret til den 
specifikke valgsituation, der lå til grund for butiksinterviewet. Enkelte af 
spørgsmålene refererer dog til den produktkategori eller butik, der var 
udgangspunkt for butiksinterviewet.  

For at skabe et logisk flow blev spørgsmålene grupperet efter emne og 
skalavalget. Den første gruppe af spørgsmål beskæftiger sig blandt andet 
med købsfrekvens, forskellige adfærdsmål relateret til butiksloyalitet samt 
grad af tilbudskøb for dagligvarer generelt og mere specifikt for den 
forkodede produktkategori. Dernæst følger en række multi-item skalaer til 
måling af butiksloyalitet, opfattelse af prisimage, mærkeloyalitet og pris-
involvering, hvorefter der afrundes med demografiske oplysninger. Denne 
rækkefølge formodes at give en blød start og afslutning i forhold til den 
afskrækkende effekt, der kunne tænkes at indtræffe ved at starte spørge-
skemaet med en lang række Likertskalaer. En yderligere fordel er 
fordelingen af svarmuligheder. Skalavalget er overskueligt og formodentlig 
lettere at håndtere for respondenten i forhold til et spørgeskema, hvor svar-
mulighederne veksler. Omvendt kunne det også have en negativ effekt ved, 
at det måske kunne opfattes som et mere kedeligt spørgeskema – især ved 
besvarelsen af de Likertskalerede spørgsmål.  

7.6.2.1 Overordnet om skalavalg 

Grundet det høje antal respondenter var alle spørgsmål lukkede med faste 
svarkategorier. Dette var bevidst for at undgå en tidskrævende omkodning 
af åbne spørgsmål i de efterfølgende analyser (Cooper & Schindler, 2003).  
                                                                                                                        
chance allerede nævnt to gange i butiksinterviewet – ved motivering for at deltage i 
henholdsvis butiksinterviewet og i undersøgelsens hjemmedel. Fejlen blev dog opdaget, 
hvorefter gavekortene og lodtrækningen fik en fremtrædende rolle i rykkerproceduren. 
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Til at afdække de mere nuancerede hypotesevariable, butiksloyalitet, 
opfattet prisimage, mærkeloyalitet og ikke mindst prisinvolvering, blev der 
brugt en Likertskala. Ved skalering er det ofte ikke nok at anvende svar-
mulighederne ”ja/nej” eller ”enig/uenig”, da disse giver et noget unuanceret 
billede af respondentens meninger. Desuden var der positive erfaringer 
med at anvende Likertskalaer til måling af butiksloyalitet, mærkeloyalitet 
og prisinvolvering fra en tidligere undersøgelse (Jensen, 2001).   

Likertskalaen består af et vist antal items, hvor respondenten skal angive 
graden af enighed i disse udsagn via afkrydsning på en flerpunktskala af 
’stapel-typen’ (Blunch, 1999; Cooper & Schindler, 2003; DeVillis, 1991). 
Det anbefales, at nogle af spørgsmålene er negativt formuleret i forhold til 
den variabel, der ønskes målt. Den valgte skala er en 7-punkts Likertskala 
med helt uenig (1) og helt enig (7) som yderpunkter. Denne udgave af 
Likertskalaen er standard på MAPP (forskningscenter ved Handels-
højskolen i Århus), hvorfor den blev anvendt for at lette sammenligninger 
med andre datasæt. Det er valgt ikke at sætte tekst på mere end 
yderpunkterne på skalaen, hvilket betyder, at det er respondentens egen 
fortolkning af punkterne mellem yderpunkterne, der afgør placeringen af 
krydset. Ofte er overskrifterne på punkterne i en Likertskala mere eller 
mindre søgte – ikke mindst når antallet af punkter stiger til 7 eller 9. Der er 
derfor en risiko for, at forskerens egen fortolkning af punkterne bliver lagt 
ned over respondenten, uden at der nødvendigvis er overensstemmelse med 
respondentens egen fortolkning.  

7.6.3 Operationalisering af test af prisviden 

Dette afsnit kommer nærmere ind på operationaliseringen af de enkelte test 
af forbrugernes prisviden – herunder også tilbudsviden.  

7.6.3.1 Price recall-test 

Spørgsmål 1 relaterede sig til målingen af, om respondenten var klar over 
prisen på det produktalternativ, som han/hun havde til hensigt at købe (før), 
netop havde valgt (under) eller havde købt tidligere inde i butikken (efter). 
Denne test omtales i denne afhandling som price recall-testen.  
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I afsnit 5.3 blev der redegjort nærmere for denne meget centrale måling, 
som er hjørnestenen i målingen af nøjagtigheden af forbrugernes prisviden. 
Konkret blev respondenten stillet følgende spørgsmål alt efter måle-
situation – eksemplificeret med tandpastakategorien i Bilka:  

• Før: Hvad tror du, dette tandpastamærke koster i Bilka i dag? 

• Under: Hvad koster det tandpastamærke, du netop har valgt? 

• Efter: Hvad koster det tandpastamærke, du købte i Bilka i dag?  

 
Price recall-testen er den mest udbredte test til måling af forbrugernes 
nøjagtige prisviden, hvorfor der er tale om en gennemprøvet test (Estelami 
& Lehmann, 2001; McGoldrick et al., 1999; Monroe & Lee, 1999).  

Intervieweren gjorde respondenten opmærksom på, at det var den nøjagtige 
pris, vi var ude efter. Respondenten blev om nødvendigt forklaret, at han/ 
hun ikke måtte se på prisskiltet under interviewet. Hvis respondenten 
tøvede med sit svar, nævnte et prisinterval eller en cirkapris, promptede 
intervieweren, indtil respondenten fremkom med et prisestimat eller 
svarede ”ved ikke”. Årsagen til denne forholdsvis aggressive fremgangs-
måde byggede på en antagelse om, at alle forbrugere har en eller anden 
form for prisviden. Dette blev bekræftet af flere udsagn fra fokusgrupperne, 
hvor deltagerne blandt andet var inde på, at man har en fornemmelse af, 
hvad varerne koster – også for de varer, man altid køber på tilbud. Desuden 
viste prisquiz 1, jævnfør afsnit 6.3.3, at alle deltagerne var i stand til at 
komme med estimater på prisen for de seks produktalternativer – sågar dem 
de ikke kendte fra før. Denne fremgangsmåde var nødvendig af hensyn til 
senere analyser. Der var dog inkluderet en ’ved ikke’-kategori til dem, der 
opgav at komme med et bud på prisen. Dette er desuden i overens-
stemmelse med Estelami og Lehmanns (2001) anbefalinger.  

I målingerne ved indgangen og udgangen blev respondenten ligeledes 
spurgt til, hvor mange styk den angivne pris svarede til. Dette kunne 
noteres af intervieweren inde ved hylderne, hvorfor dette spørgsmål ikke er 
med i in store-spørgeguiden. 
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7.6.3.2 Prisgenkendelsestest  

Formålet med denne test var at undersøge, om respondenten kunne 
genkende den korrekte pris på det aktuelle produktalternativ – enten den 
pris de var vant til at møde, havde set i tilbudsavisen eller havde set ved et 
tilfælde i forbindelse med produktvalget. I forhold til det første spørgsmål 
var der her tale om en hjulpen prishukommelsestest, som går under beteg-
nelsen prisgenkendelsestest (Monroe et al., 1986; Monroe & Lee, 1999).   

En genkendelsestest kan konstrueres på flere måder. Monroe et al. (1986) 
anbefaler ’forced choice’-metoden som grundlag for en genkendelsestest, 
når der er tale om et field study, hvilket netop er tilfældet i den aktuelle 
undersøgelse. ’Forced choice’-metoden går ud på at præsentere respon-
denten for en række plausible priser sammen med den korrekte pris, hvor-
efter respondenten ’tvinges’ til at vælge en af de viste priser på skalaen. 
Den korrekte pris vil udgøres af den aktuelle pris for produktalternativet.   

Monroe et al. (1986) fremhæver, at resultatet af genkendelsestesten kan 
påvirkes af flere designmæssige faktorer. I relation til ’forced choice’-
metoden påvirkes resultatet af antallet af alternative priser og graden af 
lighed mellem priserne. Undersøgelser har vist, at det bliver sværere at 
udpege den korrekte pris, når antallet af alternativer øges og/eller, når der 
er stor lighed mellem alternativerne. Der er med andre ord tale om en fin 
balance mellem at mindske risikoen for korrekt gæt og at gøre 
genkendelsesskalaen så svær, at den ikke er i stand til at initiere 
frembringelsesprocessen for det svagere hukommelsesspor. Der findes dog 
ingen objektive mål for, hvor mange priser der bør inkluderes på 
genkendelsesskalaen, og hvor meget de bør ligne hinanden.   

Med disse overvejelser in mente blev en genkendelsesskala konstrueret for 
hvert produktalternativ i de otte produktkategorier – henholdsvis for Bilka 
og Føtex. Det konkrete spørgsmål (spørgsmål 2 i spørgeguiden), der ledte 
frem til forevisning af genkendelsesskalaen, var som følger: ”Kan du 
udpege prisen for dette (tandpastamærke) på denne prisoversigt?” Dette 
spørgsmål var tidligere blevet anvendt uden problemer (Jensen, 2001). 
Figur 7.2 viser et eksempel på en prisgenkendelsesskala med Føtex’ hylde-
prisforkant.  



 

 164 

Figur 7.2 Eksempel på prisgenkendelsesskala  
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Vanhuele og Dréze (2002) anvendte genkendelsesskalaer med kun tre 
priser – den korrekte og to priser henholdsvis ti procent over og under. I 
den aktuelle undersøgelse blev det valgt at operere med seks priser på 
genkendelsesskalaen. Dette antal priser reducerede risikoen for gæt i 
forhold til Vanhuele og Drézes (2002) undersøgelse samtidig med at 
overskueligheden stadig bibeholdes. Priserne var placeret i numerisk 
rækkefølge i to rækker med den laveste pris først og den højeste pris til 
sidst. Der blev anvendt to forskellige rammer til priserne, som hver især var 
en eksakt scannet kopi af den hyldeprisforkant, som bliver anvendt til 
kolonialvarer i henholdsvis Føtex og Bilka. Formatet for tallene i priserne 
svarede desuden til det format, som henholdsvis Føtex og Bilka anvender. 
Disse tiltag skulle sikre, at prisstimuliene var så lig de oprindelige som 
muligt med henblik på at fremme aktiveringen af eventuelle svage 
hukommelsesspor, jævnfør afsnit 5.3.   

Det andet væsentlige punkt, som Monroe et al. (1986) fremfører, refererer 
til ligheden mellem priserne på genkendelsesskalaen. Vanhuele og Dréze 
(2002) anvender konsekvent ± 10 procent, hvilket kan lade sig gøre, når 
møntfoden er euro og cents. Den udbredte danske prisendelsestradition 
med ”,95” bag mange dagligvarepriser ville i mange tilfælde afsløre den 
korrekte pris og dermed føre til mange korrekte svar på baggrund af gæt, 
hvis der blev anvendt en fast procentvis afvigelse fra den korrekte pris.  

En mere pragmatisk tilgangsvinkel var at anvende spring mellem de 
enkelte priser på genkendelsesskalaen, der afhang af, hvor høj den korrekte 
pris var for den enkelte produktvariant. Eksemplerne nedenfor illustrerer 
denne procedure, som dog ikke var ufravigelig43: 

• I margarine- og juicekategorien var der flere produktvarianter med 
faktiske priser under 10 kroner. Her sprang priserne derfor kun mellem 
50 øre og 1 krone mellem de enkelte priser på prisgenkendelsesskalaen. 

• Produktvarianter, der kostede mellem cirka 10 og 30 kroner, afstedkom 
typisk priser, der sprang med 1 krone mellem de enkelte skalatrin.  

                                                

43 Placeringen af den korrekte pris på genkendelsesskalaen kunne også indvirke på 
ovennævnte – en produktvariant, der kostede 30,95 kroner, som stod sidst på 
genkendelsesskalaen, kunne føre til prisspring på kun 1 krone.  
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• Produktvarianter, der kostede over cirka 30 kroner – for eksempel 
mange varianter olivenolier og dyr kaffe, resulterede typisk i spring på 2 
kroner mellem de enkelte skalatrin.  

 
Placeringen af den korrekte pris på genkendelsesskalaen blev varieret 
mellem de enkelte produktvarianter. Placeringen blev dog ikke eksperi-
mentelt varieret for den enkelte produktvariant, da en sådan procedure 
virkede uoverskuelig med tanke på, at der var 113 produktalternativer 
inkluderet i undersøgelsen. Risikoen for midtersøgende adfærd kunne 
tænkes at være reduceret ved at anvende to rækker af priser i stedet for én 
lang sideordnet.   

Hvad angik den praktiske afvikling af prisgenkendelsestesten, så bragte 
faneblade i mapperne hurtigt intervieweren frem til den rigtige pris-
genkendelsesskala for den aktuelle produktvariant. Opgaven skulle være 
lettere end price recall-testen, da man kun skulle udpege en pris. Om nød-
vendigt var intervieweren dog instrueret i at prompte, indtil en pris var 
udpeget.  

Såfremt der var mængdetilbud, som inkluderede den aktuelle produkt-
variant, blev det markeret med en stor rød prik på fanebladet. Der var 
således en separat genkendelsesskala for tilbudspriser, der afveg så meget 
fra normalprisen, at de ikke kunne inkluderes i den oprindelige skala uden 
at skille sig for meget ud – for eksempel et styk koster normalt 14,95 
kroner, mens mængdetilbud på to styk koster 25,00 kroner. I 
prisgenkendelsestesten var det stadig den faktiske pris – med eller uden 
tilbudsreduktion, der var udgangspunktet for testen før, under og efter.  

7.6.3.3 Måling af følt sikkerhed (’confidence’) 

Eftersom nøjagtighed og sikkerhed (’confidence’) ikke altid hænger 
sammen, anbefaler Mazumdar og Monroe (1992), at undersøgelser af 
forbrugernes prisviden bruger selvvurdering af sikkerhed som en yderligere 
indikator for prisviden. Spørgsmål 3 havde i den forbindelse blandt andet 
til hensigt at indikere, om respondentens bud i price recall- og pris- 
genkendelsestesten baserede sig på gæt (lav følt sikkerhed omkring 
prisbud). Derudover gav dette spørgsmål mulighed for at sammenligne de 
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objektive målinger af prisviden med forbrugernes opfattelse af, hvad, de 
tror, de ved i form af, hvor sikre de er på deres viden/prisbud. Spørgsmålets 
ordlyd er således: ”Hvor sikker er du (på dit bud)?” og svaret kunne gives 
på en 5-punktsskala fra (1) meget usikker til (5) meget sikker.   

Såfremt respondenten udelukkende baserer sine bud på gæt i de foregående 
to pristest, skulle det alt andet lige afspejle sig i en lav følt sikkerhed 
omkring prisbuddene (Mazumdar & Monroe, 1990, 1992).   

7.6.3.4 Deal spotting-test 

Den tredje test af forbrugernes prisviden blev gennemført i umiddelbar for-
længelse af prisgenkendelsestesten. Der er tale om en form for pris-
rangeringstest, hvor opfattelsen af produktalternativets pris rangeres i 
forhold til en række priser, som præsenteres enkeltvis 10 til 20 procent over 
og under normalprisen for at belyse, om respondenten kan spotte et godt, 
henholdsvis et dårligt køb, når vedkommende præsenteres for flere 
ledetråde (Mazumdar & Monroe, 1990; Vanhuele & Dréze, 2002).  

Deal spotting-testen skulle således opfange de respondenter, som ikke er i 
besiddelse af en nøjagtig prisviden for produktalternativet, men dog har en 
fornemmelse af normalprisen. En betragtning som i tillæg understøttes af 
resultaterne af prisquiz 2 samt flere udsagn fra fokusgrupperne.  

Forklaringen, der leder op til spørgsmål 4, er som følger: ”Nu vil jeg vise 
dig fire priser efter hinanden. For hver pris vil jeg gerne have dig til at 
fortælle, om du tror den viste pris er højere eller lavere end normalprisen i 
Bilka for det valgte tandpastamærke”. Normalprisen blev forklaret som 
værende prisen, når produktet ikke er på tilbud.  

Efter forklaringen fik respondenterne forevist fire priser – en ad gangen. 
For hver af disse foreviste priser blev respondenterne bedt om at besvare, 
om den var højere eller lavere end normalprisen i den pågældende butik. 
De fire priser var anført på hver deres side lige efter prisgenkendelses-
skalaen i interviewermappen.   
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Denne test tog således udgangspunkt i normalprisen i stedet for den 
aktuelle pris, da hensigten netop var at belyse, om forbrugerne kunne kende 
forskel på et godt og et dårligt køb. Eksemplet nedenfor illustrerer dette. 
Hvis der blev taget udgangspunkt i den faktiske pris, og dette var et tilbud 
som i eksemplet, kunne de fire priser komme til at repræsentere priser lidt 
lavere end normalprisen (+10 % og 20 %), og meget lavere end 
normalprisen.   

• Eksempel: Colgate Sensation Whitening koster normalt 29,95 kroner i 
Føtex, men i uge 31 kostede den på tilbud 18,95 kroner, hvilket ikke er 
usædvanligt. Det vil sige den faktiske pris lå cirka 37 procent lavere end 
normalprisen. De fire priser i deal spotting-testen ville i så fald blive: 
15,25; 17,00; 20,75 og 22,75. Det vil sige, at alle disse priser er gode 
køb, hvilket ikke bidrager til at belyse variationen i forbrugernes 
implicitte prisviden.   

 
Efter at intervieweren havde bladret op på en pris, blev respondenten 
spurgt, om denne pris var højere eller lavere end normalprisen. Denne 
procedure gentog sig for hver af de fire priser.  

Interviewerne blev i den forbindelse instrueret i at forklare, hvad der menes 
med normalpris: ”Normalprisen er den pris dette mærke koster, når det 
ikke er på tilbud”. I forhold til denne test var det derfor underordnet, om 
der var mængdetilbud eller andre tilbud i de valgte produktkategorier.  

Udvælgelsen af de fire priser var af afgørende betydning for udfaldet af 
deal spotting-testen. Jo tættere testpriserne lå på normalprisen, desto 
vanskeligere ville det være at kende forskel på et godt og et dårligt køb. En 
af bekymringerne i denne forbindelse gik på størrelsen af typiske 
midlertidige prisreduktioner i Danmark. Inden for tandpasta kunne en 
typisk tilbudspris være 19,95 kroner i forhold til en normalpris på 29,95 
kroner, hvilket er en prisreduktion på cirka 33 procent. Det talte for, at de 
fiktive priser i testen lå mere end 20 procent fra normalprisen, da testen 
ellers ville blive sværere i forhold til, hvad nogle forbrugere normalt ville 
reagere på. Omvendt viste prisquiz 2 i begge fokusgrupper, at deltagerne 
kun var cirka 16 procent fra normalprisen – vel at mærke for produkt-
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varianter, som mange af dem ikke havde stiftet bekendtskab med før eller 
ikke købte.   

Vanhuele og Drézes (2002) deal spotting-test bestod også af fire priser 
(henholdsvis +20 %, +5 %, -5 % og -20 % i forhold til normalprisen). 
Valget af netop 5 og 20 procents afvigelse fra normalprisen er arbitrært, og 
derfor argumenterer de heller ikke for det. For hver pris skulle 
respondenten svare på, om den var højere end, lig med eller lavere end 
normalprisen. Det vil sige, de anvendte én svarkategori mere end i den 
aktuelle undersøgelse – nemlig om prisen var lig med normalprisen, hvilket 
var foranlediget af, at to af priserne kun var 5 procent fra normalprisen.   

Det kan virke forvirrende, hvis der er en ekstra svarmulighed – især når 
normalprisen ikke er blandt priserne. Det var ønskeligt at begrænse 
forvirringen, så respondenten kunne fokusere hele den mentale energi på at 
besvare de fire simple rangeringsopgaver. I den aktuelle undersøgelse blev 
respondenterne derfor kun spurgt, om den viste pris var højere eller lavere 
end normalprisen.   

Valget af prisinterval til deal spotting-testen faldt sluttelig på normalprisen 
± 10 og 20 procent. Det er svært at give en egentlig objektiv begrundelse 
for netop disse to absolutte afvigelser. Den øvre grænse på 20 procent var 
en gentagelse i forhold til Vanhuele og Dréze (2002), hvilket giver et vist 
sammenligningsgrundlag. Derudover var der tale om en afvejning af 
argumenterne om større typiske prisreduktioner i forhold til resultaterne fra 
fokusgruppen. Den absolutte afvigelse på 10 procent kunne blandt andet 
begrundes med, at en afvigelse på 5 procent i kategorier med lavt 
prisniveau ville være svær at få øje på, med mindre man var i besiddelse af 
en episodisk hukommelse af den pågældende pris – for eksempel er det kun 
50 øres forskel for margarine til 10 kroner. Det kan man vanskeligt kalde et 
godt køb eller klart adskilt fra normalprisen.  

Rækkefølgen af de fire spørgsmål i deal spotting-testen blev varieret 
mellem produktvarianterne. På den baggrund var der godt og vel lige så 
mange produktvarianter inden for en produktkategori, hvor rækkefølgen 
var –20 %, -10 %, +10 % og +20 % i forhold til normalprisen, som der var 
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produktvarianter, hvor rækkefølgen var lige modsat, nemlig +20 %, +10 %, 
-10 %, -20 %.  

Der var ikke nogen ’ved ikke’-kategori til spørgsmål 4. Dette skyldes, at 
opgaven blev vurderet som værende let grundet den binære (højere versus 
lavere) svarmulighed. Ligeledes var der også en forventning om, at respon-
denterne havde en vis fornemmelse af prisen på de produktalternativer, de 
havde til hensigt at købe eller havde valgt, hvorfor det synes forsvarligt at 
’tvinge’ respondenterne til at tage stilling.  

7.6.3.5 Tilbudsviden 

En delmængde af forbrugernes prisviden vedrører viden om tilbud. Der kan 
være tale om episodisk tilbudsviden (herunder tilbudsstatus og besparelse) 
eller semantisk tilbudsviden om typiske tilbudspriser.   

Respondentens opfattelse af tilbudsstatus for det valgte produktalternativ 
blev afdækket via følgende spørgsmål (spørgsmål 5 i bilag 8): ”Var det 
valgte tandpastamærke på tilbud?”. Dette spørgsmål skulle besvares med 
et simpelt ”ja” eller ”nej”, hvilket henholdsvis refererede til, om produkt-
alternativet blev opfattet som værende på tilbud eller ej.  

Denne operationalisering af opfattet tilbudsstatus er tidligere blevet 
anvendt af Jensen (2001) og i en nogenlunde identisk udgave af Wakefield 
og Inman (1993). Begge disse undersøgelser blev gennemført i direkte 
forlængelse af produktvalget ved hylden.  

Der blev inkluderet en ’ved ikke’-kategori, da det var meget muligt, at 
nogle af forbrugerne ikke var klar over/ikke havde observeret tilbudsstatus. 
Især i målingen før butiksbesøget kunne dette være udtalt, da det kun er en 
lille del af produktvarianterne, der havner i ugens tilbudsavis (ifølge 
samtaler med Dansk Supermarked). Derudover er det ikke alle, der læser 
den pågældende kædes tilbudsavis, hvorfor de havde mindre chance for at 
vide, om produktalternativet var på tilbud.  

De to efterfølgende spørgsmål i spørgeguiden var forbeholdt de respon-
denter, der havde en opfattelse af, at det ’overvejede’ eller valgte produkt-



 

 171 

alternativ var på tilbud (”ja” i spørgsmål 5). Viden om besparelsen på det 
aktuelle produktalternativ blev målt via spørgsmål 6: ”Hvor meget sparede 
du på det valgte tandpastamærke?”. Viden om normalprisen var nært 
beslægtet og blev målt via spørgsmål 7: ”Hvad er normalprisen for det 
valgte tandpastamærke i Bilka?”   

I begge tilfælde var der mulighed for at svare ’ved ikke’, da korrekt besva-
relse af disse spørgsmål indikerede en meget omfattende prisinformations-
behandling, hvor tilbudsprisen, besparelsen såvel som normalprisen var 
blevet bemærket og behandlet i forbindelse med valget. På baggrund af 
tidligere undersøgelser (f.eks. Dickson & Sawyer, 1990) måtte det derfor 
forventes, at flere respondenter havde problemer med at besvare disse 
uddybende spørgsmål om købsspecifik tilbudsviden (Dickson & Sawyer, 
1990). Dette gør sig ikke mindst gældende i målingen før butiksbesøget, 
hvor spørgsmålene nødvendigvis må blive besvaret ud fra langtids-
hukommelsen.   

Det sidste spørgsmål, som blev brugt til at operationalisere tilbudsviden, 
var spørgsmål 8: ”Hvad er den typiske tilbudspris for det valgte tandpasta-
mærke i Bilka?” Spørgsmålsformuleringen er lånt og oversat fra Krishna et 
al. (1991). Viden om typiske tilbudspriser kan være påvirket af den 
aktuelle tilbudspris, men denne viden forventes først og fremmest at være 
dannet på baggrund af tidligere oplevede tilbudspriser for produkt-
alternativet – fra tilbudsavisen og in store-tilbudskommunikation. Derfor 
kan opfattelsen af den typiske tilbudspris også benævnes en reference-
tilbudspris.  

Spørgsmålet var rettet mod alle respondenter – uanset om de mente at have 
købt et tilbud eller ej. Respondenterne blev bedt om at angive den typiske 
tilbudspris for det aktuelle produktalternativ i forhold til valgfri mængde 
(spørgsmål 8.1).  

Igen var der mulighed for at svare ’ved ikke’, da spørgsmål 8 formodes at 
være meget svært at besvare for nogle af respondenterne (f.eks. ikke- 
tilbudsinteresserede), ligesom det ville være sværere at besvare i produkt-
kategorier med en meget lav kampagneandel (f.eks. olivenolie). I begge 
fokusgrupper havde deltagerne således store problemer med at oplyse en 
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typisk tilbudspris på to kilo sukker grundet en meget lav kampagneandel 
(sjældent på tilbud og derfor også sjældent købt på tilbud).  

Problemet med denne del af forbrugernes tilbudsviden er, at der er mange 
rigtige svar på spørgsmål om typiske tilbudspriser, da både Bilka og Føtex 
eksperimenterer med forskellige tilbudsformer i de enkelte kategorier – lige 
fra procentbesparelse, styktilbud, mængdetilbud til ’multi-item pricing’44. 
Det gør det ligeledes vanskeligt at identificere ukorrekte svar, hvorfor det 
også vil være svært at analysere på nøjagtigheden af dette spørgsmål. En 
analyse af den andel, der er i stand til at komme med et bud på den typiske 
tilbudspris, vil dog være mulig. Dette kunne eventuelt suppleres af en 
vurdering af, om det anførte svar er plausibelt.  

7.6.4 Operationalisering af variable i referencerammen 

Operationaliseringen af de mulige forklarende variable fra reference-
rammen vil blive gennemgået i dette afsnit grupperet i forhold til forbruger-
variable, købsspecifikke og demografiske variable. Operationalisering af 
produktkarakteristika er gennemgået i afsnit 7.3.1 i forbindelse med 
beskrivelse af mulige produktdimensioner.  

7.6.4.1 Butiksloyalitet 

Respondentens butiksloyalitet blev i udgangspunktet målt via de fire 
spørgsmål, som er gengivet nedenfor. Som tidligere omtalt måles butiks-
loyalitet således på en 7-punkts Likertskala med (1) helt uenig og (7) helt 
enig som yderpunkter.  

 

Som følge af, at butiksinterviewene blev gennemført i henholdsvis Føtex 
og Bilka, var det naturligt, at en del af skalaen refererede specifikt til den 
                                                

44 ’Multi-item pricing’ refererer til tilbud fra flere produktkategorier samlet i ét tilbud. 

   F1. Jeg handler oftere i Bilka end andre  steder  

 F2. Jeg køber ind i mange forskellige supermarkeder  

 F3. Det er ofte tilfældigt, hvor jeg køber ind 

 F4. Jeg ved præcist, hvor de forskellige varer står i Bilka 
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aktuelle kæde – herunder i hvilken udstrækning respondenten handler i 
Bilka (Føtex) i forhold til andre indkøbssteder. Respondentens kendskab 
til, hvor forskellige produktkategorier er placeret i Bilka (Føtex), blev lige-
ledes anvendt som indikator for, hvor vant man er til in store-miljøet i den 
aktuelle kæde (f.eks. Mulhern & Padgett, 1995). En høj grad af enighed i 
disse udsagn skulle indikere en større grad af butiksloyalitet.   

I tillæg skulle respondenterne angive, hvorvidt de handlede i mange 
forskellige supermarkeder, og om det var tilfældigt, hvor de købte ind. 
Disse to spørgsmål var negativt formuleret i forhold til målingen af 
butiksloyalitet, hvorfor en høj grad af uenighed i disse spørgsmål ville pege 
i retning af en større butiksloyalitet.   

Denne Likertskala for butiksloyalitet er tidligere blevet anvendt til 
undersøgelse af forbrugernes prisviden i købsøjeblikket (Jensen, 2001). I 
den forbindelse viste skalaen sig som ventet at være endimensional med en 
tilfredsstillende Cronbachs alfa-værdi på 0,75, som ikke kunne øges ved at 
udelade nogen af de fire items.  

Alternative mål for butiksloyalitet 

Spørgeskemaet inkluderede yderligere to spørgsmål, C.1 og D.1, som 
kunne bruges som alternative mål for butiksloyalitet i analyserne af for-
klarende variable. Årsagen til, at spørgsmål C.1 og D.1 kun fungerer som 
alternative mål for butiksloyalitet, er, at multi-itemskalaen for butiks-
loyalitet dækker flere nuancer af begrebet.   

Det første alternative mål for butiksloyalitet er spørgsmål C.1: ”Hvor ofte 
køber du dagligvarer i Bilka?” (Kædenavnet var fortrykt i forhold til 
butiksinterviewet). De seks svarmuligheder går fra (1) flere gange om ugen 
til (6) sjældnere end hver tredje måned. De mellemliggende trin i skalaen 
har ikke ens afstand, men der er tale om stigende orden fra (6) til (1), 
hvorfor der er tale om en ordinalskaleret variabel. Valget af de seks 
skalatrin skal blandt andet ses i lyset af, at Dansk Supermarked tidligere har 
benyttet sig af de samme skalatrin, hvilket gør det muligt at sammenligne 
resultatet af dette spørgsmål med tidligere undersøgelser  
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Det andet alternative mål for butiksloyalitet er D.1: ”Næste gang du skal 
købe dagligvarer, hvor sikkert er det, at du vil vælge Bilka?”. Der er tale 
om en intervalskaleret variabel med ankerpunkterne (1) slet ikke sikkert til 
(10) helt sikkert. Igen er dette spørgsmål simplere end den mere nuancerede 
fire-item skala for butiksloyalitet. Samtidig vurderes D.1 at være et lovende 
alternativ, hvis butiksloyalitetsskalaen ikke formår at forklare forskelle i 
forbrugernes prisviden. Denne skala er lånt fra Juhl et al. (2006).  

7.6.4.2 Opfattelse af prisimage 

Forskelle i forbrugernes prisviden er ikke tidligere blevet forsøgt forklaret 
ved hjælp af opfattelse af butikkens prisimage. Skalaen til måling af for-
brugernes opfattelse af kædens prisimage tager udgangspunkt i en tidligere 
anvendt skala for priskomponenten af butiksimage (Juhl et al., 2006). Det 
drejer sig om spørgsmål G.1 til G.5 i spørgeskemaet.   

 

De sidste tre items G.6-G.8 var derimod nye og inspireret af møder med 
Dansk Supermarked, hvor de udtrykte stor interesse for at få belyst sam-
spillet mellem besparelser, tilbudspriser og normalpriser. På den baggrund 
blev disse tre forhold også inkluderet i skalaen for opfattet prisimage. Den 
samlede skala for opfattelsen af prisimage var med andre ord delvist af 
eksplorativ karakter, hvorfor komponentanalyse og itemanalyse kunne 
bruges til at belyse, om der var flere dimensioner af prisimage, og om de 
otte items målte det samme (reliabilitet). Henholdsvis Bilka og Føtex var 
forkodet i alle skalaens spørgsmål, da prisimage vil være kædespecifik. 
Igen måles disse items på en 7-punkts Likertskala med (1) helt uenig og (7) 
helt enig som yderpunkter.   

 
G.1 Priserne i Bilka er rimelige 

G.2 Jeg får mest for pengene i Bilka 

G.3 Jeg kan købe dagligvarer billigere i Bilka 

G.4 Bilkas tilbudsaviser er inspirerende 

G.5 Der er mange gode tilbud i Bilka 

G.6 Jeg sparer mest ved at handle dagligvarer i Bilka 

G.7 Tilbudspriserne i Bilka er bedre end andre stede r  

G.8 Bilkas normalpriser er lavere end andre stede r  
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7.6.4.3 Mærkeloyalitet 

Ifølge afsnit 4.4.1.3 strækker mærkeloyalitet sig over vanekøb (inerti) 
(Assael, 1995) til mærkeengagement (’commitment’). Forskellen på de to 
sider af mærkeloyalitet består først og fremmest i en højere følt risiko ved 
at skifte mærke og et større engagement i forbindelse med sidstnævnte 
(Mela et al., 1997). Operationaliseringen af mærkeloyalitet skal derfor 
indeholde disse elementer ud over variationssøgende adfærd og formodet 
mindre prisfølsomhed (Helsen & Schmittlein, 1994; Mela et al., 1997). 
Spørgsmålene må ligeledes forhåndskodes, således at respondenten 
besvarer spørgsmålene ud fra den produktkategori, som var udgangspunktet 
for butiksinterviewet. Forbrugerne er således ikke lige mærkeloyale inden 
for alle dagligvarekategorier. Det vil sige, at mærkeloyalitet måles på det 
individuelle plan og produktspecifikt. Mærkeloyalitet blev derfor målt via 
spørgsmål H.1-H.6, som er vist nedenfor.  

 
De seks items måles atter på baggrund af en 7-punkts Likertskala med (1) 
helt uenig og (7) helt enig som yderpunkter. Formuleringen af de seks 
items var inspireret af tidligere operationaliseringer af mærkeloyalitets-
begrebet (Helsen & Schmittlein, 1994; Jensen. 2001; Mela et al., 1997; 
Zeithaml, 1982).   

Alternativt mål for mærkeloyalitet 

Der blev inkluderet et alternativt mål for mærkeloyalitet, som dog kun 
dækkede adfærdskomponenten af mærkeloyalitet, hvorfor den mister noget 
af nuanceringen af begrebet. Spørgsmål B i spørgeguiden lød som følger 
(eksemplificeret med tandpasta): ”Hvor tit vil du tro, at du har købt netop 

 

 H.1 Jeg køber det samme kaffemærke hver gang  

 H.2 Jeg køber mit foretrukne kaffemærke uanset prisen på andre mærker  

 H.3 Generelt sammenligner jeg forskellige mærker når jeg køber kaffe  

 H.4 Jeg venter med at købe kaffe, hvis mit favoritmærke er udsolgt  

 H.5 Jeg skifter gerne mellem forskellige kaffemærker  

 H.6 Jeg tror ikke, andre mærker kaffe kan opfylde mit behov lige så godt    
      som mit favoritmærke  
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dette mærke ud af de sidste 10 gange, du har købt tandpasta?”. Der var ti 
svarmuligheder på en skala fra 1 til 10, hvorfor der er tale om en interval-
skaleret variabel. Mærkeloyalitetsskalaen ovenfor er også intervalskaleret, 
men her er der i stedet tale om en Likertskala. Derudover blev dette 
spørgsmål stillet til samtlige respondenter, da det indgik i butiks-
interviewet, hvorimod det kun var returnerede spørgeskemaer, der kunne 
indeholde svar på mærkeloyalitetsskalaen. Skalaen er oversat og lånt fra 
Krishna et al. (1991).  

7.6.4.4 Prisinvolvering 

På baggrund af tidligere undersøgelser (f.eks. Jensen, 2001; Lichtenstein et 
al., 1993) var der på forhånd en formodning om, at der kunne identificeres 
flere determinanter for variablen prisinvolvering. En tidligere undersøgelse 
(Jensen 2001) nåede således frem til følgende fem determinanter for 
prisinvolvering: 1) Opfattede budgetbegrænsninger, 2) price mavenism, 3) 
værdibevidsthed, 4) tilbudsinteresse og 5) lavprisinteresse. Se afsnit 4.4.1 
for en nærmere omtale af de fem determinanter.  

Det antages, at prisinvolvering er et iboende karakteristikum hos nogle 
forbrugere – også når det gælder dagligvarer. Derfor vil spørgsmåls-
formuleringen ikke referere til den produktkategori, som lå til grund for 
butiksinterviewet, men derimod dagligvarer generelt. Spørgsmålsbatteriet, 
I.1-I.30, fremgår af bilag 10. Spørgsmålene lånes for en stor dels 
vedkommende fra tidligere testede skalaer for hver af de fem mulige 
determinanter (Jensen, 2001; Krishna et al., 1991; Lichtenstein et al., 1993; 
Urbany et al., 1996; Wakefield & Inman, 1993). Prisinvolvering måles på 
en 7-punkts Likertskala med yderpunkterne (1) helt uenig og (7) helt enig.  

Analysen af de to fokusgrupper afslørede fire nye udsagn omkring 
tilbudsinteresse og tilbudsadfærd, som ikke synes at være dækket af de 
oprindelige 26 items fra en tidligere undersøgelse (Jensen, 2001) og der-
med tidligere anvendte skalaer på området. Disse udsagn var samtidig så 
markante, at der var en vis forventning om, at de kunne adskille forbru-
gerne i forhold til graden af prisinvolvering. De fire udsagn blev dernæst 
tilpasset Likertskalaen og tilføjet spørgeskemaet som item I.27 til I.30 i 
bilag 10. De 30 items ville blive genstand for datareduktion via principale 
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komponenters analyse, hvilket kunne afsløre komponentstrukturen i dette 
datamateriale45. Der ville desuden blive anvendt itemanalyse for at teste de 
enkelte komponenters reliabilitet.   

I den forbindelse kan det næves, at de items, som henholdsvis udgjorde 
komponenterne price mavenism (I.16 og I.20-I.23) og opfattede budget-
begrænsninger (I.24-I.26) i ’98-undersøgelsen, i begge tilfælde var 
forbundet med værdier for Cronbachs alfa på over 0,90 (Jensen, 2001). Da 
der ikke er nogen formodning om, at de nye items korrelerer specielt højt 
med price mavenism eller opfattede budgetbegrænsninger forventes disse 
to determinanter af prisinvolvering at gå igen i den aktuelle undersøgelse. 
Det er på forhånd mere usikkert med de andre tre determinanter.  

7.6.4.5 Tilbudsandel i produktkategorien 

Prisinvolvering, herunder tilbudsinteresse måles generelt for dagligvarer. 
Derudover viste referencerammen, at det også kunne være interessant at 
måle, i hvor stor en andel af tilfældene, respondenten køber et tilbud inden 
for den aktuelle produktkategori. Produktdimensionen kampagneandel 
måler, hvor stor en andel af omsætningen inden for den enkelte 
produktkategori, der baserer sig på tilbud, hvorefter dette holdes op mod 
gennemsnittet for dagligvarer. På samme vis kan tilbudsandel i produkt-
kategorien fortolkes som en individuel kampagneandel i forhold til den 
aktuelle produktkategori – dog uden den relative betragtning.   

Følgende spørgsmål (E.2) er derfor konstrueret til at måle tilbudsandel i 
produktkategorien: ”Når du tidligere har købt tandpasta, i hvor stor en del 
af tilfældene har du så købt tandpasta på tilbud?”. Spørgsmålet måles på 
en intervalskala der går fra (0) 0 % til (10) 100 % med lige store spring 
mellem skalatrinene. Der må forventes en høj korrelation med en eventuel 
komponent for tilbudsinteresse og kampagneandel.   

                                                

45 Der blev ikke gennemført konfirmativ faktoranalyse, dels fordi der var tilføjet fire nye 
items, dels fordi det ikke var et mål i sig selv at belyse om de fem oprindelige 
komponenter (Jensen, 2001) kunne bekræftes i dette datamateriale. 
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7.6.4.6 Individbaseret købsfrekvens 

Produktdimensionen købsfrekvens inkluderes i analyserne af forklarende 
variable, jævnfør afsnit 4.4.2.2. Derudover kan den individbaserede 
købsfrekvens måles via spørgsmål A.2: ”Hvor ofte køber du tandpasta?” 
(eksemplificeret ved tandpasta). Ud over at indgå som forklarende variabel 
kan svarene på dette spørgsmål anvendes til at kontrollere den relative 
kategorisering af produktkategoriernes gennemsnitlige købsfrekvens.   

Svarmulighederne går fra (1) flere gange om ugen til (5) sjældnere end én 
gang om måneden. De mellemliggende trin har ikke ens afstand, men der er 
dog tale om en stigende orden fra (1) til (5), hvorfor der er tale om en 
ordinalskaleret variabel. Produktkategorien fra butiksinterviewet var 
forkodet i spørgsmålet.  

7.6.4.7 Prissammenligning  

Efter operationalisering af forbrugervariablene vendes blikket mod de 
købsspecifikke variable. Den første variabel i denne kategori er pris-
sammenligning. Prissammenligning formodes at kunne adskille ’intra-item’ 
fra ‘inter-item processing’ af prisinformationen (Monroe et al., 1986). Om 
der har foregået prissammenligning i forbindelse med valget af produkt-
alternativet udledes af besvarelsen af følgende spørgsmål: ”Sammenlignede 
du priserne mellem forskellige tandpastamærker, før du foretog dit valg i 
dag?”   

Der er tale om et simpelt spørgsmål, som besvares med ”ja” eller ”nej”, 
som også tidligere er anvendt i denne forbindelse af Jensen (2001) og Le 
Boutillier et al. (1994). Der er ikke inkluderet en ’ved ikke’-kategori, da det 
forudsættes, at respondenten kan huske eksponeringssituationen ved mål-
rettet prisinformationsbehandling, som prissammenligning netop er udtryk 
for. Hvis respondenten ikke kan huske, om hun sammenlignede priserne 
mellem forskellige mærker er svaret givetvis ”nej”. Derudover er spørgs-
målet om prissammenligning (spørgsmål 12 i spørgeguiden) kun relevant i 
målingerne ved hylden og efter butiksbesøget, da det er prissammen-
ligningsadfærden i forbindelse med produktvalget, der er af interesse her.   
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7.6.4.8 Læsning og brug af tilbudsavis  

Tilbudsavislæsning hænger tæt sammen med mærkeplanlægning, om end 
læsning af tilbudsavisen også kan have det ene formål at vælge indkøbssted 
uden nødvendigvis at skrive indkøbsseddel. Desuden kan der være tale om 
mærkeplanlægning uden at involvere tilbudsavisen – for eksempel hvis 
man planlægger at købe det samme mærke, som man plejer.   

Det, der er i fokus her, er den kædespecifikke tilbudsavislæsning i den 
pågældende uge, som måles ved hjælp af spørgsmål 18 i spørgeguiden: 
”Har du læst denne uges tilbudsavis fra Bilka?” I forlængelse heraf måles, 
om respondenten i den forbindelse har brugt tilbudsavisen til at planlægge 
det specifikke valg af det aktuelle produktalternativ. Spørgsmål 19 er 
konstrueret til dette formål: ”Brugte du Bilkas tilbudsavis til at vælge dette 
tandpastamærke?”   

Der er tale om simple ”ja/nej”-spørgsmål både for tilbudsavislæsning og 
brug af tilbudsavisen. Spørgsmål 19 besvares kun, hvis respondenten har 
svaret ”ja” til at have læst tilbudsavisen for kæden den pågældende uge. 
Spørgsmål 19 hænger desuden tæt sammen med spørgsmål 13 om 
mærkeplanlægning, hvorfor de vil indgå i analysen af forklarende variable 
på skift. Endelig vil det kun være de respondenter, der har været bevidste 
om tilbudsavisens rolle i forbindelse med deres valg af produktalternativ, 
der vil svare bekræftende på spørgsmål 19. Således vil dette spørgsmål ikke 
opfange eventuel automatisk prisinformationsbehandling som følge af 
formålsløs læsning af tilbudsavisen. Et mål, der kunne tilgodese dette, er 
dog ikke identificeret i litteraturen, hvorfor dette område ikke kan belyses i 
denne sammenhæng.  

Det er nærmest kutyme, at de større danske detailkæder udsender en 
ugentlig tilbudsavis. Denne pre store-information vil kunne påvirke 
forbrugerens opfattelse af butikkens prisimage, og på denne baggrund 
påvirke forbrugerens valg af indkøbssted. En tilbudsavis vil imidlertid også 
kunne hjælpe forbrugeren til at planlægge produktvalg på forhånd. De to 
spørgsmål vil derfor kunne indikere, i hvor høj grad forbrugerne er 
tilbøjelige til at søge pre store-information om fødevarer, og hvorvidt 
forbrugerne bruger den ugentlige tilbudsavis til at foretage et produktvalg.   
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7.6.4.9 Travlhed 

Flere undersøgelser (f.eks. Inman & Winer, 1998; Park et al., 1989; Urbany 
et al. 1996) har tidligere forsøgt at måle, hvordan tidspres influerer på 
prissøgningsaktiviteter. Urbany et al. (1996) målte i den forbindelse 
respondentens generelle tidspres (’time costs’) som en funktion af 1) hvor 
mange timer respondenten arbejdede per uge, og 2) et selvrapporteret 
indeks for opfattede tidsbegrænsninger. Det første mål er måske mindre 
relevant, da man sagtens kan have travlt uden at have en arbejdsuge over 
gennemsnittet – tænk bare på moren med fire børn, eller folk der dyrker 
idræt eller en anden tidsrøvende hobby. Det andet mål var dannet af to 
items på en 5-punkts skala med meget enig og meget uenig som 
ankerpunkter. Disse items omhandlede den generelle opfattelse af at have 
for lidt tid til rådighed.   

I forhold til forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget var der 
i højere grad behov for et mål for situationsbestemt tidspres. Man kan 
generelt have en længere arbejdsuge end gennemsnittet og måske også føle, 
at man generelt har for lidt tid til rådighed, men alligevel komme i en 
situation, hvor man har nogenlunde god tid til at købe ind på interview-
dagen – for eksempel en lørdag morgen. Den aktuelle undersøgelse 
anvendte derfor en 5-punkts skala for opfattet travlhed i forbindelse med 
dagens indkøbstur (spørgsmål 20 i spørgeguiden). Ankerpunkterne var (1) 
travlt og (5) god tid. Formålet med denne variabel er at tage højde for den 
situationsbestemte travlheds indvirkning på muligheden for at deltage i 
prissøgningsaktiviteter i forbindelse med butiksbesøget.   

7.6.4.10 Tilbudskøb 

Den sidste købsspecifikke variabel vedrører, om det valgte produkt-
alternativ var købt på tilbud. Hvis der var tale om mængdetilbud, skulle 
denne mængde være valgt for, at respondenten ville blive registreret som 
tilbudskøber. Tilbudskøb blev i modsætning til de øvrige forklarende 
variable registreret, hvorfor den ikke afhang af respondentens subjektive 
vurderinger. Der er med andre ord tale om et objektivt mål for tilbudskøb.   
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7.6.4.11 Demografiske variable 

De generelle demografiske oplysninger omfattede alder, køn, husstandens 
størrelse – herunder hvor mange der var under 18 år, og hvor mange der var 
under 6 år, husstandsindkomst og uddannelsesniveau.   

Alder (J.1) måles på en ordinalskala fra (1) 18-24 til (6) 65 år og opefter – 
med intervaller på 10 år for hvert af de mellemliggende trin.  

Køn (K.1) er nominalskaleret – (0) kvinde og (1) mand.  

Husstandens størrelse måles ud fra spørgsmål L.1: ”Hvor mange personer 
består din husstand af?” Variablen er tilnærmelsesvis intervalskaleret med 
svarmuligheder fra (1) én person til (6) seks personer eller flere med lige 
store hop mellem trinene. Antal personer under 18 år (L.2) og antal 
personer under seks år i husstanden (L.3) er ligeledes tilnærmelsesvis 
intervalskaleret. Variablene har en naturlig høj korrelation med L.1, da de 
begge udgør en delmængde heraf.   

Indkomst måles via spørgsmål M.1: ”Cirka hvor høj er din husstands 
årlige indkomst før skat?”. Der er i udgangspunktet tale om en ordinalskala 
fra (1) op til kr. 199.999 til (5) kr. 800.000 eller mere. Intervallerne mellem 
de enkelte trin er dog lige store, hvorfor variablen anvendes som 
intervalskaleret i analyserne.  

Uddannelsesniveau (O.1) måles på en nominalskala med følgende fire 
kategorier:  

  

Uddannelsesniveau kunne også være målt ved hjælp af antal års skolegang 
enten som et åbent spørgsmål eller med mange kasser med spring på et år. 
Det er dog sjældent sådan, man tænker på sit eget uddannelsesniveau – her 

 (1) Op til 10 års skolegang (Folkeskole) 
 (2) Studentereksamen, HF, HH, HTX o.l. 
 (3) Grundlæggende erhvervsuddannelse 
 (4) Videregående uddannelse 
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tænker man i stedet på slutniveauet for uddannelse. Derfor vil der kunne 
være mange, der ville blive forvirrede/irriterede over at skulle udregne, 
hvor mange år de havde uddannet sig formelt. Desuden kunne der opstå 
tvivl om, hvad ’uddannelse’ dækker (f.eks. om ’fjumreår’ tæller med i 
opgørelsen eller efteruddannelse). For at imødegå denne mulige forvirring/ 
irritation blev det valgt at hjælpe respondenterne ved at kategorisere 
uddannelsesniveauerne. På negativsiden tæller, at variablen dermed 
mistede sine intervalegenskaber.   

7.6.5 Forskelle baseret på målesituation, butik og produkt 

Overordnet set var der tale om enkelte forskelle mellem spørgeguiden før, 
under og efter butiksbesøget (se de tre spørgeguider i bilag 7, 8 og 9). Disse 
forskelle bundede hovedsageligt i, at der ikke var foretaget et egentlig 
produktvalg i før-situationen. Derfor havde spørgsmål A, 1, 5, 6, 9 og 19 
en anden ordlyd, som tilgodeså denne forskel i forhold til under og efter 
butiksbesøget. I tillæg gav spørgsmål 10, 11 og 12 i spørgeguiden ikke 
mening i før-situationen, da de forudsatte, at man havde været inde ved 
hylderne på dagen for interviewet. Disse tre spørgsmål, som omhandler 
graden af selvrapporteret brug af prisen, blev derfor udeladt af 
spørgeguiden før butiksbesøget.  

Jævnfør bilag 8 og 9 er der meget få forskelle mellem under- og efter-
målesituationen. Det er kun spørgsmål A og 1 der afviger. Spørgsmål A i 
efter-spørgeguiden er ikke med i under-spørgeguiden, da der her ikke er 
behov for at starte interviewet med at udpege produktalternativet i mappen. 
Jævnfør afsnit 5.6.5.2, er det meget vigtigere at få afviklet price recall- 
testen hurtigst muligt ved hylden, hvorefter produktalternativet kan 
lokaliseres i interviewermappen. Spørgsmål 1 afviger for så vidt kun i 
forhold til ordlyden. 

Spørgeskemaet til hjemmedelen var ens uanset forudgående målesituation. 
De eneste forskelle bestod i, at nogle af spørgsmålene var forkodet med 
Bilka eller Føtex alt efter, hvor det forudgående butiksinterview havde 
fundet sted. Disse spørgsmål omhandlede tilbudsavislæsning, besøgsfre-
kvens, butiksloyalitet og prisimage – alle spørgsmål hvor det var vigtigt, at 
respondenten besvarede spørgsmålene med netop den aktuelle kæde in 
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mente. Desuden var spørgeskemaerne også forkodet i forhold til den 
produktkategori, der var udgangspunktet for interviewet. Det drejede sig 
om købsfrekvens (A.1 og A.2), tilbudskøb i kategorien (E.2) og mærke-
loyalitet (H.1-H.6). Igen var det vigtigt, at respondenten besvarede disse 
spørgsmål specifikt for den produktkategori, som havde dannet rammen for 
butiksinterviewet.   

7.7 Prætest af spørgeguide og spørgeskema 

På baggrund af erfaringer fra en tidligere undersøgelse af forbrugernes 
prisviden i købsøjeblikket (Jensen, 2001) blev der ikke startet helt fra bar 
bund. Price recall-testen og en lignende prisgenkendelsestest var blevet 
afprøvet, ligesom nogle af spørgsmålene fra butiksinterviewet og spørge-
skemaet til hjemmeudfyldning var blevet testet ved den lejlighed. I tillæg 
blev deal spotting-testen blandt andet afprøvet i begge fokusgrupper, 
hvilket satte fokus på nødvendigheden af at forklare, hvad normalprisen er.   

Som følge af disse erfaringer blev det valgt at se bort fra en fordyrende 
pilotstikprøve. Derimod blev spørgeguiden og spørgeskemaet til hjemme-
udfyldning prætestet af to omgange. I runde 1 blev spørgeguider og 
spørgeskema gennemløbet i prøveinterviews blandt kolleger, som har stor 
erfaring med at designe undersøgelser. I runde 2 blev spørgeguider og 
spørgeskema afprøvet blandt en mindre gruppe af almindelige forbrugere.   

Resultatet af disse prætest vendte ikke op og ned på undersøgelsen, men 
der var dog tale om en række forbedringer. Blandt andet blev layoutet 
omkring svarmulighederne i Likertskalerne ændret, så der var tydeligere 
adskillelse mellem de enkelte items. Som tidligere nævnt blev ordet 
”enheder” i spørgsmål A.1 i spørgeskemaet også ændret til kategori-
specifikke enhedsbetegnelser. Svarmulighederne under beskæftigelse blev 
udvidet. Derudover var der nogle af spørgsmålsformuleringerne, der blev 
skærpet i forhold til at undgå tvetydighed og svære ord.   
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7.8 Indtastning, dataforberedelse og missing value-analyse 

I forbindelse med designet af spørgeguider og spørgeskema til hjemme-
delen skulle det besluttes, om de efter udfyldning skulle indtastes manuelt 
eller scannes ind. Valget faldt ud til fordel for scanning, da det kunne 
minimere menneskelige fejl, spare tid, ligesom teknikken i dag er blevet så 
fleksibel, at den snildt klarer selvudfyldte spørgeskemaer46. På forhånd var 
opsætningen af skemaerne blevet testet grundigt hos scanningleverandøren. 
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning blev der ligeledes foretaget stik-
prøvekontrol i forbindelse med den egentlige scanningsproces, som ikke 
afslørede nogen uregelmæssigheder.  

De eneste spørgsmål, der blev indtastet manuelt var spørgsmål 1 (price 
recall), 6 (besparelse), 7 (normalprisen) og 8 (den typiske tilbudspris) fra 
spørgeguiden. Skulle disse spørgsmål have været egnet til scanning, skulle 
der have været brugt for mange svarrubrikker (et kryds for hvert tal i prisen 
– f.eks. 11,75 ville kræve minimum fire afkrydsninger). Dette kunne igen 
være gået ud over overskueligheden af spørgeguiden med risiko for, at 
intervieweren ville sætte forkerte kryds eller glemme nogen. Rambøll 
Management satte en erfaren indtaster på opgaven, og derudover blev der 
foretaget stikprøvekontrol for at afsløre svipsere.  

Dataforberedelse foregik henholdsvis hos Rambøll Management og i eget 
regi. Det er sidstnævnte, der refereres til i det følgende. Dataforberedelse 
bestod kort fortalt i følgende aktiviteter:  

• Omkodning af variable – blandt andet til dummy variable 

• Vende relevante skalaer og tjekke for åbenlyse fejl i afkrydsningen af 
omvendte spørgsmål i multi-item skalaer 

• Tjekke minimum og maksimumværdier 

• Udregning af udfald i forhold til de valgte mål for prisviden. Nøjagtig 
recall (ja/nej), korrekt genkendelse (ja/nej), absolut procentafvigelse etc. 

                                                

46 Selvom følgebrevet tydeligt viste, hvordan man skulle sætte krydset i kasserne, kan 
det ikke undgås at selvudfyldning af spørgeskemaer resulterer i lidt mere uensartet 
afkrydsning af rubrikkerne. 
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• Identificering af uregelmæssigheder i datasættet  

− 20 respondenter havde svaret med et prisinterval i price recall-testen 
– enten som følge af utilstrækkelig promptning, eller fordi de havde 
insisteret på at afgive deres bud i denne form. Disse respondenter 
blev alle klassificeret som unøjagtige i forhold til price recall. Der-
imod tjente midterværdien af de forholdsvis snævre prisintervaller 
(mellem en og fem kroner alt efter produktkategoriens prisniveau) 
som udgangspunkt for udregningen af absolut procentafvigelse i 
forhold til den nøjagtige pris. 

− To respondenter havde angivet to intervaller på én gang som svar i 
price recall-testen (4-5, 8-10 kroner og 3-6, 9-18 kroner). Disse blev 
klassificeret som unøjagtige i forhold til price recall, mens der var 
tale om missing values i forhold til absolut procentafvigelse. 

− Endelig var der i udgangspunktet fem respondenter, der hverken var 
registreret med et bud til price recall-testen eller var afkrydset ud for 
’ved ikke’. For to af dem kunne det ikke udredes, om intervieweren 
havde glemt at krydse af i rubrikken ’ved ikke’, eller om 
intervieweren havde glemt at notere budet til spørgsmålet. Da den 
ene respondent faktisk genkender den nøjagtige pris, mens den anden 
kun er fem procent fra i genkendelsestesten, kategoriseres disse to 
respondenter med missing values i price recall-testen og under 
absolut procentafvigelse. 

− Hvad angik de sidste tre respondenter, fandt Rambøll Management 
deres spørgeguider frem. Heraf fremgik det, at de faktisk havde 
besvaret price recall-testen, hvorfor de indgik fuldt i analyserne. 

• Derudover havde Rambøll Management fat i flere af de oprindeligt 
udfyldte spørgeguider for at undersøge, om der var foretaget fejl-
registreringer i forbindelse med for eksempel enkelte ekstreme outliers 
og mulige ombytninger af tal (f.eks. 12,95 kroner i stedet for 21,95 
kroner). Dette var ikke tilfældet.  

I forlængelse af ovenstående blev der gennemført en missing value-
analyse i forhold til det selvudfyldte spørgeskema. Hensigten hermed var 
at afsløre mønstre i mangelfulde besvarelser og bestemme, hvordan 
missing values skulle håndteres. Der var nogle få respondenter, som 
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tilsyneladende havde overset hele side 6 i spørgeskemaet, men som ellers 
havde besvaret alle spørgsmål. Derudover var der to respondenter, der i 
udpræget grad havde shoppet rundt mellem de 48 Likertskalerede 
spørgsmål. Den ene havde kun besvaret 9, den anden kun 22 af de 48 
spørgsmål. Det blev derfor valgt at se bort fra begge disse respondenters 
spørgeskemaerne, da de blev vurderet til at være for tilfældige og 
mangelfulde. 86,5 procent af respondenterne havde besvaret samtlige 48 
Likertskalerede spørgsmål, mens 95,2 procent kun havde misset et enkelt 
spørgsmål. Bortset fra dette blev der ikke identificeret klare mønstre ved 
sammenligning af mangelfulde besvarelser.   

7.9 Opsummering 

For at opsummere så har dette kapitel beskæftiget sig med design af 
hovedundersøgelsen, hvor flere af resultaterne fra fokusgruppeinterviewene 
er blevet indarbejdet. Efter fastlæggelse af stikprøveplan, blev der 
argumenteret for valg af Føtex Holme og Bilka Tilst som indsamlingssteder 
og en interviewplan, der fulgte kundestrømmen i de to uger undersøgelsen 
stod på. Da valg af produktkategorier til dataindsamling potentielt kan 
influere på resultaterne, blev valget heraf guided af produktdimensionerne 
kampagneandel, købsfrekvens og prisintervallets størrelse. Otte produkt-
kategorier blev således udvalgt på baggrund af produktdimensionerne og 
praktiske overvejelser. Dataindsamlingen blev dernæst beskrevet – her-
under hvordan homogenitet i dataindsamlingen blev tilstræbt, systematisk 
udvælgelse af respondenter, valg af interviewobjekt og -procedure i de tre 
målesituationer samt overtalelsesmidler. Der blev argumenteret for den 
faktiske pris som sammenligningsgrundlag for respondenternes prisbud før, 
under og efter butiksbesøget, hvorefter indholdet af henholdsvis spørge-
guider (butiksinterview) og spørgeskema (hjemmedel) blev diskuteret.   

Kapitlet omhandlede desuden operationalisering af de forskellige test af 
prisviden (herunder tilbudsviden) og forklarende variable fra reference-
rammen. Endelig blev en prætest af spørgeguider og spørgeskema blandt 
henholdsvis almindelige forbrugere og erfarne kolleger beskrevet, ligesom 
dataforberedelse blev kort berørt. I de næste to kapitler præsenteres og 
diskuteres resultaterne af denne hovedundersøgelse.  
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KAPITEL 8 RESULTATER OG DISKUSSION AF MÅLING 
AF FORBRUGERNES PRISVIDEN 

I dette kapitel vil første del af det overordnede forskningsspørgsmål blive 
besvaret – det drejer sig om, hvilken prisviden forbrugerne er i besiddelse 
af. Undersøgelsens hovedresultater præsenteres og diskuteres således i 
dette kapitel. Der lægges ud med resultaterne af de forskellige mål for pris-
viden opdelt på de tre målesituationer, hvorefter hypoteserne om forskelle 
mellem forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget besvares 
(H1-H3). Dernæst tages der hul på diskussionen om endimensional versus 
flerdimensional prisviden, hvor Vanhuele og Drézes (2002) påstand om 
flerdimensional prisviden testes ved hjælp af Guttman scalogram-analyse 
(H4). Endelig præsenteres og diskuteres resultaterne af målingen af følt 
sikkerhed (’confidence’) ved afgivelse af prisbud.  

8.1 Resultater af måling af prisviden 

Dette afsnit lægger ud med omtale af svarprocenten og den demografiske 
fordeling blandt respondenterne. Dernæst analyseres forskelle i målene for 
prisviden i forhold til returnering af besvarelser, indsamlingssteder, 
indsamlingsdage og produktkategorier. Derefter tages der hul på de egent-
lige analyser af forskellige mål for forbrugernes prisviden før, under og 
efter butiksbesøget – herunder også forbrugernes tilbudsviden.  

Målingen af forbrugernes prisviden kan anskues samlet eller opdelt i 
forhold til målesituationen. I afsnit 4.2 blev der argumenteret for, at der 
ville være forskel på forbrugernes prisviden alt efter, om denne blev målt 
før, under eller efter butiksbesøget. Hvis dette forhold ignoreres vil for-
skelle i forbrugernes prisviden kunne blive udjævnet, ligesom dynamikken 
vil blive overset. Derfor vil dette afsnit rapportere resultaterne af målingen 
af forbrugernes prisviden opdelt i forhold til de tre målesituationer.  

8.1.1 Svarprocent og demografisk fordeling 

Bilag 11 viser den endelige svarfordeling i forhold til indsamlingssted, 
målesituation og produktkategori. Heraf fremgår, at der blev gennemført 
1214 interviews i løbet af undersøgelsens løbetid – 626 i Bilka Tilst og 
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588 i Føtex Holme. Heraf var der 1211 brugbare interviews, hvilket 
umiddelbart vidner om stor disciplin blandt interviewerne og et design, der 
ikke overbebyrdede respondenterne. 

Af de 1214 respondenter, der fik et spørgeskema med hjem til udfyldning, 
var der 1040, der returnerede et udfyldt spørgeskema. Det svarer til en 
svarprocent på 85,7 procent, hvilket må siges at leve op til de positive 
forventninger, jævnfør afsnit 7.1.1. En gennemsnitlig postal spørgeskema-
undersøgelse vil typisk resultere i en meget lavere svarprocent (Cooper & 
Schindler, 2003), men den aktuelle undersøgelse havde fordelen af, at 
respondenten allerede havde indvilliget i at deltage i undersøgelsen inde i 
butikken – ’foden inden for døren taktikken’. Det havde dog ikke nyttet 
noget, hvis butiksinterviewet havde været en dårlig oplevelse, og/eller 
designet af spørgeskemaet havde irriteret eller kedet respondenten. Hvor 
om alting er, må man konkludere, at tiltagene for at øge motivationen til at 
deltage og minimere demotiverende faktorer lykkedes meget godt. Af de 
1040 returnerede spørgeskemaer var der maksimalt 1036 brugbare alt efter 
analysens formål47.  

Før rykkerproceduren (men efter udsendelse af et påmindelsesbrev før 
deadline) havde Rambøll Management modtaget 921 udfyldte spørge-
skemaer. Med andre ord øgede rykkerproceduren svarprocenten fra 75,9 
procent til 85,7 procent. Der er altid risiko for, at det er en bestemt type 
mennesker, der returnerer et spørgeskema, men dette problem må formodes 
at være mindre udtalt i dette tilfælde – ikke mindst efter rykkerproceduren 
(Cooper et al., 2003).  

En analyse af respondenternes demografiske sammensætning viser, at 
69,6 procent af respondenterne var kvinder. Dette er ikke overraskende, da 
den interviewede skulle være den indkøbsansvarlige for den pågældende 
produktkategori, og det gælder stadig, at en større del af kvinderne fungerer 
som indkøbsansvarlig for mange dagligvarer. Hverken alder eller indkomst 
                                                

47 To af de respondenter, som blev ekskluderet på baggrund af manglende notering af 
produktkoden i butiksinterviewet, havde returneret et udfyldt spørgeskema. Dette var 
dog nytteløst, da prisestimaterne ikke kunne holdes op mod en faktisk pris, når 
produktkoden manglede. De sidste to ekskluderinger relaterede sig til for mange 
ubesvarede spørgsmål, jævnfør afsnit 7.8. 
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blev målt på en kontinuert skala, hvorfor gennemsnit og median blev 
anvendt i disse tilfælde. Medianen af alder ligger i intervallet 45-54 år, 
mens medianen af indkomst ligger i intervallet 400.000-599.999 kr. 

8.1.2 Forskel i prisviden i forhold til returnering af besvarelser, 
produktkategorier, indsamlingssted og -tidspunkt  

Før resultaterne af målingen af forbrugernes prisviden behandles, under-
søges forbrugernes prisviden for forskelle i forhold til, om de havde 
returneret spørgeskemaet samt produktkategorier, indsamlingssted og 
indsamlingstidspunkt.  

8.1.2.1 Forskel i forhold til returnering af spørgeskema 

Indledningsvist undersøges, om der er forskel på resultaterne af målene for 
prisviden mellem respondenter, der returnerede et udfyldt spørgeskema og 
dem, der ikke gjorde. Eventuelle forskelle er uønskede, da den resulterende 
bias kan forringe den eksterne validitet af undersøgelsens resultater. Resul-
taterne af denne forskelstest er ikke opdelt i forhold til de tre måle-
situationer, da der ikke findes belæg for at tro, at returnering skulle sam-
variere med forbrugernes prisviden alt efter målesituationen. Test heraf 
viser da også samme billede som nedenfor. 

Tabel 8.1 Forskel i prisviden i forhold til returnering af besvarelser 

 Ej returneret Returneret Testresultat 

Nøjagtig price recall 30,4 % 35,5 % χ2 = 1,7; p = 0,193 

Absolut procentafvigelse  11,9 % (14,7) 12,0 % (17,8) t1161 = -0,1; p = 0,92 

Korrekt prisgenkendelse  42,8 % 46,7 % χ2 = 0,9; p = 0,342 

Korrekt deal spotting 58,7 % 65,5 % χ2 = 3,0; p = 0,086 

Korrekt tilbudsopfattelse 64,7 % 62,3 % χ2 = 0,4; p = 0,544 

 

Tabel 8.1 viser, at der ikke er signifikant forskel på forbrugernes prisviden i 
forhold til returnering af et udfyldt spørgeskema. Deal spotting er det mål, 
der kommer tættest på (p = 0,086), men eftersom der ikke er nogen 
umiddelbar forklaring på denne mulige forskel, ses der bort herfra. Som 
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følge af, at de demografiske variable var placeret i spørgeskemaet til 
hjemmeudfyldning, er det ikke muligt at udtale sig om eventuelle forskelle 
heri i forhold til returnering. Det kan således konkluderes, at der ikke er 
signifikante forskelle i forbrugernes prisviden i forhold til returnering af 
udfyldt spørgeskema eller ej, hvilket blandt andet kan bunde i den høje 
svarprocent efter rykkerprocedurerne, jævnfør afsnit 8.1.1. 

8.1.2.2 Forskel i forhold til indsamlingssted 

Tabel 8.2 viser forskelle mellem Bilka og Føtex i forhold til målene for 
forbrugernes prisviden. 

Tabel 8.2 Forskel på prisviden i forhold til indsamlingssted 

 FØTEX BILKA Testresultat 

Nøjagtig price recall 33,7 % 36,0 % χ2 = 0,7; p = 0,416 

Absolut procentafvigelse  11,9 % (18,0) 12,1 % (17,1) t1161 = -0,3; p = 0,803 

Korrekt prisgenkendelse  43,5 % 48,6 % χ2 = 3,1; p = 0,079 

Korrekt deal spotting 64,3 % 64,9 % χ2 = 0,1; p = 0,835 

Korrekt tilbudsopfattelse 60,7 % 64,5 % χ2 = 1,9; p = 0,170 

 

Resultaterne er angivet for den samlede undersøgelse, men uddybes, hvor 
en forskel er bestemt af en konkret målesituation. Det fremgår, at der ikke 
er nogen signifikante forskelle i forbrugernes prisviden mellem Bilka og 
Føtex i forhold til de opstillede mål for forbrugernes prisviden. Genken-
delsestesten er den måling, der kommer tættest på at udmønte sig i en 
forskel mellem Bilka og Føtex, hvilket bunder i, at Bilka-kunder klarer sig 
signifikant (p = 0,047) bedre i prisgenkendelsestesten ved hylden. Samlet 
er der dog ikke tale om så store forskelle, at det ikke kan forsvares at 
sammenlægge resultaterne fra de to indsamlingssteder i hypoteseafprøv-
ningen af forklarende variable. 

Argumentationen for at vælge to indsamlingssteder frem for ét tog 
udgangspunkt i, at det kunne være med til at øge den eksterne validitet, 
hvis de adskilte sig markant fra hinanden. Tabel 8.3 viser forskelle mellem 
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Føtex- og Bilka-kunder i forhold til henholdsvis demografiske variable og 
forbrugervariable.  

Tabel 8.3 Øvrige relevante forskelle mellem Bilka- og Føtex-kunder 

 FØTEX BILKA Testresultat 

Alder 3,95 (1,3) 3,80 (1,4) t1034 = 1,7; p = 0,092 

Hjemmeboende børn 0,90 (1,1) 0,81 (1,1) t1034 = 1,1; p = 0,212 

Husstandsindkomst  3,06 (1,3) 2,76 (1,1) t1034 = 4,1; p < 0,001 

Opfattede 
budgetbegrænsninger 2,11 (1,5) 2,27 (1,6) t1034 = -1,6; p = 0,102 

Lavprisinteresse 3,72 (1,6) 3,99 (1,6) t1034 = -2,7; p = 0,007 

Tilbudsinteresse 3,75 (1,5) 4,08 (1,5) t1034 = -3,6; p < 0,001 

Butiksloyalitet 5,25 (1,4) 4,58 (1,6) t1034 = 7,1; p < 0,001 

Opfattet prisimage 3,83 (1,3) 4,51 (1,2) t1034 = -8,7; p < 0,001 

Tilbudsavislæsning 50,0 % 63,3 % χ2 = 18,5; p <  0,001 

 

Som forventet, jævnfør afsnit 7.2.1, er den gennemsnitlige husstandsind-
komst for kunder i Føtex Holme signifikant højere (p < 0,001), hvilket 
blandt andet hænger sammen med et signifikant højere uddannelsesniveau 
(χ2 = 17; p = 0,001). Resultatet af opfattede budgetbegrænsninger viser dog 
ingen signifikant forskel, hvilket kan være med til at understrege nødven-
digheden af at tage højde for forskel i udgiftsstruktur i sådanne målinger. 
Det kan potentielt også være med til at forklare, hvorfor der ikke er signifi-
kant forskel på kundernes prisviden mellem de to indsamlingssteder. Der 
var også en forventning om mere butiksloyale kunder i Føtex Holme, 
hvilket bekræftes af en signifikant højere score på komponenten for butiks-
loyalitet (p < 0,001). De uddybende mål for butiksloyalitet bekræfter klart 
denne tendens. Blandt andet er der 56,9 procent af respondenterne i Føtex 
Holme, der udtrykker, at de handler der flere gange om ugen, hvorimod 
kun 5,6 procent af respondenterne handler sjældnere end én gang om 
måneden i Føtex Holme. De tilsvarende tal er 20,4 procent og 30,7 procent 
for Bilka Tilst, hvilket indikerer, at Føtex Holme i højere grad er et lokalt 
orienteret indkøbssted.  
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Bilka er i modsætning til Føtex et decideret lavprisvarehus, som gør ekstra 
meget ud af at pleje sit prisimage og leve op til forbrugernes forventninger 
om lave priser og gode tilbud. Det udmønter sig i denne undersøgelse i, at 
Bilkas kunder er signifikant mere interesserede i lave priser og tilbud, lige-
som de i højere grad læser tilbudsavisen. Det er derfor ikke overraskende, 
at Bilka scorer signifikant højere på opfattet prisimage. For alle disse pris-
relaterede variable gælder dog, at Føtex Holme også scorer højt og over 
midterpunktet – bare ikke lige så højt som Bilka Tilst. 

Summa summarum, så viser ovenstående resultater, at der er visse forskelle 
mellem de to dataindsamlingssteder, hvilket alt andet lige borger for, at de 
efterfølgende resultater har større ekstern validitet.  

8.1.2.3 Forskel mellem indsamlingsuger og hverdag versus weekend 

Der var ikke signifikant forskel på resultaterne af de tre pristest og 
opfattelse af tilbudsstatus alt efter, om butiksinterviewene blev gennemført 
i uge 31 eller 32. De respektive χ2-test for målene for prisviden havde 
således følgende udfald, for så vidt angår signifikansniveauer: 

• Price recall  p = 0,739 
• Procentvis afvigelse  p = 0,880  
• Prisgenkendelse  p = 0,632 
• Deal spotting  p = 0,752  
• Opfattelse af tilbudsstatus  p = 0,220 
 

Når resultaterne deles op i forhold til de forskellige målesituationer, viste 
der sig dog en signifikant sammenhæng mellem tilbudsopfattelse og uge-
nummer i målingen før butiksbesøget. Således er der en signifikant større 
andel af respondenterne i uge 32, der ikke kan oplyse den korrekte tilbuds-
status sammenlignet med uge 31. Det kan muligvis hænge sammen med en 
større sammenblanding af tilbudsaviserne mellem kæderne denne uge, eller 
at tilbuddene var mere distinkte i uge 31. Når de tidligere problemer med 
tilbudsopfattelse i før-målingen tages til efterretning, synes der ikke at være 
noget problem i at sammenlægge respondenterne fra de to uger i de videre 
analyser. 
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En analyse af butiksinterviewene opdelt på hverdag i forhold til weekend 
afslørede heller ingen signifikante effekter på resultaterne af de tre pristest 
eller tilbudsopfattelse. 

8.1.2.4 Forskel i forhold til produktkategorier og -dimensioner 

Jævnfør afsnit 7.3 blev otte produktkategorier udvalgt på baggrund af tre 
produktdimensioner og en række praktiske forhold. Der er 420 mulige ind-
byrdes sammenhænge mellem disse otte produktkategorier, hvis resulta-
terne vises for de tre målesituationer og for hver dyadisk relation. For over-
skuelighedens skyld vises resultaterne derfor per produktkategori opdelt på 
fire mål for forbrugernes prisviden – altså ikke opdelt i de tre målesitua-
tioner. Tabel 8.4 viser, at der er signifikant forskel mellem produktkate-
gorierne i henhold til χ2-testene, som er angivet lige under tabellen. Dette 
resultat understøttes af flere tidligere undersøgelser, som også fandt 
kategorispecifikke forskelle i prisviden for dagligvarer (f.eks. Conover, 
1986; Evanschitzky et al., 2004; Le Boutilllier et al., 1994; Vanhuele & 
Dréze, 2002; Wakefield & Inman, 1993).  

Tabel 8.4 Samlet forskel i prisviden mellem produktkategorierne 

a χ2 = 28,4; p < 0,001; b χ2 = 19,4; p = 0,007; c χ2 = 25,2; p = 0,001; d χ2 = 22,8; p = 0,002 
e Andel købt på tilbud er opgjort som et gennemsnit i forhold til målingen under og efter 

Tabel 8.4 viser blandt andet, at kaffe og mysli generelt ligger højt, mens 
margarine og ketchup ligger lavt på flere af målene. En analyse af forskel-

 Nøjagtig 
Price recall a 

Korrekt 
Genkendelse b 

Korrekt     
Deal spotting c 

Tilbuds-
opfattelse d 

Andel købt 
på tilbud e 

Tandpasta  32,8 % 42,7 % 56,7 % 49,7 %  61,2 % 

Juice  39,6 % 46,0 % 68,7 % 72,0 % 13,1 % 

Ketchup  30,4 % 39,5 % 53,2 % 63,9 % 17,8 % 

Margarine  26,4 % 38,3 % 64,4 % 57,6 % 25,7 % 

Pålægs-
chokolade  

31,8 % 42,0 % 69,3 % 60,7 % 28,7 % 

Mysli 39,4 % 53,8 % 76,1 % 69,9 % 21,0 % 

Olivenolie  28,9 % 51,0 % 61,7 % 65,8 % 11,3 % 

Kaffe  50,3 % 56,2 % 68,0 % 62,7 % 50,5 % 
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len mellem produktkategorier i forhold til procentvis afvigelse i price 
recall-testen viser desuden, at olivenolie har signifikant større gennem-
snitlig afvigelse end pålægschokolade, mysli og kaffe (p < 0,001), mens der 
ikke er andre indbyrdes signifikante forskelle.  

Som omtalt i afsnit 7.3.1 skulle forskellene mellem produktkategorierne 
være afledt af de bagvedliggende dimensioner, som produkterne er valgt ud 
fra. De to produktdimensioner kampagneandel og prisintervallets størrelse 
var baseret på objektive data leveret af Dansk Supermarked, mens købs-
frekvens var baseret på forskelle i omsætningshastighed kombineret med 
skøn. Dansk Supermarked kunne således af gode grunde ikke levere data 
for købsfrekvens på individniveau, hvorfor omsætningshastighed kombi-
neret med skøn blev valgt som næstbedste løsning. Dette skøn kunne til 
gengæld heldigvis tjekkes med selvrapporteret købsfrekvens for produkt-
kategorien (spørgsmål A.2 i bilag 10).  

Der viste sig i den forbindelse at være et problem med produktkategorien 
ketchup – både med hensyn til selvrapporteret forbrug per måned og købs-
frekvens. Ketchup blev forhåndskategoriseret som højfrekvent48, jævnfør 
afsnit 7.3.3, men selvrapporteret købsfrekvens for ketchup ligger under 
gennemsnittet for de fire produktkategorier, der skulle repræsentere lav 
købsfrekvens. Det må derfor konkluderes, at skønnet for ketchupkategorien 
ikke holdt stik – de mange hyldemeter i Bilka er til for at gøre en bred 
forbrugerskare tilfreds, mens den enkelte forbruger i gennemsnit ikke 
agerer i kategorien, som om den er højfrekvent. Denne kontrol må nødven-
digvis føre til en omklassificering af ketchup i forhold til købsfrekvens, så 
den indgår som en lavfrekvent produktkategori i de videre analyser. Der er 
efterfølgende tre produktkategorier, der repræsenterer relativt høj købs-
frekvens, mens fem produktkategorier repræsenterer lav købsfrekvens – 
heriblandt ketchup.  

 

                                                

48 Tallene fra Dansk Supermarked baserede sig på omsætningshastighed. Omsætnings-
hastigheden i Bilka for ketchup var sat til 9 (i forhold til et gennemsnit på 15 for 
kolonial), men det blev skønnet at Bilkas mange hyldemeter for ketchup trak 
omsætningshastigheden markant ned. Dette blev delvist bekræftet af Bilka. 
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Der blev opstillet en korrelationsmatrice for de opstillede mål for prisviden 
og de tre produktdimensioner før, under og efter butiksbesøget. Denne 
viste, at der er flere signifikante univariate sammenhænge, for så vidt angår 
kampagneandel, købsfrekvens og prisintervallets størrelse. I korrelations-
matricen er der dog ikke taget højde for indbyrdes sammenhænge mellem 
forklarende variable, som kan være med til at udviske sammenhængene 
over til målene for prisviden. Derfor rapporteres sammenhænge mellem 
produktdimensionerne og prisviden i kapitel 9 om forklarende variable.  

8.1.3 Price recall før, under og efter butiksbesøget 

I price recall-testen blev respondenten spurgt om den faktiske pris for det 
overvejede/valgte produktalternativ inden for en produktkategori. På bag-
grund af respondenternes bud på den faktiske pris kan der konstrueres flere 
mål for forbrugernes prisviden. I tabel 8.5 er der således anført fem for-
skellige grader af nøjagtig prisviden – heriblandt den absolutte procentvise 
afvigelse fra den faktiske pris. Den absolutte procentvise afvigelse kan let 
udregnes via følgende regnestykke (Dickson & Sawyer, 1990; Lichtenstein 
et al., 1993; Wakefield & Inman, 1993): 

Absolut procentvis afvigelse =  price recall – faktisk pris / faktisk pris * 100 

Denne formel er ofte blevet anvendt til at indikere nøjagtigheden af for-
brugernes interne referencepris (Estelami & Lehmann, 2001). 

Næstsidste række i tabellen viser andel ’ved ikke’-besvarelser i price recall-
testen, hvilket kan give et indtryk af, om respondenten er i besiddelse af en 
intern referencepris for det pågældende produktalternativ (Gabor & 
Granger, 1961; Dickson & Sawyer, 1990; Monroe & Lee, 1999; Urbany & 
Dickson, 1991). Da den interne referencepris per definition er lagret i 
langtidshukommelsen, vil der blive set bort fra målingen ved hylden i 
denne forbindelse, da denne hovedsageligt baserer sig på arbejds-
hukommelsen (Dickson & Sawyer, 1990; Monroe & Lee, 1999). Der var 
henholdsvis 94,7 procent (før) og 96,2 procent (efter) af respondenterne, 
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der kunne komme med et bud49 i price recall-testen. Dette er en noget 
højere andel bud i price recall-testen i forhold til tidligere undersøgelser: 82 
% – ved indgang (Gabor & Granger, 1961); 78,9 % – ved hylden (Dickson 
& Sawyer, 1990); 85,4 % – ved udgang (McGoldrick et al., 1999); 88 % – 
ved udgang (McGoldrick & Marks, 1987); 78,3 % – ved udgang (Rosa-
Díaz, 2004); 77 % – ved hylden (Wakefield & Inman, 1993).  

Tabel 8.5 Price recall og afledte mål før, under og efter butiksbesøget  

 FØR UNDER EFTER 

Nøjagtig price recall50  12,7 % 49,0 % 41,9 % 

Prisbud indenfor 5 % 25,0 % 63,5 % 57,0 % 

Prisbud indenfor 10 % 41,1 % 74,6 % 71,1 % 

Prisbud indenfor 20 % 62,4 % 84,4 % 82,6 % 

Absolut procentafvigelse 19,3 % 7,9 % 9,4 % 

Gennemsnitlig fejlestimering -1,8 % -1,2 % -0,3 % 

Ved ikke 5,3 % 0,7 % 3,8 % 

 n = 397 n = 420 n = 389 

 

Derudover var der henholdsvis 12,7 procent (før), 49,0 procent (under) og 
41,9 procent (efter), der var klar over den helt nøjagtige pris på det 
produktalternativ, de enten havde til hensigt at købe eller havde valgt. 
Samlet var den absolutte procentvise afvigelse fra den faktiske pris på 12,1 
procent, men det dækker store forskelle mellem de tre målesituationer – 

                                                

49 Som det har været tilfældet i flere tidligere undersøgelser (f.eks. Dickson & Sawyer, 
1990; Le Boutillier et al., 1994; Wakefield & Inman, 1993), blev respondenterne 
promptet for et svar i price recall-testen, indtil de gav et bud eller svarede ’ved ikke’. 
Det kan i princippet føre til overvurdering af andelen, der umiddelbart synes at være i 
besiddelse af en intern referencepris – om end det så også vil være tilfældet i de 
tidligere undersøgelser. 
50 Nøjagtig price recall inkluderer også de respondenter, der ligger inden for ± fem øre 
fra den faktiske pris. Oprunding fra eksempelvis 17,95 til 18 kroner i en interview-
situation er meget plausibel, specielt fordi traditionen med ”,95”-prisendelser er så 
indforstået og udbredt i dansk dagligvarehandel. Derudover er det tvivlsomt, om en 
afrunding på typisk to til fem promille kan kategoriseres som unøjagtig prisviden.  
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19,3 procent før versus 7,9 procent under. Såfremt sidstnævnte tages som 
udtryk for nøjagtigheden af forbrugernes referencepriser (Estelami & 
Lehmann, 2001), vil de på trods af temmelig nøjagtige referencepriser i 
gennemsnit have svært ved at spotte en mindre prisstigning. Til gengæld vil 
disse referencepriser i gennemsnit være operationelle nok til, at flertallet vil 
kunne spotte et godt køb. 

Som tidligere nævnt, er dette den første undersøgelse af sin slags der måler 
forbrugernes prisviden før, under og efter butiksbesøget. I afsnit 8.2 testes 
hypotesen om forskelle i prisviden mellem de tre målesituationer, men alle-
rede her mere end antyder resultaterne, at forbrugernes prisviden er mindre 
nøjagtig før sammenlignet med både under og efter butiksbesøget. 

Sammenlignet med resultaterne af tidligere undersøgelser i tabel 1.1, er det 
svært at konkludere entydigt, hvordan resultaterne af den aktuelle under-
søgelse generelt placerer sig. Denne sammenligning kompliceres af de 
store designmæssige forskelle, der kendetegner tidligere undersøgelser, 
jævnfør kapitel 1. Den væsentligste forskel må siges at være sted og 
dermed tidspunktet for målingen af forbrugernes prisviden – hjemme, ved 
indgangen til butikken, ved hylden, ved udgangen fra butikken eller i et 
laboratorium. Derudover kan det ikke udelukkes, at andre designmæssige 
forskelle såsom forskelle i respondenternes byrde (antal produkter den 
enkelte respondent udspørges om prisen på), valg af produktkategorier og 
butikstyper kan influere på forbrugernes prisviden (Estelami & Lehmann, 
2001; McGoldrick et al., 1999).  

Såfremt man sammenligner resultaterne i forhold til samme måletidspunkt i 
tidligere undersøgelser, ligger den aktuelle undersøgelses resultater cirka på 
samme niveau – måske endda lidt højere. Der er dog tale om en markant 
større andel nøjagtig prisviden i den aktuelle undersøgelse sammenlignet 
med de seneste sammenlignelige udenlandske undersøgelser (Evanschitzky 
et al., 2004; Kenesei, 2002; Rosa-Díaz, 2004; Vanhuele & Dréze, 2002). 

Ud over designmæssige forskelle, kan sociokulturelle og/eller makro-
økonomiske forhold være med til at forklare denne forskel (Estelami et al., 
2001). Danskere er gennem mange år blevet opdraget til at se på prisen på 
dagligvarer gennem detailkædernes intensive brug af tilbudsaviser. 
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Derimod er Vanhuele og Dréze (2002) selv inde på, at den meget ringe 
grad af nøjagtig price recall (før 2,1 procent og under 10 procent) i deres 
undersøgelse kan forklares ved, at franske forbrugere måske ikke ofrer 
prisen lige så meget opmærksomhed som kvalitet og udvalg. Resultaterne 
af price recall-testen i den aktuelle undersøgelse er til sammenligning 12,7 
procent (før) og 49,0 procent (under). Estelami et al. (2001) fandt en positiv 
sammenhæng mellem makrofaktorerne ’økonomisk vækst’ og ’inflations-
raten’ i forhold til absolut procentvis afvigelse fra den nøjagtige pris. Der 
har været forholdsvis lav økonomisk vækst og inflation i Danmark igennem 
de sidste fem til ti år, hvilket således alt andet lige skulle resultere i lavere 
procentvis afvigelse. 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at en tidligere dansk undersøgelse 
(Jensen, 2001) nåede frem til markant højere nøjagtig price recall i 
købsøjeblikket end den aktuelle undersøgelse gør. Der var således 68,6 
procent af respondenterne i daværende undersøgelse, der var klar over 
prisen på et produktalternativ, de netop havde valgt, mens det samme tal er 
49,0 procent i den aktuelle undersøgelse – vel at mærke på baggrund af et 
næsten identisk undersøgelsesdesign for price recall-testen ved hylden. 

Der kan være flere forklaringer på denne forskel. Dataindsamlingen i den 
første undersøgelse foregik i efteråret 1998 i to Kvickly-varehuse i Århus 
(Jensen 2001), mens den aktuelle undersøgelse som bekendt fandt sted i 
august 2005 i henholdsvis Bilka Tilst og Føtex Holme. En af forklaringerne 
kan måske være, at der i den mellemliggende periode er sket en mærkbar 
forbedring af de økonomiske grundbetingelser i Danmark blandt andet som 
følge af lavere rente, lavere arbejdsløshed og højere disponibel indkomst. 
Det kan således tænkes, at danskerne generelt er blevet lidt mindre pris-
bevidste end for bare syv år siden som følge af, at vi har fået flere penge 
mellem hænderne51. Det kan dog ikke konkluderes på den baggrund, at 
danskerne ikke er prisbevidste med hensyn til dagligvarer. Dels fordi der 
stadig er en stor del, der er klar over prisen i købsøjeblikket, dels fordi der 
endnu ikke er taget højde for mål af forbrugernes implicitte pris-

                                                

51 Det stemmer dog ikke helt med flere udsagn fra fokusgrupperne om, at man stadig 
tjekker prisen og er på udkig efter tilbud på trods af en bedre økonomi – måske bare på 
et andet kvalitetsniveau. 
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hukommelse. Imod denne konklusion taler desuden en acceleration i 
åbningen af nye discountbutikker og en udbredelse af discountkonceptet til 
nye produktgrupper (Stockmann-Gruppen, 2003).  

En anden mulig forklaring kan hænge sammen med mulige forskelle i 
enten forbrugeradfærd eller sammensætning af kundemassen mellem 
Kvickly Veri og Kvickly Tranbjerg på den ene side og Bilka Tilst og Føtex 
Holme på den anden side.  

Nogle forbrugere vælger indkøbssted på baggrund af deres opfattelse af 
detailkædernes prisimage, og denne opfattelse kan forstærkes af løbende 
scanning af tilbudsaviserne (Cox & Cox, 1990). Når et indkøbssted er valgt 
er det derfor ikke sikkert, at de enkelte priser ofres meget opmærksomhed, 
hvis man har en opfattelse af, at prisniveauet er lavt (Gröppel-Klein, 1997; 
McGoldrick et al., 1999). Såfremt Bilka og Føtex opfattes som havende 
lavere priser og bedre tilbud end Kvickly, kan det betyde, at flere kunder 
har benyttet denne heuristiske beslutningsregel i nærværende undersøgelse. 
Der kan også være tale om en større grad af automatisk prisinformations-
behandling ved hylden i den aktuelle undersøgelse, men desværre 
eksisterer der ikke data for deal spotting fra ’98-undersøgelsen. Det skal 
ikke kunne afvises, at der kan være forskelle i sammensætningen af 
kundemassen mellem Kvickly og Bilka/Føtex. Jævnfør afsnit 7.2.1 blev de 
to indsamlingssteder i den aktuelle undersøgelse valgt med henblik på at 
øge den eksterne validitet og sikre en vis variation med hensyn til 
demografiske variable. Disse overvejelser lå også til grund for over-
vejelserne om valg af indsamlingssteder i ’98-undersøgelsen, hvorfor der 
ikke forventes afgørende forskelle i den forbindelse.   

I tabel 8.5 er også anført resultatet af price recall inden for et interval på ± 5 
%, ligesom tabel 1.1 også indeholder resultater fra tidligere undersøgelser i 
forhold til price recall ±  5 %. Således var der henholdsvis 25 procent (før), 
63,5 procent (under) og 57 procent (efter), der var i stand til angive en pris, 
der lå inden for et interval ± 5 % fra den faktiske pris. Flere undersøgelser 
(McGoldrick & Marks, 1987; Vanhuele & Dréze, 2002; Wakefield & 
Inman, 1993) har ladet denne mere lempelige udlægning af korrekt pris-
viden ligge til grund for videre analyser af forklarende variable, mens 
flertallet af undersøgelser som minimum rapporterer dette resultat – hvilket 
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den aktuelle undersøgelse hermed også har gjort for sammenligningens 
skyld. Der kan dog være flere problemer forbundet hermed.  

Problemet er størst i målingen i direkte forlængelse af valget. Her skulle 
nøjagtig price recall indikere, at prisen er blevet bemærket i en eller anden 
udstrækning i forbindelse med det netop overståede produktvalg (Dickson 
& Sawyer, 1990; Monroe & Lee, 1999). Graden af nøjagtighed er derfor af 
mindre interesse ved hylden, da det ikke siger noget om, om prisen er 
blevet bemærket eller ej. Enten er prisen blevet bemærket ved hylden eller 
ikke – typen af prisinformationsbehandling er mere interessant i forhold til 
langtidslagringen af denne prisinformation. Hvis der tillades en margin på 
for eksempel fem procent fra den faktiske pris ved hylden, kan respon-
dentens prisbud lige så vel referere til et vægtet gennemsnit af tidligere 
priser ∼ referenceprisen (Briesch et al., 1997). Resultatet er, at det bliver 
sværere at konkludere, om prisen er blevet bemærket eller ej. 

Endelig vil der være risiko for, at en lempelse af nøjagtighedsbegrebet vil 
udvande ellers eksisterende forskelle mellem forbrugere, der har meget 
god prisviden før, under eller efter butiksbesøget og forbrugere, der har 
unøjagtig prisviden, gætter eller på anden vis afviger fra det gængse billede 
af en prisbevidst forbruger.  

I den forbindelse blev price recall og price recall ± 5 % sammenlignet i 
forhold til selvrapporteret gæt. Tabel 8.6 viser, at andelen, der angiver 
’gæt’ som kilden til prisviden, er størst ved målingen før, hvorefter andel 
gæt falder drastisk i målingen under og efter butiksbesøget.  

Tabel 8.6 Andel der angiver ’gæt’ som kilde til prisviden 

 FØR UNDER EFTER 

Nøjagtig price recall 27 % 5 % 4 % 

Price recall ± 5 % 34 % 9 % 8 % 

 

Tabellen viser samtidig, at der generelt er flere, der har gættet den 
nøjagtige pris, når denne lempes til at inkludere bud inden for et interval på 
fem procent fra den faktiske pris. Dette mønster gør sig gældende i alle tre 



 

 201 

målesituationer, hvilket understreger udvandingen af nøjagtighedsbegrebet, 
når der tillades en lempelse heraf på et ikke-teoretisk grundlag.  

Ifølge tabel 8.5 er der i gennemsnit tale om en beskeden underestimering 
af den faktiske pris i alle tre målesituationer. Dette er ensbetydende med, 
at forbrugerne i gennemsnit svarer med en pris, der er lidt lavere end den 
faktiske. I Dickson og Sawyers (1990) undersøgelse, som udelukkende 
blev gennemført ved hylden, var der tale om en underestimeringsbias på 
4,2 procent i gennemsnit. Omvendt viste resultatet af en tysk undersøgelse 
(Evanschitzky et al., 2004) en betydelig grad af overestimering i en under-
søgelse af tyske forbrugeres prisviden. Billedet i den aktuelle undersøgelse 
ændrer sig desuden ikke ved kun at betragte respondenter med unøjagtig 
price recall – blandt disse er der stadig tale om en mindre grad af 
underestimering (henholdsvis -1,97 % ved indgangen, -2,10 % ved hylden 
og -1,14 % ved udgangen). 

Opsummering 

For at opsummere, så indikerer resultaterne af den aktuelle undersøgelse, at 
der er en meget stor andel af respondenterne, der er i besiddelse af en 
referencepris før og efter butiksbesøget. Denne andel er desuden en del 
højere end i lignende udenlandske undersøgelser.  

Derudover er der en ganske stor andel af respondenterne, der kunne huske 
prisen på det produkt, de valgte – både ved hylden og, lidt mere over-
raskende også, ved udgangen. Nøjagtigheden af referencepriserne (procent-
vis afvigelse) viser ligeledes, at forbrugerne i mindre omfang vil kunne 
spotte en mindre prisstigning, mens flertallet vil kunne spotte et godt køb. 
Selvom der kan være designmæssige, makroøkonomiske og/eller socio-
kulturelle forskelle i forhold til tidligere udenlandske undersøgelser af 
forbrugernes prisviden, så viser en sammenligning, at resultaterne af den 
aktuelle undersøgelse ligger meget på linje med de undersøgelser, der blev 
gennemført i 1990’erne. Derimod er der tale om en meget højere andel 
nøjagtig price recall i den aktuelle undersøgelse sammenlignet med de 
nyeste sammenlignelige udenlandske undersøgelser. Endelig var der ikke 
noget i resultaterne, der indikerede en systematisk over- eller under-
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estimering af buddene i price recall-testen, om end resultaterne hælder mod 
en mindre underestimering. 

Umiddelbart tegner resultatet af price recall-testen et billede af prisbevidste 
danskere, der oven i købet lader til at være relativt mere prisbevidste end 
forbrugere i udenlandske undersøgelser. Denne påstand understøttes af 
Jensens (2001) undersøgelse, som viste den højeste andel nøjagtig price 
recall, der er rapporteret til dato. Der skal dog også tages højde for de to 
andre operationaliseringer af forbrugernes prisviden (Monroe & Lee, 
1999), prisgenkendelse og prisrangering/deal spotting, som gennemgås i de 
efterfølgende afsnit. 

8.1.4 Prisgenkendelse før, under og efter butiksbesøget 

Price recall har været det mest anvendte mål til at belyse forbrugernes pris-
viden i tidligere undersøgelser. Der har dog været enkelte undersøgelser 
(Jensen, 2001; Vanhuele & Dréze, 2002), som har målt hjulpen pris-
hukommelse ud fra en prisgenkendelsestest. Prisen på dagligvarer læres 
ofte tilfældigt i forbindelse med produktvalget i form af ’intra-item 
processing’ af prisen (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). Ved måling i 
direkte forlængelse af produktvalget vil denne information sandsynligvis 
stadig være til stede i arbejdshukommelsen. Når prisinformationen over-
føres til langtidshukommelsen (før og efter) vil der derimod være tale om et 
svagere hukommelsesspor, som ikke er lettilgængeligt fra hukommelsen i 
undersøgelsessituationen. Visuelle ledetråde, som den her anvendte pris-
genkendelsesskala, kan dog være med til at aktivere langtidshukommelsen, 
da disse respondenter skulle være i stand til at diskriminere mellem den 
korrekte og ukorrekte priser (Monroe et al., 1986; Monroe & Lee, 1999).  

Tabel 8.7 Prisgenkendelse før og efter korrektion for gæt 

 FØR UNDER EFTER 

Korrekt prisgenkendelse 21,4 % 60,7 % 55,5 % 

Korrekt prisgenkendelse 
korrigeret for gæt (minimum) 6,0 % 52,8 % 46,6 % 

 n = 397 n = 422 n = 389 
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Tabel 8.7 viser, hvordan resultaterne af prisgenkendelsestesten fordeler sig 
over de tre målesituationer – før og efter korrektion for gæt. Igen er der en 
tydelig tendens til, at andelen af korrekt genkendelse under og efter er 
højere end før butiksbesøget. 

Jævnfør afsnit 5.3, blev prisgenkendelsestesten designet ud fra en ’forced 
choice’-metode (Monroe et al., 1986) med seks plausible priser i to rækker 
med relativt små udsving på cirka fem til ti procent. Denne opgave var 
vanskeligere end Vanhuele og Drézes (2002) genkendelsestest, hvor den 
korrekte pris skulle udpeges blandt kun tre priser (normalprisen og to priser 
henholdsvis ti procent over og under normalprisen). Til gengæld var 
genkendelsestesten antageligt lettere i den aktuelle undersøgelse end i 
Jensens (2001) undersøgelse, hvor den korrekte pris var camoufleret blandt 
9-15 lignende priser afhængig af produktkategori.  

Der var 42,2 procent, der kunne genkende den korrekte pris før butiks-
besøget i Vanhule og Drézes (2002) undersøgelse. Grundet den lette 
opgave korrigerede de dog for gæt, hvilket fik genkendelsesprocenten til at 
falde til 13,3 procent, som er minimum for andelen med korrekt genken-
delse i deres undersøgelse. Dette resultat skulle dog sammenlignes med en 
meget lav andel nøjagtig price recall (kun 2,1 procent) før butiksbesøget. I 
Jensens (2001) undersøgelse var der 71,7 procent, der var i stand til gen-
kende den korrekte pris i direkte forlængelse af produktvalget. Der blev 
ikke korrigeret for gæt som følge af den komplicerede opgave. Hvis man 
kunne gætte prisen blandt 15 priser, så kunne man også ’risikere’ at gætte 
prisen i price recall-testen. Igen var der således tale om en større andel 
nøjagtig prisviden i Jensens (2001) undersøgelse i forhold til nærværende 
undersøgelse, hvor der var 60,7 procent, der kunne genkende den korrekte 
pris i målingen ved hylden. Der er ikke tidligere blevet gennemført 
prisgenkendelsestest ved udgangen, hvorfor der ikke umiddelbart er noget 
sammenligningsgrundlag. Det kan dog konstateres, at der lidt overraskende 
ikke er signifikant forskel på korrekt prisgenkendelse under og efter 
butiksbesøget, jævnfør afsnit 8.2.  

Ifølge afsnit 5.3 skulle prisgenkendelsestesten udmærke sig ved at aktivere 
svagere hukommelsesspor fra langtidshukommelsen, som kunne være 
resultatet af ’intra-item processing’ (Monroe et al., 1986). Tabel 8.8 viser, 
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at der i alle tre målesituationer faktisk er tale om, at der er flere respon-
denter, som svarede forkert i første test, der efterfølgende genkender den 
korrekte pris. Under og efter butiksbesøget kunne det tyde på, at der er flere 
respondenter, der kan genkende den pris, de bemærkede ved et tilfælde ved 
dagens produktvalg, men som de ikke var i stand til at angive i price recall-
testen. I før-målingen er der ligeledes flere respondenter, der genkender 
den pris, de er vant til at møde i Bilka/Føtex, efter at de ikke kunne huske 
den nøjagtige pris i price recall-testen.  

Tabel 8.8 Korrekt genkendelse versus nøjagtig price recall 

 
 Nøjagtig price recall 

 NEJ 
 

JA 
 

Total 

 295 15 310 
Ikke korrekt 

 85,5% 30,0% 78,5% 
 0 35 85 

Genkendelse 
Korrekt 

 14,5% 70,0% 21,5% 
FØR 

  345 50 395 
 142 23 165 

Ikke korrekt 
 66,4% 11,2% 39,3% 
 72 183 255 

Genkendelse 
Korrekt 

 33,6% 88,8% 60,7% 
UNDER 

  214 206 420 
 162 8 170 

Ikke korrekt 
 72,3% 4,9% 44,0% 
 62 154 216 

Genkendelse 
Korrekt 

 27,7% 95,1% 56,0% 
EFTER 

  224 162 386 

 

Disse resultater understøtter den bagvedliggende argumentation for at 
medtage en prisgenkendelsestest. Til gengæld viser tabel 8.8 også, at der er 
flere respondenter, der ændrer deres korrekte prisbud efter price recall-
testen. Der kan være tale om respondenter, der har været usikre på deres 
første bud (de får jo ikke at vide, om de har svaret korrekt i den første test). 



 

 205 

For sammenligningens skyld viser tabel 8.7 også genkendelse korrigeret 
for gæt i den aktuelle undersøgelse. Der skulle alt andet lige være en 
sjettedel risiko for, at respondenten gætter den korrekte pris uden at have 
den dertilhørende prisviden. Ligningen nedenfor er derfor anvendt til at 
korrigere for gæt – eksemplificeret med resultatet før butiksbesøget. Resul-
tatet af prisgenkendelsestesten udgør således venstresiden, mens den 
gennemsnitlige risiko for gæt ved seks priser på genkendelsesskalaen 
fratrækkes på højresiden af ligningen (Morrison, 1981): 

0,214 = X + (1-X)/6 ⇒ 0,06 = X 

Det kan diskuteres, om det er tegn på en uforholdsmæssig høj risiko-
aversion, når der korrigeres for gæt i dette tilfælde, hvor respondenten 
skulle vælge mellem seks forskellige lignende priser på genkendelses-
skalaen. Specielt ’før’ ender korrektionen med at føre til en lavere andel 
genkendelse (minimum 6 %) end price recall (12,7 %).  

Skal dette give mening, må resultatet af price recall-testen før også være 
hæmmet af gæt, da der ikke bør være færre, der har genkendt den korrekte 
pris i forhold til at have genkaldt den i price recall-testen. Eftersom trinene 
på genkendelsesskalaen typisk varierede mellem cirka fem og ti procent, 
burde respondenter, der havde svaret korrekt i første test, også være i stand 
til at genkende prisen, hvis de besvarede de to test ud fra samme viden – 
det vil sige under forudsætning af endimensional prisviden. Det skal dog 
understreges, at andelen, der kan genkende den korrekte pris før 
butiksbesøget, minimum er på 6 procent efter korrektion for gæt, mens den 
maksimale andel er på 21,4 procent, hvis ingen af respondenterne har 
udpeget den korrekte pris helt tilfældigt. Det må dog konstateres, at andelen 
med korrekt prisgenkendelse før butiksbesøget er lavere i den aktuelle 
undersøgelse sammenlignet med Vanhuele og Drézes (2002) undersøgelse 
– både med og uden korrektion for gæt. De store forskelle i designet af 
prisgenkendelsestesten gør dog sammenligningen meget usikker, hvorfor 
den ikke vil blive kommenteret yderligere. 

En nærmere undersøgelse af de 50 respondenter, der ændrer deres bud med 
succes i før-måligen (∼ ’rene genkendere’), viser, at 48 procent af dem 
nævner gæt som kilde til deres prisviden. Dette skal dog ses i lyset af en 
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større tilbøjelighed til at angive gæt som grundlag for prisbud i målingen 
før butiksbesøget (46,6 % af samtlige respondenter ved indgangen). 
Respondenterne vil i sagens natur ikke være klar over de ubevidste proces-
ser, der kan ligge til grund for deres prisviden lang tid efter prisekspone-
ringen, hvorfor det enkleste svar på kilden til respondentens prisbud ved 
indgangen givetvis vil være ”gæt”. 

Derudover er 50 procent af disse respondenter enten meget usikre eller 
usikre på deres bud i de to test. Den høje grad af usikkerhed er dog ganske 
forståelig, da usikkerheden netop kommer til udtryk ved, at de ændrer deres 
prisbud mellem de to test.  

Som det var tilfældet med procentvis afvigelse i price recall-testen tillod 
datamaterialet at udregne en tilnærmet procentvis afvigelse i prisgenken-
delsestesten. Det er dog vigtigt at understrege, at der allerhøjst er tale om 
en tilnærmelse, da genkendelsesskalaen bestemmer maksimum og 
minimum på buddene i genkendelsestesten, ligesom intervallerne mellem 
de enkelte skalatrin også er bestemmende for den procentvise afvigelse. 
Med disse forbehold in mente viser genkendelsestesten samme mønster 
som de andre målinger. Den procentvise afvigelse er størst før med 10,2 
procent, mens den kun er henholdsvis 4,7 og 5,4 procent under og efter 
butiksbesøget. Derudover viste der sig en svag underestimering i 
genkendelsestesten før butiksbesøget.  

Opsummering 

Som ventet er der en større andel af respondenterne, der kan genkende den 
korrekte pris sammenlignet med andel nøjagtig price recall – både før, 
under og efter butiksbesøget. Det kan diskuteres, om resultaterne af 
genkendelsestesten bør korrigeres for gæt (1:6 risiko) i dette tilfælde – det 
rykker dog ikke ved konklusionen om højere andel korrekt prisgenkendelse 
end nøjagtig price recall under og efter butiksbesøget. Dette resultat kan 
forklares ved, at forbrugere, der behandler prisinformationen via ’intra-item 
processing’, er i stand til at aktivere denne information i en undersøgelses-
situation, når de præsenteres for visuelle ledetråde (Mandler, 1980; Monroe 
et al., 1986). Dette betyder samtidig, at resultatet af prisgenkendelsestesten 
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under og efter butiksbesøget umiddelbart støtter konklusionen om pris-
bevidste danske forbrugere.  

Resultatet af målingen før butiksbesøget viser, at langt de fleste forbrugere 
ikke er i stand til at genkende den pris, de er vant til at møde – selvom de 
præsenteres for visuelle ledetråde i form af en genkendelsesskala. Det kan 
for eksempel skyldes, (a) at den faktiske pris afviger fra den pris, de 
normalt møder, (b) at de møder priser for produktalternativet flere for-
skellige steder – med deraf følgende forvirring, (c) at prisen ikke er selv-
relevant og derfor ikke tjekkes jævnligt, eller (d) at hukommelsessporet er 
så svagt, at der svares ud fra en referencepris, som afviger fra den faktiske 
pris (Briesch et al., 1997; Kalyanarem & Little, 1994).  

8.1.5 Deal spotting før, under og efter butiksbesøget 

Price recall og prisgenkendelse skulle måle den prisviden, som ligger i den 
eksplicitte hukommelse, men i de senere år har der været øget fokus på 
behovet for i tillæg at belyse forbrugernes implicitte prisviden (Mazumdar 
& Monroe, 1990; Monroe & Lee, 1999; Vanhuele & Dréze, 2002). Den 
aktuelle undersøgelse viderefører dette spor ved, i tillæg til en price recall- 
og en prisgenkendelsestest at gennemføre en deal spotting-test – med den 
ekstra dimension, at de gennemføres før, under og efter butiksbesøget. 

Formålet med deal spotting-testen er at opfange den prisviden, som er 
resultatet af overfladisk og ubevidst behandling af prisinformationer. For-
skellen i forhold til de andre to test består først og fremmest i, at respon-
denter, som klarer sig godt i denne test, men dårligt i de andre, ikke 
erindrer at have været eksponeret for prisinformationen. Der er med andre 
ord tale om en implicit hukommelsestest. I prisgenkendelsestesten har 
respondenterne derimod en vis erindring om eksponering for prisen – især 
når målingen finder sted tæt på produktvalget. Forbrugere, der ikke er 
bevidst om priseksponeringen, forventes at være i besiddelse af en 
fornemmelse af normalprisen som følge af automatisk prisinformations-
behandling. Såfremt en respondent besvarer de fire spørgsmål i deal 
spotting-testen korrekt, men hverken kan huske eller genkende den 
nøjagtige pris, siges vedkommende at demonstrere implicit prisviden 
(Monroe & Lee, 1999). Den tredje test var således en prisrangeringstest, 



 

 208 

hvor respondenten rangerede opfattelsen af produktalternativets pris i for-
hold til fire priser, som blev præsenteret enkeltvis 10 og 20 procent over og 
under normalprisen. 

Tabel 8.9 Resultat af deal spotting-testen før, under og efter 

 FØR UNDER EFTER 

Korrekt deal spotting 54,9 % 71,6 % 66,8 % 

Delvis korrekt deal spotting 29,0 % 15,8 % 20,7 % 

Deal oblivious 16,1 % 12,6 % 12,5 % 

 n = 397 n = 422 n = 389 

 

Der er umiddelbart tale om en lettere test, da hvert spørgsmål kun har to 
udfald (ja/nej), ligesom spørgsmålet ledsages af visuelle stimuli. Dette 
afspejles også i resultatet af testen i de forskellige målesituationer. I alle tre 
tilfælde er der tale om en større andel korrekte svar end i både price recall- 
og prisgenkendelsestesten. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at 
andelen med korrekt testviden før butiksbesøget stiger fra 12,7 procent 
(price recall) og 21,4 procent (prisgenkendelse) til hele 54,9 procent i deal 
spotting-testen.  

Noget af forklaringen skal søges i det faktum, at der var forskel på 
sammenligningsgrundlaget mellem de to første test og deal spotting-testen. 
Som nævnt tog denne test således udgangspunkt i normalprisen i stedet for 
den faktiske pris, da hensigten netop var at belyse, om forbrugerne kunne 
kende forskel på et godt og et dårligt køb. På negativsiden tæller til 
gengæld, at sammenligningen over til de to andre test foregår med 
forskellige sammenligningsgrundlag for deres prisviden. 

Efter bedste vidende er det kun Vanhuele og Dréze (2002), der tidligere 
har gennemført en deal spotting-test i forhold til forbrugernes prisviden – 
dog kun før butiksbesøget. Som beskrevet i afsnit 7.6.3.4 valgte de at 
spørge, om den viste pris var over, under eller selve normalprisen. Desuden 
valgte de at operere med priser ± 5 og 20 % fra normalprisen, ligesom 
respondenten gennemløb testen for tre forskellige produktkategorier. De 
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nåede frem til, at 32,7 procent af respondenterne havde en nogenlunde52 
god viden om størrelsen på prisen. Dette må siges at være markant lavere 
end i den aktuelle undersøgelse, hvor 54,9 procent af respondenterne kunne 
rangere alle fire priser korrekt før butiksbesøget.  

Forskellen kan bunde i nogle af de tidligere beskrevne årsager til divergens 
mellem tidligere undersøgelser, for eksempel at franske forbrugere kan 
tænkes at lægge relativt mindre vægt på prisen på dagligvarer. Muligheden 
for at vælge blandt tre svarmuligheder, selvom normalprisen ikke var 
blandt de fire foreviste priser, kan ligeledes have forvirret respondenterne53. 
Derudover kan valget af de fem procent fra normalprisen have vist sig at 
være for svær en opgave, når det, der spørges til, er, om den viste pris er et 
godt eller dårligt køb (i den aktuelle undersøgelse: ”...højere eller lavere 
end normalprisen”). I særdeleshed når det er en test af implicit prisviden. 

I den aktuelle undersøgelse blev afvigelser på ± 10 og 20 % valgt til deal 
spotting-testen. Det er derfor interessant at sammenligne resultaterne af 
denne test med price recall ±  samme procentafvigelser, som er vist i tabel 
8.5. Det viser sig lidt overraskende, at der var en større andel, der kunne 
rangere fire priser korrekt i forhold til normalprisen (54,9 %), end den 
andel, der kunne angive prisen inden for en margin på 10 procent i price 
recall-testen (41,1 %). Denne forskel kan muligvis skyldes forskelle i 
udgangspunktet for testen (normalpris versus faktisk pris). Alternativt ville 
det være at forvente, at andelen der lå inden for 10 procent i price recall-
testen som minimum ville være lige så stor som andelen af korrekte deal 
spottere – ligesom det er tilfældet i målingerne under og efter butiks-
besøget. Den enkle testform med kun to svarmuligheder for hvert af de fire 
spørgsmål bevirker, at der kan være behov for at korrigere for gæt, og at 
det kan være med til at forklare det overraskende resultat.  

                                                

52 Både svarene ’normal’ og ’god’ blev kategoriseret som korrekt, når prisen lå fem 
procent under normalprisen. Det samme gjaldt svarene ’normal’ og ’dårlig’ ved 
forevisning af en pris fem procent over normalprisen. 
53 Der kom tilbagemeldinger fra interviewerne om, at testen på trods af kun to 
svarmuligheder ofte lige skulle forklares en ekstra gang. Introduktion af en tredje svar-
mulighed ville på den baggrund have øget forvirringen. 
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Der var 147 (37 %) ’rene deal spottere’54 før, 78 (18,5 %) under og 77 
(19,6 %) efter butiksbesøget, hvilket viser værdien af at inkludere en 
implicit hukommelsestest. Uden deal spotting-testen ville denne under-
søgelse givetvis have fulgt i fodsporene på flere tidligere undersøgelser og 
konkludere, at en stor andel af forbrugerne har ringe og unøjagtig prisviden 
før butiksbesøget. Dette kunne yderligere have sat spørgsmålstegn ved ud-
bredelsen af referencepriser for dagligvarer, jævnfør diskussionen i afsnit 
1.1. Den aktuelle undersøgelse viser derimod, at deal spotting-testen er i 
stand til at opfange en stor gruppe respondenter, der ellers ville have været 
klassificeret som værende mere eller mindre uvidende om prisen. Disse 
respondenter har som forventet en fornemmelse af prisen, hvilket gør dem i 
stand til at genkende et godt eller et dårligt køb og dermed agere effektivt 
som forbrugere. 

Ud over den store gruppe, der svarede rigtigt på alle spørgsmål i deal 
spotting-testen, skal lægges en gruppe respondenter, der svarer delvist 
rigtigt på de fire spørgsmål i deal spotting-testen. ’Delvist rigtig’ defineres 
i den aktuelle undersøgelse som situationer, hvor respondenten ikke var i 
stand til at spotte et godt eller et godt køb inden for ti procent fra 
normalprisen. Jævnfør tabel 8.9 udgør denne gruppe henholdsvis 29,0 
procent før, 15,8 procent under og 20,7 procent efter butiksbesøget. Disse 
forbrugere svarede rigtigt på minimum de to spørgsmål, der lå 20 procent 
fra normalprisen, hvilket indikerer, at de trods alt har en fornemmelse af 
prisniveauet, som gør dem i stand til at spotte et godt eller dårligt køb med 
en margin på maksimalt 20 procent. 

Endelig er der en gruppe respondenter, der samles under betegnelsen ’deal 
oblivious’, hvilket betyder, at de end ikke kan spotte et godt eller dårligt 
køb med en margin på 20 procent fra normalprisen. De svarede for 
eksempel ”højere end normalprisen”, når den viste pris var 20 procent 
lavere end normalprisen. I denne kategori finder vi respondenter, der er 
ligeglade med prisen, når de vælger visse eller alle dagligvarer. Derudover 
kan respondenter, der helt har misforstået opgaven, høre ind under denne 

                                                

54 ’Rene deal spottere’ udgøres af de respondenter, der kunne svare korrekt på alle fire 
delspørgsmål i deal spotting-testen, samtidig med at de hverken kunne huske den 
nøjagtige pris eller genkende den korrekte pris.  
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kategori. Misforståelse vil føre til, at der svares i blinde eller stik modsat på 
trods af eksisterende prisviden. Både i den indledende og løbende briefing 
af interviewerne blev der ellers lagt meget vægt på, at de skulle gå lang-
somt frem med deal spotting-testen samt forklare denne mere end én gang 
for respondenten om nødvendigt. Det kan dog ikke afvises, at der alligevel 
har været respondenter, der har misforstået testen – enten retningen eller 
hvilken pris der er tale om. Potentielt kunne der derfor være flere respon-
denter, der var i besiddelse af en eller anden grad af operationel prisviden, 
som kom til anvendelse i forbindelse med produktvalg. 

Der er således mellem 83,9 procent og 87,5 procent af respondenterne i 
den aktuelle undersøgelse, der er i stand til at indgå i en eller anden form 
for deal spotting-aktivitet. Dette resultat ligger nogenlunde på linje med 
Vanhuele og Drézes (2002) måling af forbrugernes prisviden ved ind-
gangen til butikken og tyder på, at langt størstedelen af forbrugerne som 
minimum har en vis fornemmelse af prisen på de dagligvarer de køber. 

Tabel 8.10 Forskel mellem ’rene deal spotterea’ og øvrige respondenter 

 GÆT SIKKER PRISTJEK 

FØR χ2 = 0,01; p = 0,962 t385 = 0,3; p = 0,726  

 Renea 46,8 % vs. 46,5 % Rene gns. 3,12 vs. 3,16  

UNDER χ2 = 15,9; p < 0,001 t411 = 4,1; p < 0,001 χ2 = 16,7; p < 0,001 

 Rene 35,1 % vs. 15,2 % Rene gns. 3,58 vs. 4,25 Rene 45,9 % vs. 70,7 % 

EFTER χ2 = 4,5; p = 0,033 t384 = 3,7; p < 0,001 χ2 = 1,4; p < 0,235 

 Rene 28,9 % vs. 18,0 % Rene gns. 3,54 vs. 4,11 Rene 55,3 % vs. 62,7 % 

a ”Rene” refererer til respondenter, som kun svarede korrekt i deal spotting-testen, 
”Rene 46,8 % vs. 46,5 %” er således ensbetydende med en sammenligning af andel gæt 
mellem respondenter, der kun svarede korrekt i deal spotting-testen, og de øvrige 
respondenter.  

I tabel 8.10 vises en oversigt over resultaterne af χ2-test og t-test for 
forskellen mellem ’rene deal spottere’ og øvrige respondenter i forhold til 
tre uddybende variable. Variablene er baseret på selvrapportering i butiks-
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interviewet og udgøres af ’gæt’ (kilde til prisviden), ’sikker’ (hvor sikker 
man er på sit bud i de to første test) og ’pristjek’ (om man har tjekket prisen 
på det valgte produktalternativ). 

Af tabel 8.10 ses, at der langt fra er signifikant forskel på gæt mellem de to 
grupper i målingen før butiksbesøget (p = 0,962). Således er der stort set 
lige så stor sandsynlighed for gæt blandt de to grupper i før-målingen, hvor 
i alt 46,6 procent af respondenterne svarede, at gæt var deres kilde til 
prisviden. Som tidligere nævnt, så er før-målingen speciel i så henseende, i 
og med at respondenterne ikke har et fast holdepunkt i forhold til deres 
prisviden, med mindre de har set prisen i tilbudsavisen eller direkte kan 
huske den fra en tidligere indkøbstur. Derudover vil de ikke være bevidste 
om eventuel automatisk prisinformationsbehandling via formålsløs bladren 
i tilbudsavisen eller tidligere.  

Til gengæld afslører tabel 8.10 også, at ’rene deal spottere’ i højere grad 
rapporterer om gæt som udgangspunkt for deres bud i de tre pristest i 
målingerne under (p < 0,001) og efter (p = 0,033) butiksbesøget. Det skal 
her erindres, at gruppen ’øvrige’ dækker en noget heterogen gruppe af 
respondenter med enten nøjagtig price recall, korrekt prisgenkendelse eller 
forkerte svar i alle tre test. Disse respondenter har haft mulighed for at 
tjekke prisen i forbindelse med valget på interviewdagen, hvorfor angivel-
sen af gæt får en mere reel betydning. Resultaterne er derfor med til at 
understøtte, at ’rene deal spottere’ demonstrerer implicit prisviden, da de 
netop ikke skulle være klar over eksponeringssituationen eller den pris-
informationsbehandling, der er foregået nu eller tidligere (Monroe & Lee, 
1999).  

På den anden side er det kun i målingen ved hylden, at ’rene deal spottere’ 
rapporterer om signifikant (p < 0,001) mindre pristjek end de øvrige 
respondenter. I målingen ved udgangen er retningen den forventede, men 
den er ikke signifikant (p = 0,235), hvorfor det ikke kan afvises, at graden 
af pristjek er ens mellem de to grupper. Samtidig er andelen, der rap-
porterer om pristjek blandt ’rene deal spottere’, noget højere (henholdsvis 
45,9 % ved hylden og 55,3 % ved udgangen) end forventet i forhold til det 
bagvedliggende ræsonnement for at demonstrere implicit prisviden. 
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Respondenterne burde således ikke være bevidste om, at de var blevet 
eksponeret for prisen på det valgte produktalternativ.  

Endelig viser tabel 8.10 også, at ’rene deal spottere’ er signifikant (p < 
0,001) mindre sikre på deres prisbud end øvrige respondenter – igen gælder 
dette dog kun for målingen under og efter butiksbesøget. ’Rene deal 
spottere’ er i gennemsnit hverken sikre eller usikre i alle tre situationer, 
mens de øvrige respondenter i gennemsnit er sikre på deres estimater under 
og efter. Dette harmonerer godt med, at de i højere grad rapporterer at have 
tjekket prisen i forbindelse med valget. Dette resultat støtter dermed, at der 
er tale om implicit prisviden blandt ’rene deal spottere’. Summa summa-
rum, så viser ovenstående diskussioner, at man gør klogt i ikke at basere 
undersøgelsesresultaterne alene på selvrapporteret pristjekningsadfærd 

Opsummering 

Selvom andel forbrugere med nøjagtig price recall og korrekt pris-
genkendelse er forholdsvis lav ved indgangen, viser resultatet af deal 
spotting-testen, at der trods alt er en meget stor del af forbrugerne, der har 
en vis fornemmelse af, hvad et produktalternativ normalt skal koste, før de 
påbegynder indkøbsturen. Der var således 54,9 procent af respondenterne, 
der kunne rangere de fire priser korrekt i forhold til normalprisen, mens der 
var 83,9 procent, der kunne besvare deal spotting-testen delvist korrekt ved 
indgangen. Tilsvarende er der en meget høj andel med korrekt eller delvis 
korrekt deal spotting under (71,6 % – 87,4 %) og efter butiksbesøget (66,8 
% – 87,5 %). Gruppen af prisignoranter (’deal oblivious’) er nogenlunde 
konstant og forholdsvis lav mellem de tre målesituationer.  

Fornemmelsen af en normalpris (deal spotting) kan være tilstrækkelig til at 
(a) vurdere en ekstern referencepris (Mazumdar & Monroe, 1992), (b) 
guide valg af mængde for et produktalternativ, (c) vælge mellem flere 
produktalternativer fra ’det aktiverede sæt’ eller (d) lukke et nyt produkt-
alternativ ind i overvejelserne, hvis det fanger interessen (Bronnenberg & 
Vanhonacker, 1997). Det understøtter samtidig Monroe og Lees (1999) 
antagelse om, at der vil kunne forekomme referencepriseffekter på 
baggrund af en fornemmelse af normalprisen – det vil sige uden at for-
brugeren nødvendigvis kan huske eksponeringssituationen.  
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8.1.6 Tilbudsviden  

Tilbudsviden kan siges at være en delmængde af forbrugernes prisviden. 
Den danske dagligvarehandel anvender i udpræget grad tilbudskommuni-
kation inde i butikken samt i annoncer og tilbudsaviser for at påvirke 
kundestrømmen og omsætningen. På den baggrund må tilbudsviden 
betegnes som en vigtig del af forbrugernes prisviden. Det vil være formåls-
tjenligt at belyse forbrugernes tilbudsviden fra flere vinkler. Afsnittet deles 
derfor op i to, hvor første del behandler forbrugernes opfattelse af produkt-
alternativets tilbudsstatus, mens anden del beskæftiger sig med viden om 
besparelser, normalpriser og typiske tilbudspriser.  

8.1.6.1 Tilbudsopfattelse før, under og efter butiksbesøget 

Samlet er der 62,7 procent af respondenterne, der kan angive den korrekte 
tilbudsstatus i den aktuelle undersøgelse. Jævnfør tabel 8.11, er der dog stor 
variation mellem de tre målinger. Således er der en signifikant større andel 
korrekt tilbudsopfattelse i målingerne under (χ2 = 196, p < 0,001) og efter 
(χ2 = 148, p < 0,001) butiksbesøget i forhold til målingen før butiks-
besøget. Til gengæld er der ikke signifikant forskel på andel respondenter 
med korrekt opfattelse af tilbudsstatus mellem målingerne under og efter 
butiksbesøget (χ2 = 3,3, p = 0,068).  

Tabel 8.11 Korrekt55 tilbudsopfattelse før, under og efter butiksbesøget 

 FØR UNDER EFTER 

Korrekt tilbudsopfattelse 31,7 % 80,3 % 75,0 % 

Korrigeret for gæt – minimum - 30,3 % 25,0 % 

 n = 397 n = 422 n = 392 

 

Den meget mindre andel korrekte tilbudsopfattelser før butiksbesøget skal 
ses i lyset af, at viden herom kræver, at respondenten enten har læst kædens 
tilbudsavis og/eller har bemærket tilbuddet eller manglen på samme på en 
                                                

55 ’Ved ikke’-svar indgår i ukorrekt tilbudsopfattelse, da de kan tages som udtryk for 
mangelfuld tilbudsviden.  
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tidligere indkøbstur i den uge, hvor interviewet finder sted. I den forbin-
delse havde over halvdelen af de respondenter (54,9 %), der blev 
interviewet ved indgangen56, læst detailkædens tilbudsavis den pågældende 
uge, hvoraf cirka 16 procent havde brugt denne til at planlægge det aktuelle 
produktvalg. Selv hvis respondenten har læst tilbudsavisen og konstateret, 
at der ikke er tilbud, kan der være lokale tilbud, som ikke er annonceret. 
Desuden er det kun en lille del af produktvarianterne, der havner i 
tilbudsavisen (ifølge samtaler med Dansk Supermarked). På den baggrund 
blev der inkluderet en ’ved ikke’-rubrik til dette spørgsmål, som blev flittigt 
benyttet i før-målingen. Før butiksbesøget var der således 210 respondenter 
(53,3 %), der svarede ’ved ikke’ til spørgsmålet, om det produktalternativ, 
de havde planlagt eller som oftest købte, var på tilbud. Under og efter 
butiksbesøget var andelen, der svarede ’ved ikke’ til dette spørgsmål 
henholdsvis 6,5 og 9,8 procent. I disse situationer havde respondenterne 
også netop haft mulighed for at opdatere deres viden om tilbudsstatus. 

Hvis der ses bort fra de 210 respondenter, der svarede ’ved ikke’ til 
spørgsmålet om tilbudsstatus, er der faktisk 68,5 procent af respondenterne, 
der har korrekt opfattelse af tilbudsstatus i målingen før butiksbesøget. Det 
er dog værd at bemærke, at 53,3 procent af respondenterne er i tvivl, om 
der er tilbud på det produktalternativ, de enten har tænkt sig at købe eller 
som oftest køber, når de har oplyst, at de har til hensigt at købe et produkt 
inden for den aktuelle produktkategori i Bilka (Føtex) på interviewdagen. 
Det kan hænge sammen med (a) at der er tale om en produktkategori med 
lav involvering, hvorfor de måske ikke har lagt mærke til tilbuddet i 
tilbudsavisen eller i andre medier, (b) at de ikke har læst tilbudsavisen og 
derfor er usikre, (c) at de normalt kun planlægger at købe inden for en 
produktkategori, hvorefter de lader in store-miljøet (f.eks. tilbud) guide 
deres valg, eller (d) måske blander de forskellige tilbudsaviser sammen57.  

                                                

56 Tilsvarende rapporterede henholdsvis 54,7 procent (under) og 60,8 procent (efter), at 
de havde læst kædens tilbudsavis den pågældende uge, hvoraf 18,4 procent (under) og 
14,1 procent (efter) havde brugt den til at planlægge produktvalget. Disse resultater 
befinder sig derfor på cirka samme niveau på alle tre måletidspunkter. 
57 Der var faktisk et par respondenter, som var sikre på at der var mængdetilbud på det 
produktalternativ, de havde til hensigt at købe, hvilket viste sig at være forkert. 
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Der er tale om en let test, da der kun er to svarmuligheder ”ja” eller ”nej”. 
Risikoen for gæt er derfor overhængende. Korrektion for gæt (Morrison, 
1981) er også angivet i tabel 8.11, hvoraf det fremgår, at andelen med 
korrekt tilbudsopfattelse er så lav i målingen før butiksbesøget, at korrek-
tion for gæt (50 % risiko) fører intervallet for korrekt tilbudsopfattelse 
under 0 procent. Andelen af korrekt tilbudsopfattelse ved hylden vil være at 
finde i intervallet 30,3 – 80,3 procent efter korrektion for gæt, mens det 
tilsvarende korrigerede interval ved målingen efter butiksbesøget vil gå fra 
minimum 25 til maksimum 75 procent. 

Andelen med korrekt tilbudsopfattelse er signifikant (p < 0,001) højere end 
andelen med nøjagtig price recall – hvis der ses bort fra korrektion for gæt. 
Forbrugerne lader således til at være mere klar over det aktuelle produkt-
alternativs tilbudsstatus end den nøjagtige pris før, under og efter butiks-
besøget. Dette resultat svarer til forventningerne, hvorimod Dickson og 
Sawyer (1990) ikke fandt en sådan signifikant forskel på trods af, at de 
benyttede omtrent samme måleprocedure ved hylden. Denne signifikante 
forskel kan bunde i, at forbrugerne har flere visuelle ledetråde, når det 
drejer sig om at afgøre det valgte produktalternativs tilbudsstatus ved 
hylden og efter butiksbesøget. Indkodningen og lagringen af produkt-
alternativets tilbudsstatus er derudover af binær karakter (tilbudssignal 
versus ingen synlige tilbudssignaler), hvorfor det er kognitivt mindre 
belastende (Bettman, 1979).  

Tabel 8.12 viser, at der henholdsvis er 63,3 procent (under) og 63,9 procent 
(efter) af respondenterne med korrekt tilbudsopfattelse, der rapporterede 
om aktiv tilbudssøgning i butiksinterviewet. Spørgsmålet om tilbuds-
søgning blev ikke stillet i målingen før butiksbesøget. Der er med andre ord 
cirka 36 procent i begge målesituationer, der ikke havde søgt aktivt efter 
tilbudsinformationer i forbindelse med produktvalget, der alligevel var klar 
over det valgte produktalternativs tilbudsstatus. Dette kunne tyde på, at en 
større del af forbrugerne er passive modtagere af tilbudskommunikation 
for det valgte produktalternativ inden for produktkategorien. I forhold til 
omtalen af automatiske og strategiske processer (Grunert, 1996; Shiffrin & 
Schneider, 1977) kan det være de automatiske processer, som gør sig 
gældende her, da indkodningen af tilbudssignaler foregår på et mere 
ubevidst plan. Denne information vil dernæst være tilgængelig i arbejds-
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hukommelsen, mens produktvalget står på. Dette kan være en del af 
forklaringen på, at andelen af korrekte svar var så høj i målingen ved 
hylden, idet respondenterne skulle angive det valgte produktalternativs 
tilbudsstatus i umiddelbar forlængelse af mærkevalget, hvor det svage 
hukommelsesspor omkring tilbudsstatus sandsynligvis stadig var lettil-
gængelig fra arbejdshukommelsen. 

Tabel 8.12 Korrekt tilbudsopfattelse under og efter i forhold til aktiv og 
passiv tilbudsinformationssøgning 

 
 

Korrekt 
tilbudsopfattelse 

 
Andel 

Nej 124 36,7 % 
Ja 214 63,3 %  UNDER Så du efter tilbud 

Total 338 100,0 % 
Nej 106 36,1 % 
Ja 188 63,9 %  EFTER Så du efter tilbud 

Total 294 100,0 % 
 

Denne forklaring holder dog ikke i forhold til målingen efter butiks-
besøget, da arbejdshukommelsen for længst vil være slettet for informa-
tioner om interviewobjektet (Cowan, 1988; Norman, 1982). Informationen 
om tilbudsstatus for det valgte produktalternativ kan derimod være overført 
til langtidshukommelsen som episodisk tilbudsviden, der er associeret med 
produktalternativet (Chang, 1988; Tulving, 1972). Da der i så fald vil være 
tale om binær indkodning, skulle denne information være forholdsvis let at 
aktivere i forbindelse med et interview. Det kan samtidig være forklaringen 
på, at der ikke er signifikant forskel på andel korrekt tilbudsopfattelse 
under og efter butiksbesøget. 

Graden af korrekt tilbudsopfattelse har varieret meget i tidligere 
undersøgelser. I Dickson og Sawyers (1990) undersøgelse ved hylden var 
der stort set ikke flere, der var klar over tilbudsstatus, end hvis de havde 
gættet. Der var således kun 49,7 procent af respondenterne i deres under-
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søgelse, som var klar over tilbudsstatus. I den tidligere danske undersøgelse 
(Jensen 2001) var der derimod 92,7 procent, der var klar over den korrekte 
tilbudsstatus ved hylden. I tillæg var der 65 procent, der var klar over den 
korrekte tilbudsstatus, uden at de havde søgt aktivt efter tilbud/tilbuds-
signaler. Det er således ikke første gang, at et datamateriale antyder passiv 
(ubevidst) modtagelse af tilbudsinformationer. 

Tabel 8.13 Tilbudsopfattelse i forhold tilbudskøb 

 
 Købt produktet på tilbud 

 Nej ja 
Total 

Ikke korrekt 229 42 271 
(68,3 %) 

Tilbudsopfattelse 
Korrekt 101 25 126 

(31,7 %) 
 FØR 

 330 67 397 

Ikke korrekt 60 23 83  
(19,7 %) 

Tilbudsopfattelse 
Korrekt 246 93 339 

(80,3 %) 
 UNDER 

 306 116 422 

Ikke korrekt 74 24 98 
(25,0 %) 

Tilbudsopfattelse 
Korrekt 192 101 293 

(75,0 %) 
 EFTER 

 266 125 391 
 

En konkurrerende forklaring i forhold til passiv modtagelse af tilbuds-
informationer kan være, at de 36 procent, der ikke rapporterer om aktiv 
søgning efter tilbud, men alligevel har korrekt tilbudsopfattelse, udeluk-
kende baserer deres svar på spørgsmålet om tilbudsstatus på gæt. Sammen-
holdes resultatet af den aktuelle undersøgelse med den tidligere danske 
undersøgelse (2001) tyder det dog på, at der kan være tale om ubevidst 
tilbudsinformationssøgning.  
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Korrekt tilbudsopfattelse er langt fra betinget af tilbudskøb, hvilket tabel 
8.13 illustrerer. Det er således både købere af tilbud og respondenter, der 
køber et produktalternativ til normalpris, der er klar over tilbudsstatus på 
det valgte produktalternativ. Det kan tænkes, at kunden scanner hylden 
bevidst eller ubevidst for at se, om der er tilbud man ikke vil gå glip af 
(Darke et al., 1995), eller om man skal købe flere styk af favoritmærket, 
hvis det er på tilbud.  

8.1.6.2 Viden om besparelsen 

Denne del omhandler kun de respondenter, der svarede bekræftende på, at 
det aktuelle produktalternativ var på tilbud den pågældende dag i den 
butik, hvor interviewet fandt sted. Tabel 8.14 viser, at der var henholdsvis 
67, 116 og 125 respondenter, der havde overvejet at købe eller valgt et 
produktalternativ på tilbud før, under og efter butiksbesøget. Samlet er der 
henholdsvis 45, 145 og 114 bud på besparelsen i de respektive målinger. 
Årsagerne til uoverensstemmelsen kan grupperes som følger:  

(1) der er flere, der ikke er opmærksomme på tilbudskøbet,  

(2) nogle tror fejlagtigt, at produktalternativet er på tilbud,  

(3) en gruppe, der kun havde købt ét styk af et produktalternativ, hvor 
der var mængdetilbud, kunne alligevel komme med et bud på 
besparelsen ved mængdetilbuddet, og endelig  

(4) var der en mindre andel, der ikke så sig i stand til at komme med et 
bud på besparelsen (´ved ikke´).  

 
Tilbage står, at det kun er henholdsvis 29, 126 og 99 bud på besparelsen, 
der er reelle – det vil sige situationer, hvor der rent faktisk fandt tilbudskøb 
sted, eller hvor der angives et bud på besparelsen på et mængdetilbud, 
selvom dette ikke er udnyttet (punkt 3). 
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Tabel 8.14 Viden om besparelsen 

 FØR UNDER EFTER 

Antal tilbudskøbere 67 (16,9 %) 116 (27,5 %) 125 (31,9 %) 

Andel reelle bud på besparelse  29 126 99 

Andel respondenter der 
overestimerer besparelsen 

40,7 % af 29 53,2 % af 126 52,5 % af 99 

Andel korrekt besparelse 11,1 % af 29 21,4 % af 126 16,2 % af 99 

Andel respondenter med 
besparelsesafvigelse på ± 5 % 
fra faktisk tilbudspris 

33,3 % af 29 42,1 % af 126 40,4 % af 99 

Gennemsnitlig procentvis 
besparelsesafvigelse 

11,0 % 
(std.afvig 9,3) 

10,2 % 
(std.afvig 11,1) 

10,4 % 
(std.afvig 10,3) 

 

Der er en meget større andel af ’tilbudskøberne’ i før-målingen, der ikke er 
opmærksomme på, at produktalternativet er på tilbud. Før butiksbesøget er 
der således 61 procent, der ikke er klar over, at det ’overvejede køb’ er på 
tilbud, mens det tilsvarende kun er 21 procent af tilbudskøberne under og 
efter butiksbesøget (punkt 1). Dette stemmer godt overens med den meget 
tilfældige fordeling af svar om tilbudsstatus, som er beskrevet mere 
udførligt i afsnittet ovenfor. I alle tre målesituationer er der cirka fire 
procent af respondenterne, der fejlagtigt tror, at det aktuelle produkt-
alternativ er på tilbud (punkt 2). Det vil sige, at disse fejlskøn også er til 
stede i de to målinger efter, at respondenterne har haft mulighed for in 
store-opdatering af deres tilbudsviden. Punkt 3 er til gengæld over-
repræsenteret i målingen i direkte forlængelse af produktvalget. Ved hylden 
er der således 9,5 procent af respondenterne, der har et bud på besparelsen 
ved at købe mængdetilbuddet, selvom de kun har købt ét styk. De 
tilsvarende tal er 1,3 og 2,1 procent henholdsvis før og efter butiksbesøget. 
Der er tale om en yderligere dimension i forhold forbrugernes prisviden, da 
en stor del af disse respondenter er i besiddelse af en overraskende nøjagtig 
viden om et mængdetilbud, som de ikke har benyttet sig af. Ud af de 40, 
der tilhørte denne gruppe i målingen ved hylden, havde 45,0 procent en 
viden om besparelsen, der lå inden for fem procent fra den faktiske pris på 
mængdetilbuddet. Dette skal ses i forhold til, at der kun var 29,3 procent i 
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denne gruppe, der ramte inden for fem procent fra den faktiske normalpris 
for ét styk, som de købte. Det kunne tyde på, at disse respondenter generelt 
har ofret større kognitive ressourcer på at vurdere besparelsen for 
mængdetilbuddet med henblik på at fravælge det, sammenlignet med at 
tjekke prisen på ét styk, som blev valgt. Denne adfærd kan være motiveret 
af risikoen for at gå glip af et godt køb (Darke et al., 1995). Endelig viste 
det sig, at det var meget få tilbudskøbere, der på forhånd opgav at komme 
med et bud på besparelsen (punkt 4). I Dickson og Sawyers (1990) 
undersøgelse var der kun 41,9 procent af tilbudskøberne, der så sig i stand 
til at give et estimat på besparelsen på et netop valgt produktalternativ. I 
den aktuelle undersøgelse er det henholdsvis 35,8 procent, 74,1 procent og 
72,8 procent af tilbudskøberne, der kunne komme med et bud på 
besparelsen før, under og efter butiksbesøget. 

Tabel 8.14 viser også nøjagtigheden af buddene på besparelsens størrelse. 
Heraf fremgår, at den gennemsnitlige absolutte procentvise afvigelse ligger 
nogenlunde på samme niveau som den gennemsnitlige procentvise 
afvigelse i price recall-testen, ligesom mønsteret mellem de tre målinger 
også er nogenlunde identisk. Den er noget lavere i før-målingen, men 
denne måling er dog behæftet med en del usikkerhed. 

Andel korrekte estimater for korrekt bud på besparelsen samt afvigelse i 
besparelsesestimatet på ± 5 % er ligeledes angivet. Mønsteret er det samme 
igen mellem de tre målingssituationer – det vil sige højest ved hylden, 
efterfulgt af efter-målingen og endelig har forbrugerne dårligst viden om 
besparelsen før butiksbesøget. Andel korrekte bud på besparelsen ved 
hylden, 21,4 procent, i den aktuelle undersøgelse kan sammenlignes med 
Dickson og Sawyers (1990) undersøgelse, hvor denne andel kun var på 13 
procent. Der er dog stadig en del forbrugere, der ikke lader til at agere på 
basis af den nøjagtige afvigelse mellem normalprisen og tilbuddet, men 
måske i højere grad i forhold til en opfattet besparelse. En opfattet 
besparelse kan i den forbindelse være et resultat af forskellen mellem den 
forventede pris, referenceprisen, og tilbudsprisen. 

Der er en svag tendens til overestimering af besparelserne i målingen 
under og efter butiksbesøget, men χ2-testen afslørede, at der langt fra er 
tale om en signifikant sammenhæng. I målingen før butiksbesøget er der til 
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gengæld tale om underestimering af besparelsen, men igen viste en χ2-test, 
at der ikke var tale om en signifikant underestimering (χ2 = 0,9; p = 0,336).  

Udregning af en besparelse, hvis den ikke er bemærket eller besparelsen 
ikke er oplyst, kan være kognitivt krævende for nogle forbrugere. Derfor 
blev besparelsesafvigelsen testet for forskel i forhold til uddannelses-
niveau – dog uden at finde nogen signifikant effekt. 

8.1.6.3 Tilbudskøberes viden om normalprisen 

I forlængelse af spørgsmålet om besparelsen på det aktuelle produkt-
alternativ blev respondenterne spurgt om normalprisen på dette produkt-
alternativ, når det var på tilbud58. I tabel 8.15 er kun anført resultaterne for 
de respondenter, der havde korrekt opfattelse af tilbud og som samtidig 
havde til hensigt at købe eller havde valgt tilbuddet – også benævnt 
’tilbudskøbere’. Det vil sige, at respondenter under punkt 3 ovenfor ikke er 
inkluderet i denne analyse. Denne gruppe af respondenter havde viden om 
mængderabatten, selvom de kun havde købt ét styk til normalprisen. Der er 
derfor risiko for, at de vil kunne skævvride resultaterne af normalpris-
analyserne 

Tabel 8.15 Tilbudskøberes viden om normalprisen 

 FØR UNDER EFTER 

Bud på normalprisen, hvor der 
var tale om tilbudskøb  23 (34,3 %) 82 (70,7 %)  78 (62,4 %) 

Gennemsnitlig underestimering  -1,4 % -0,0 % -1,3 % 

Andel korrekt normalprisestimat 17,4 % 24,4 % 17,5 % 

Andel respondenter med 
afvigelse på ± 5 % fra faktisk 
normalpris 

 
43,5 % 

 
43,9 % 

 
39,7 % 

Gennemsnitlig procentvis 
afvigelse mellem estimeret og 
faktisk normalpris 

 7,6 % 
(std.afvig 6,8) 

 8,1 %  
(std.afvig 8,1) 

 9,2 %  
(std.afvig 9,1) 

                                                

58 40 respondenters bud på normalprisen blev indledningsvist ekskluderet fra analysen, 
da de havde en ukorrekt opfattelse af, at der var tilbud på det aktuelle produktalternativ. 
Flertallet af disse udeladelser var respondenter fra målingen før butiksbesøget. 
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Andelen af tilbudskøberne, der giver et bud på normalprisen, ligger meget 
på linje med den tidligere analyse af besparelsen. Der var naturligt nok en 
stor del af respondenterne før butiksbesøget, der ikke var klar over tilbud i 
butikken – enten fordi a) der var tale om uannoncerede lokaltilbud, b) de 
ikke kunne huske, hvad de så ved et tilfælde ved læsning af tilbudsavisen 
eller c) de ikke havde læst tilbudsavisen. En anden mulig begrundelse kan 
være, at de ikke kunne adskille priserne fra de enkelte detailkæder. Det 
kunne ligeledes forklare, hvorfor der var en stor del, der havde den ukor-
rekte opfattelse, at der var tilbud på det pågældende produktalternativ i den 
butik, hvor interviewet fandt sted. I alt er der 183 respondenter, der indgår i 
de videre analyser, hvilket svarer til 15 procent af alle respondenter. 

Tabel 8.15 viser også andel korrekte normalprisestimater samt afvigelse i 
normalprisestimatet ± 5 % for de tilbudskøbere, der afgav et bud. I forhold 
til næsten alle de tidligere analyser af forbrugernes prisviden i den aktuelle 
undersøgelse er mønsteret brudt. Der er ikke en signifikant mindre andel, 
der er klar over normalprisen på det produkt, de har overvejet at købe på 
tilbud i målingen før butiksbesøget sammenlignet med under og efter 
butiksbesøget. Det gælder både for andel korrekte normalprisestimater og 
normalprisestimater ± 5 %. Dette resultat kan hænge sammen med, at 
langtidshukommelsen ligger til grund for normalprisestimatet i alle tre 
målesituationer. I de to kæder er besparelsen som oftest anført på et tilbuds-
skilt eller en hyldeprisforkant, hvilket overflødiggør søgning efter normal-
prisen i forbindelse med valget – specielt med tanke på tidsfaktoren og den 
knappe kognitive kapacitet (Bettman, 1979; Bettman & Sujan, 1987).  

Ved at sammenholde de to mål for korrekt normalprisviden med resultatet 
af price recall-testen i tabel 8.5 ses endvidere, at andelen med helt korrekt 
eller korrekt prisviden ± 5 % er højere for tilbudskøberes normalprisviden 
før butiksbesøget. Det bør dog tages i betragtning, at ovenstående resultater 
kun baserer sig på 23 respondenter, hvorfor ganske få respondenter kan 
forrykke resultaterne markant. Resultatet af gennemsnitlig normalpris-
afvigelse i forhold til den faktiske normalpris gentager mønsteret fra 
ovenfor med udviskning af forskellene mellem før-, under- og efter-
målingerne. Der er ligeledes igen tale om en markant lavere gennemsnitlig 
absolut afvigelse fra den faktiske normalpris før butiksbesøget sammen-
holdt med ditto fra price recall-testen (7,6 % versus 19,3 %). Det kan 
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hænge sammen med, at denne måling udelukkende kan besvares ud fra 
langtidshukommelsen uden for store udsving, mens respondenterne skal 
vælge mellem både formodede tilbudspriser og normalpriser ved afgivelse 
af deres bud i price recall-testen, før de går ind i butikken. 

Der blev gennemført paired samples t-test for at undersøge forskelle 
mellem absolut gennemsnitlig afvigelse i price recall-testen og målingen 
af normalprisviden – vel at mærke kun for de respondenter, der havde til 
hensigt at købe eller havde valgt et tilbudsprodukt. Resultaterne er som 
følger: 

• Før: Normalpris 7,6 % versus Price recall 9,3 % (t21 = 0,52; p = 0,611) 

• Under: Normalpris 8,1 % versus Price recall 2,7 % (t81 = -4,8; p < 0,001) 

• Efter: Normalpris 9,1 % versus Price recall 4,1 % (t77 = -3,9; p < 0,001) 

 
Heraf ses, at dette segment ikke er mere klar over normalprisen end den 
faktiske pris i målingen under og efter butiksbesøget. I disse to tilfælde har 
der været mulighed for at tjekke den faktiske pris, hvorved den kortsigtede 
prisviden kan tænkes at være mere nøjagtig end den viden, der kan frem-
bringes fra langtidshukommelsen. Derimod er retningen på sammenhængen 
stadig som beskrevet ovenfor i målingen før butiksbesøget. På baggrund af 
den gennemsnitlige procentvise afvigelse i price recall-testen, må denne 
gruppe af respondenter også betegnes som havende en meget nøjagtig og 
omfattende prisviden.  

Der er ikke tale om signifikant underestimering af normalprisen (max χ2 = 
1,2; p = 0,279 efter butiksbesøget). Resultaterne af den gennemsnitlige 
procentvise afvigelse samt forskelle i andel under- og overestimering 
indikerer dog en vis grad af underestimering før og efter butiksbesøget.  

8.1.6.4 Viden om typiske tilbudspriser  

Det sidste emne, som refererer til tilbudsviden, omhandler respondenternes 
angivelse af typiske tilbudspriser. Spørgsmålet blev stillet til alle respon-
denter, da det ikke var nødvendigt at have til hensigt at købe eller have købt 
produktalternativet på tilbud for at kunne udtale sig om en typisk 
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tilbudspris. Derudover gælder det særlige for denne måling, at der ikke 
eksisterer én men mange forskellige typiske tilbudspriser for et produkt-
alternativ – nogle er dog mere typiske end andre. Dansk Supermarked 
eksperimenterer ligesom andre detailkæder løbende med forskellige 
tilbudsformer inden for de forskellige produktkategorier (ifølge samtaler 
med Dansk Supermarked). Der er derfor ikke et objektivt mål at holde 
respondenternes bud på en typisk tilbudspris op imod, ligesom det kræver 
et indgående og langvarigt kendskab til de enkelte produktkategorier for at 
kunne udtale sig, om respondenternes bud er plausible. Det ligger derfor 
uden for rammerne af denne afhandling.  

Det er dog muligt at belyse forbrugernes tilbudsviden ved at se på 
respondenternes evne til at fremkomme med en typisk tilbudspris for et 
produktalternativ i en interviewsituation. De respondenter, der har formået 
at aktivere en typisk tilbudspris i interviewet, kan dernæst sammenstilles 
med dem, som ikke evnede dette i forhold til en række tilbudsrelaterede 
variable. Det anses som overflødigt at opdele svarene i forhold til de for-
skellige målesituationer, da et bud på den forventede tilbudspris (reference-
tilbudsprisen) ikke fordrer eller nødvendigvis forbedres af, at man har 
tjekket prisen den pågældende dag. Der viser sig at være 838 respondenter, 
der oplyser en typisk tilbudspris i forhold til en selvvalgt mængde for et 
konkret produktalternativ. Det svarer til 69,2 procent af alle respondenter. 
Til sammenligning var der kun 53,0 procent, der kunne komme med et bud 
på en typisk tilbudspris i Krishna et al.s (1991) ofte citerede undersøgelse. 

Tabel 8.16 Bud på typisk tilbudspris i forhold til andre variable 

Variabel Lav / Nej Høj / Ja Testresultat 

Otte produktkategorier   χ2 = 25,5; p = 0,001 

Kampagneandel 65,6 % 72,8 % χ2 = 7,4; p = 0,006 

Købsfrekvens (P) 67,3 % 72,4 % χ2 = 3,4; p = 0,064 

Prisintervallets størrelse 69,7 % 68,7 % χ2 = 0,2; p = 0,698 

Produktalternativ på tilbud 66,9 % 75,7 % χ2 = 8,4; p = 0,004 

Opfattet prisimage 4,03 4,24 t1034 = -2,4; p < 0,018 

Tilbudsinteresse 3,72 4,01 t1031 = -2,9; p < 0,004 



 

 226 

Tabel 8.16 viser resultaterne af test af forskelle i andel bud på typisk 
tilbudspris i forhold til en række relaterede variable. Der er tale om 
univariate test, som ikke tager hensyn til indbyrdes sammenhænge de 
enkelte variable imellem.  

Det ses, at der er signifikant forskel mellem de otte produktkategorier med 
hensyn til andel bud på en typisk tilbudspris. Det drejer sig specielt om 
olivenolie i den lave ende (56,4 %) og kaffe i den høje ende (80,4 %). I 
Krishna et al.s (1991) undersøgelse varierede andelen, der kunne give et 
bud på den typiske tilbudspris fra 39,6 % til 69,9 %, alt efter hvilket 
produkt der lå til grund for undersøgelsen.  

Som tidligere beskrevet er produkterne udvalgt på baggrund af tre produkt-
dimensioner, som alle er testet i forhold til bud på typisk tilbudspris. 
Produktkategoriens kampagneandel kan forklare forskelle i bud på typisk 
tilbudspris ved et signifikansniveau på p < 0,01. Dette kan hænge sammen 
med, at denne dimension omfatter, hvor stor en andel af omsætningen i 
produktkategorien, der udgøres af tilbudskøb – jo flere gange man 
eksponeres for tilbudspriser, desto større er sandsynligheden for, at man vil 
kunne frembringe et bud i undersøgelsessituationen. I den forbindelse 
ligger olivenolie lavt og kaffe højt på denne dimension. Denne placering 
går igen på dimensionen købsfrekvens, som dog så vidt ikke er signifikant 
ved p < 0,05. Resultatet af prisquizzen i fokusgrupperne afslørede store 
problemer med at fremkomme med en typisk tilbudspris på sukker, som er 
en forholdsvis lavfrekvent vare for de fleste forbrugere. Forbrugerne 
eksponeres for færre priser og dermed også færre tilbudspriser, når der er 
tale om en produktkategori med relativt lav købsfrekvens, hvilket kan have 
influeret på deres evne og sikkerhed omkring et bud på en typisk 
tilbudspris. Produktdimensionen prisintervallets størrelse spiller ikke 
nogen rolle i denne forbindelse, da sammenhængen er langt fra signifikant. 
Tilbudsinteresse har ikke overraskende en signifikant positiv sammenhæng 
med bud på typisk tilbudspris. Dette skal ses i lyset af en større motivation 
til at søge efter og behandle tilbudsinformationer, hvilket skulle smitte af 
på evnen til at kunne aktivere et bud på en typisk tilbudspris.  

Andelen, der kunne komme med et bud på den typiske tilbudspris i den 
aktuelle undersøgelse (69,2 %), var markant højere end i Krishna et al.s 
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(1991) undersøgelse (53,0 %). Den forholdsvis høje andel bud på den 
typiske tilbudspris kommer oveni, at en stor del af respondenterne udviser 
en bred vifte af samtidig prisviden. Nogle respondenter er således både i 
stand til at besvare spørgsmål om aktuel tilbudsstatus, aktuel pris, 
mængderabat (selvom der kun er købt en enhed), en eventuel besparelse, 
normalprisen og altså også en typisk tilbudspris. 

Opsummering 

Dette afsnit viser, at der var en meget stor andel af forbrugerne, der var klar 
over det valgte produktalternativs tilbudsstatus under og efter butiks-
besøget. Før butiksbesøget herskede der til gengæld stor usikkerhed om 
tilbudsstatus blandt de fleste respondenter, hvorfor mere end halvdelen 
svarede ”ved-ikke” til spørgsmålet. I den forbindelse havde over halvdelen 
af de respondenter, der blev interviewet ved indgangen, læst detailkædens 
tilbudsavis den pågældende uge, hvoraf cirka 16 procent havde brugt denne 
til at planlægge det aktuelle produktvalg. Yderligere analyse af resultaterne 
under og efter butiksbesøget pegede i retning af, at der både kan være tale 
om bevidst søgning efter tilbudsinformationer og ubevidst tilbuds-
informationsmodtagelse – jo mere selvrelevant tilbudssøgning er for den 
enkelte, jo større er sandsynligheden for bevidst tilbudsinformations-
søgning. Tilsyneladende er tilbudssøgning, aktiv eller passiv, en mere eller 
mindre fast del af beslutningsprocessen, når det gælder indkøb af 
dagligvarer. Derudover viste afsnittet, at der var mange tilbudskøbere 
(cirka 40 %), der havde en nogenlunde opfattelse af dels besparelsen og 
normalprisen for det valgte produktalternativ, ligesom der i målingen ved 
hylden var et segment, der var klar over, hvad de kunne have sparet, hvis 
de havde benyttet mængdetilbuddet. Det kan tyde på meget omfattende in 
store-prisinformationsbehandling blandt tilbudskøbere. Endelig var der en 
meget stor del (cirka 69 %) af forbrugerne, der kunne angive en typisk 
tilbudspris for det aktuelle produktalternativ. Selvom respondenternes bud 
på en typisk tilbudspris ikke kan holdes op mod et objektivt mål, vidner 
den høje andel bud om, at mange forbrugere potentielt er i besiddelse af en 
forventet tilbudspris (referencetilbudspris) – ud over en referencepris. 
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8.2 Forskel i forbrugernes prisviden før, under og efter 
butiksbesøget  

Dette afsnit vil behandle forskelle mellem måling af forbrugernes prisviden 
før, under og efter butiksbesøget. Først præsenteres resultaterne, hvorefter 
de indbyrdes forskelle mellem resultaterne fra før, under og efter 
butiksbesøget diskuteres. I den forbindelse viser nedenstående χ2-test, om 
der overhovedet er forskel mellem de tre målingstidspunkter. 

Resultaterne af disse test afslører, at der som ventet er signifikante 
forskelle mellem de tre måletidspunkter, for så vidt angår price recall, 
prisgenkendelse, deal spotting og tilbudsopfattelse.  

Tabel 8.17 Forskel på prisviden før, under og efter butiksbesøget  

 FØR UNDER EFTER χ2-test for 
forskel 

Nøjagtig price recall  12,7 % 49,0 % 41,9 % p < 0,001 

Korrekt genkendelse 21,4 % 60,7 % 55,5 % p < 0,001 

Korrekt deal spotting 54,9 % 71,6 % 66,8 % p < 0,001 

Korrekt tilbudsopfattelse 31,7 % 80,3 % 75,0 % p < 0,001 

Andel deal oblivious 16,1 % 12,6 % 12,5 % p = 0,234 

Absolut procentafvigelse 19,3 %  7,9 %  9,4 %  

 n = 395 n = 420 n = 389  

 

Til gengæld er der ikke signifikant (p = 0,234) forskel på andelen af ´deal 
oblivious’ mellem målingerne. Med andre ord er andelen, der udviser stor 
uvidenhed om priser 20 procent over og under normalprisen som forventet 
ikke forskellig før, under og efter butiksbesøget. Størrelsen på det ’pris-
ignorante’ segment burde således ikke variere markant mellem de tre 
målesituationer, da det skulle være uafhængigt af opdateringsmuligheden.  

Hvad angår de tre test af prisviden og tilbudsopfattelse er det nødvendigt at 
teste for forskelle indbyrdes mellem de tre målesituationer for at lokalisere 
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forskellen, som er indikeret i sidste kolonne i tabel 8.17. Den afledte række 
af χ2-test viser, at forbrugernes prisviden udtrykt ved nøjagtig price recall, 
procentvis afvigelse fra den faktiske pris, korrekt prisgenkendelse, korrekt 
deal spotting samt korrekt tilbudsopfattelse som ventet er signifikant bedre 
under og efter butiksbesøget sammenlignet med målingen før butiks-
besøget (p < 0,001 i alle disse χ2-test). Det er ensbetydende med, at H1a-e 
og H2a-e bekræftes. Forbrugernes prisviden, hvad angår dagligvarer, er 
mere nøjagtig under og efter butiksbesøget i forhold til den prisviden, som 
forbrugerne tager med sig ind i butikken.  

Næste punkt er at teste, om der er forskel på forbrugernes prisviden under 
og efter butiksbesøget. Resultaterne af disse test er refereret i tabel 8.18. 
Forbrugernes prisviden er som ventet lavere ved udgangen i forhold til ved 
hylden, men noget overraskende er der stort set ingen signifikante forskelle 
mellem målingen ved hylden og ved udgangen. Godt nok er der akkurat 
signifikant forskel på målingen under og efter butiksbesøget, for så vidt 
angår price recall ved et signifikansniveau på α = 0,05, men både procent-
vis afvigelse og prisbud inden for 5 procent (χ2 = 3,3; p = 0,068), som 
begge bygger på price recall-testen, er insignifikante ved samme signifi-
kansniveau. Det indikerer, at der i det mindste kan sås tvivl, om der reelt er 
en forskel på forbrugernes prisviden mellem de to målesituationer. I tillæg 
er der hverken signifikant forskel på korrekt genkendelse, deal spotting 
eller tilbudsopfattelse mellem målingerne under og efter butiks-besøget.  

Tabel 8.18 Test for forskel i prisviden under og efter butiksbesøget 
 UNDER EFTER Test for forskel 

Nøjagtig price recall  49,0 % 41,9 % χ2 = 4,1; p = 0,042 

Korrekt genkendelse 60,7 % 55,5 % χ2 = 2,2; p = 0,138 

Korrekt deal spotting 71,6 % 66,8 % χ2 = 2,1; p = 0,145 

Korrekt tilbudsopfattelse 80,3 % 75,0 % χ2 = 3,3; p = 0,068 

Absolut procentafvigelse 7,9 % (12,8) 9,4 % (16,4) T789 = 1,5; p = 0,143 

 n = 420 n = 389  
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H3a (price recall) bekræftes ved et signifikansniveau på α = 0,05. Samtidig 
afvises H3e (procentvis afvigelse), hvilket giver et lidt broget billede af 
udviklingen i forbrugernes nøjagtige prisviden fra de foretager valget, til de 
forlader butikken. H3c og H3d bekræftes, da der ikke er signifikant forskel 
på henholdsvis andel korrekt deal spotting og andel korrekt tilbudsopfat-
telse under og efter butiksbesøget. I samme ombæring afvises H3b (pris-
genkendelse), hvilket sammen med afvisningen af H3e og bekræftelsen af 
H3c og H3d leder frem til den overraskende konklusion, at forbrugernes 
prisviden ikke forringes signifikant fra valget ved hylden, til de forlader 
butikken.  

8.2.1 Diskussion af forskelle i prisviden – før versus under 

Selvom der kan være tale om episodisk hukommelse af for eksempel en 
specielt attraktiv pris fra tidligere indkøb eller tilbudsavisen, vil de forskel-
lige prishukommelsestest i langt de fleste tilfælde blive besvaret ud fra 
referenceprisen før butiksbesøget. Tidligere blev det påpeget, at stort set 
alle forbrugere køber ind i flere forskellige detailkæder jævnligt 
(Holmberg, 1996; Mägi, 2003; Mulhern & Padgett, 1995), hvorfor det 
synes usandsynligt, at de er i besiddelse af en kædespecifik referencepris 
for et bestemt produktalternativ i langtidshukommelsen. Referenceprisen 
vil derfor udgøres af et vægtet gennemsnit af tidligere oplevede priser fra 
forskellige butikker, hvorfor den må formodes at være unøjagtig i forhold 
til den aktuelle pris (Briesch et al., 1997; Winer, 1986). I modsætning hertil 
kontaktes respondenterne i umiddelbar forlængelse af deres produktvalg 
ved hylden, hvorfor arbejdshukommelsen ikke skulle være slettet og derfor 
forventes at dominere svarene ved hylden. Såfremt respondenten har 
bemærket prisen ved et tilfælde eller målrettet har anvendt prisen i 
beslutningsprocessen, vil prisen være lettere at aktivere fra arbejds-
hukommelsen i undersøgelsessituationen.  

Det er derfor ikke overraskende, at respondenterne klarer sig bedre i såvel 
price recall-testen (nøjagtig og gennemsnitlig afvigelse), prisgenkendel-
sestesten og målingen af tilbudsopfattelse under butiksbesøget i forhold 
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til før butiksbesøget, når man tager højde for muligheden for bevidst eller 
ubevidst opdatering af prisviden59.  

Som diskuteret i afsnit 8.1.6 kan den større andel korrekt tilbudsopfattelse 
ved hylden desuden hænge sammen med, at forbrugerne både aktivt søger 
og passivt modtager tilbudsinformation i forbindelse med produktvalget. 
Denne episodiske information er dernæst lettilgængelig fra arbejds-
hukommelsen under butiksbesøget, mens der er mange forbrugere, som 
ikke har opdateret viden herom, når de ankommer til butikken. 

Der viste sig desuden at være signifikant forskel på andel korrekte svar i 
deal spotting-testen i forhold til målingen ved hylden. Umiddelbart skulle 
opdateringsmuligheden have mindre at skulle have sagt i dette tilfælde, da 
normalprisen er omdrejningspunktet. Eftersom der ikke er signifikant 
forskel på andel ’deal oblivious’ må forskellen bero på kategorien midt 
imellem – de respondenter, der ikke er helt uvidende, men som alligevel 
rammer ved siden af mindst en af de priser, der ligger ti procent fra normal-
prisen. Årsagen til den højere andel korrekt deal spotting under i forhold til 
før butiksbesøget kan tilskrives opdateringsmuligheden, da pristjek ved 
hylden kan have fået nogle respondenter til at blive mere sikre på koblin-
gen mellem produktalternativet og normalprisen. Tabel 8.6 viste i den 
forbindelse, at der blandt de respondenter, der havde nøjagtig prisviden, var 
27 procent, der angav gæt som kilden til deres bud i de tre test før butiks-
besøget, mens det tilsvarende kun var fem procent i målingen ved hylden. 
Dette tyder netop på øget sikkerhed omkring egen prisviden. I tillæg havde 
cirka 72 procent af respondenterne valgt et produktalternativ til normalpris 
ved hylden, hvorfor der nødvendigvis er tale om en fordel, hvis de har 
bemærket prisen i en eller anden udstrækning.  

8.2.2 Diskussion af forskelle i prisviden – før versus efter 

Eftersom arbejdshukommelsen hurtigt slettes efter endt produktvalg 
(Norman, 1982; Cowan, 1988), antages langtidshukommelsen at ligge til 
                                                

59 Ret beset eksisterede denne mulighed også før og efter butiksbesøget i form af 
henholdsvis læsning af tilbudsavisen ved indgangen og tjek af kassebon ved kassen, 
men interviewerne var instrueret i se bort fra disse respondenter, da de ville bringe 
skævhed ind i undersøgelsen af langtidshukommelsen og dermed referenceprisen. 
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grund for svarene i de tre pristest både før og efter butiksbesøget. Forskel-
len mellem de to målinger kan derfor blandt andet bunde i, at reference-
prisen netop kan være blevet opdateret i forbindelse med produktvalget, 
hvis der har fundet prisinformationsbehandling sted. Det kan have 
udmøntet sig i en tilpasning af referenceprisen (Briesch et al., 1997; 
Kalyanaram & Winer, 1995), hvis den faktiske pris blev bemærket, og for-
skellen havde ligget uden for bagatelgrænsen i forhold til et interval 
omkring den forventede pris (Kalyanaram & Little, 1994; Mazumdar et al., 
2005). En opdateret referencepris for produktalternativet kan være med til 
at forklare forbedringen af den gennemsnitlige procentvise afvigelse fra 
den faktiske pris ved udgangen sammenlignet med målingen før butiks-
besøget. 

Tabel 8.17 viser dog, at andelen, der har svaret helt korrekt i pristestene 
ved udgangen er op til tre til fire gange større end i målingen ved ind-
gangen. Det kan næppe alene tilskrives en opdatering af referenceprisen, da 
denne ikke antages at blive udskiftet med den faktiske pris (Briesch et al., 
1997; Mazumdar et al., 2005). Som nævnt ovenfor antages referenceprisen 
derimod at være blevet tilpasset med den faktiske pris, hvorved reference-
prisen sandsynligvis ikke vil være identisk med den faktiske pris. Den store 
stigning i andel respondenter med nøjagtig prisviden mellem de to 
målesituationer må derfor finde sin oprindelse andetsteds.  

Det er derfor nærliggende at tage udgangspunkt i den episodiske pris-
hukommelse til at forklare den markant højere andel nøjagtige bud i price 
recall- og prisgenkendelsestesten efter butiksbesøget. Episodisk hukom-
melse af lavere priser end ventet vil kunne forklare noget af forskellen, om 
end der kun var 16 procent flere interviews efter sammenlignet med før 
butiksbesøget, hvor et produktalternativ på tilbud lå til grund for inter-
viewet. Planlagt tilbudskøb før butiksbesøget kan således også føre til 
episodisk prishukommelse på baggrund af tilbudsavislæsning.  

På den baggrund kan det ikke udelukkes, at der faktisk foregår en vis 
læring af priser i løbet af butiksbesøget – såvel ubevidst som bevidst, alt 
efter hvor selvrelevant prisen er for forbrugeren i købsbeslutningsproces-
sen. Opdatering af referenceprisen sker automatisk og ubevidst i form af 
modificering af den kognitive enhed for normalprisen i forhold til den nye 
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prisinformation60 (Peter et al., 1999). Derudover viste teorigennemgangen i 
kapitel 3, at der kan finde ’incidental’ og ’intentional learning’ sted i løbet 
af butiksbesøget, som igen vil kunne være karakteriseret ved henholdsvis 
’intra-item processing’ og ’inter-item processing’ (Mandler, 1980; Monroe 
et al., 1986).  

Målrettet søgning efter prisinformationer ved hylden – for eksempel ved at 
sammenligne priser mellem produktalternativer eller vurdere pris i forhold 
til kvalitet – vil via ’inter-item processing’ kunne føre til dannelse af flere 
og stærkere associationer i det kognitive netværk for det valgte produkt-
alternativ (Mazumdar & Monroe, 1992; Monroe et al., 1986; Zeithaml, 
1982). Denne prisinformation kan blive lagret som episodisk prisviden, 
som knytter en selvstændig association til produktalternativet ud over 
referenceprisen (Tulving, 1972). Behandlingsdybden og associations-
dannelsen gør tilsyneladende denne episodiske prisviden lettere tilgængelig 
fra langtidshukommelsen i målingen efter butiksbesøget. Dette kan for-
klares med teorien om ’spreading activation’ (Anderson, 1983b; Collins & 
Loftus, 1975), hvorved produktalternativets navn eller et billede vil 
aktivere stærke associationer, således at den episodiske prishukommelse 
også bliver aktiveret. Dermed bliver det muligt at besvare price recall-
testen korrekt uden ledetråde, selv om arbejdshukommelsen er blevet slettet 
for lang tid siden.  

Associationens styrke vil til gengæld kunne afhænge af, hvor længe det er 
siden, associationen sidst har være aktiveret (Anderson, 1983b; Collins & 
Loftus, 1975). Eftersom der typisk går et godt stykke tid før næste køb 
inden for produktkategorien (og måske endnu længere før køb af netop 
dette produktalternativ), vil associationen over til denne episodiske pris-
viden være blevet så svag, at den ikke lader sig aktivere i målingen før 
butiksbesøget. Ud over svækkelsen af associationen kan forbrugerens 
produktspecifikke prisviden måske oven i købet være blevet mere fragmen-
teret som følge af eksponering for andre prisinformationer fra andre kæders 
tilbudsaviser og/eller andre produktalternativers priser. Alt i alt kan den 

                                                

60 Hvis normalprisen ikke har ændret sig i forhold til det forventede, kan der dog være 
tale om, at den eksisterende association mellem produktalternativet (eller et mere aggre-
geret niveau) og normalprisen forstærkes. 
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lettere tilgængelige episodiske prisviden, som er forbundet med ’inter-item 
processing’, være en af hovedårsagerne til, at der er så markant forskel på 
andelen med nøjagtig price recall efter i forhold til før butiksbesøget. 

Ved ’intra-item processing’ dannes der sjældent stærke associationer, da 
det kun er én pris, der bemærkes, og denne pris er ikke af stor selvrelevans 
for forbrugeren (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). Idet prisen trods alt 
er blevet bemærket, vil der dog eksistere et hukommelsesspor, om end det 
ikke vil være så stærkt og dybt som ved ’inter-item processing’. Visuelle 
ledetråde, i form af en prisgenkendelsesskala indeholdende den faktiske 
pris, formodes at kunne aktivere det svage om end eksisterende, 
hukommelsesspor (Monroe et al., 1986; Monroe & Lee, 1999). Den signifi-
kant større andel prisgenkendere i målingen efter butiksbesøget i forhold 
til før butiksbesøget kan igen hænge sammen med den hastighed, hvormed 
associationen mellem prisinformationen og produktalternativet forringes. 
Tidsintervallet mellem produktvalg inde ved hylden og på vej ud af butik-
ken er meget kortere end mellem seneste købsanledning i produkt-
kategorien og målingen før butiksbesøget. Det kan derfor tænkes, at pris-
informationen stadig er forholdsvis let tilgængelig på vej ud af butikken, 
mens den er svært tilgængelig i målingen før butiksbesøget. Ved indgangen 
er visuelle ledetråde i form af en genkendelsesskala derfor tilsyneladende 
ikke tilstrækkelig til at aktivere prisinformationer, som tidligere er behand-
let via ’intra-item processing’. Dette kan ligeledes hænge sammen med 
yderligere eksponeringer for andre priser, som forbrugeren kan være blevet 
udsat for i perioden mellem to køb af et produktalternativ, jævnfør diskus-
sionen ovenfor. 

Forbrugernes episodiske prisviden er ikke statisk, hvorfor der selvfølgelig 
ikke argumenteres for, at den høje grad af korrekt prisviden i målingen 
efter butiksbesøget vil vedblive med at være let tilgængelig fra langtids-
hukommelsen. De forbrugere, der interviewes før butiksbesøget har sand-
synligvis købt produktalternativet tidligere og ofte også i samme butik, 
hvorfor deres prisviden ikke skulle være forskellig fra efter butiksbesøget, 
hvis der ikke forekom en vis form for svækkelse af langtidshukommelsen 
over tid. Svækkelse skal her forstås som, at prisinformationerne bliver 
sværere at aktivere fra langtidshukommelsen grundet en svækkelse af 
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associationen og måske også sværere at træffe velinformerede købs-
beslutninger ud fra.  

Hvad angår resultatet af deal spotting-testen, så gælder argumentet fra 
tidligere også her. Opdateringsmuligheden for den produkt- og butiks-
specifikke pris gør det således enklere at rangere priser i forhold til normal-
prisen, da der bliver mindre forvirring om dennes størrelse. Derfor er 
andelen, der kan besvare deal spotting-testen korrekt, signifikant højere i 
målingen efter butiksbesøget i forhold til før butiksbesøget. 

Endelig viste diskussionen af forskelle i korrekt tilbudsopfattelse i afsnit 
8.1.6, at den binære indkodningsform af et tilbudssignal (tilbud ja/nej) kan 
gøre den episodiske hukommelse heraf lettere tilgængelig fra langtids-
hukommelsen efter butiksbesøget. Omvendt antages, at en stor del af 
forbrugerne ikke har opdateret viden om tilbudsstatus før butiksbesøget, 
hvilket kan forklare, hvorfor andelen af korrekt tilbudsopfattelse er så 
meget større efter i forhold til før butiksbesøget. 

8.2.3 Diskussion af forskelle i prisviden - under versus efter 

Resultaterne i tabel 8.18 viser, at der stort set ikke var tale om signifikant 
svækkelse af respondenternes prisviden efter butiksbesøget i forhold til 
målingen ved hylden. Dog var der som ventet en signifikant forskel i for-
hold til nøjagtig price recall, ligesom retningen på de øvrige sammenhænge 
trods alt var som ventet. Den generelt manglende svækkelse af forbru-
gernes prisviden efter butiksbesøget må siges at være overraskende. Even-
tuel prisinformation i arbejdshukommelsen skulle blive integreret med 
langtidshukommelsen, så denne er renset før nye kognitive opgaver såsom 
valg i andre produktkategorier og betaling ved kassen. Prisinformations-
behandling ved hylden skulle desuden have resulteret i tilpasning af 
referenceprisen i forhold til den nye information, hvorved referenceprisen 
ikke vil svare til den faktiske pris (Dickson & Sawyer, 1990; Mazumdar et 
al., 2005). Målingen ved udgangen fra butikken burde derfor relatere sig til 
langtidshukommelsen i form af en opdateret referencepris eller episodisk 
prishukommelse. 



 

 236 

En mulig forklaring, på den mindre forskel end forventet, kunne tage 
udgangspunkt i ’assimmilation-contrast theory’ (Sherif, 1963), hvorved 
markant afvigende priser i forhold til referenceprisen vil kunne føre til et 
separat hukommelsesspor, som alt andet lige skulle være lettere at aktivere 
i undersøgelsessituationen (Dickson & Sawyer, 1990). Den markante 
afvigelse kan bunde i et særligt godt tilbud, en ekstra nedsat pris i forhold 
til tilbudsavisen eller en prisforhøjelse. Angående de første to muligheder, 
så var det kun 32,2 procent af respondenterne, der ved udgangen blev inter-
viewet på baggrund af et tilbudskøb. Det kan derfor ikke være den eneste 
forklaring på den høje andel nøjagtig price recall efter butiksbesøget.  

En anden plausibel forklaring tager igen udgangspunkt i de respondenter, 
som målrettet søger efter prisinformationer, hvorved der kan være tale om 
’inter-item processing’ af prisinformation (Monroe et al., 1986). Som 
tidligere forklaret kan ’inter-item processing’ føre til dannelse af flere og 
stærkere associationer i form af episodisk prisviden i det kognitive netværk 
for produktalternativet (Chang, 1986; Tulving, 1972). Behandlingsdybden 
og associationsdannelsen gør tilsyneladende denne episodiske prisviden 
lettere tilgængelig fra langtidshukommelsen et godt stykke tid efter, at 
arbejdshukommelsen er blevet slettet (Mazumdar & Monroe, 1992; 
Monroe et al., 1986; Zeithaml, 1982). Via teorien om ’spreading activation’ 
(Anderson, 1983b; Collins & Loftus, 1975) vil produktalternativets navn 
eller et billede heraf aktivere de affødte stærke associationer, således at den 
episodiske prishukommelse også bliver aktiveret. Dermed bliver det muligt 
at besvare price recall-testen korrekt uden ledetråde efter butiksbesøget. 
Den overraskende høje andel nøjagtig price recall efter butiksbesøget 
indikerer således, at målrettet prisinformationsbehandling med deraf 
følgende let tilgængelig episodisk prishukommelse er meget mere udbredt 
end forventet.  

Da både målrettet og tilfældig prisinformationsbehandling kan føre til 
nøjagtig price recall fra arbejdshukommelsen i målingen ved hylden 
(Monroe & Lee, 1999), er der trods alt en signifikant (p = 0,042) højere 
andel nøjagtig price recall ved hylden frem for ved udgangen. 

Denne forskel gør sig dog ikke gældende ved sammenligning af graden af 
nøjagtig price recall (gennemsnitlig procentvis afvigelse fra den faktiske 
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pris) mellem målingerne under og efter butiksbesøget. Opdatering af 
referenceprisen vil ikke alene kunne forklare den manglende forskel, efter-
som opdateringen af referenceprisen vil være mindre nøjagtig end arbejds-
hukommelsens indhold inde ved hylden. Dette indikerer igen, at svækkel-
sen af associationen mellem den episodiske prisviden og produkt-
alternativet er langt mindre end forventet.  

Ved ’intra-item processing’ dannes der sjældent stærke associationer, da 
det kun er én pris, der bemærkes, og denne pris er ikke af stor selvrelevans 
for forbrugeren (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). Idet prisen trods alt 
er blevet bemærket, vil der dog eksistere et hukommelsesspor, om end det 
ikke vil være så stærkt og dybt som ved ’inter-item processing’. Visuelle 
ledetråde, i form af en prisgenkendelsesskala indeholdende den faktiske 
pris, formodes at kunne aktivere det svage, om end eksisterende, 
hukommelsesspor (Monroe et al., 1986; Monroe & Lee, 1999).  

Som tidligere omtalt vil prisgenkendelsestesten kunne aktivere episodisk 
prisviden fra langtidshukommelsen, som er indlært tilfældigt via ’intra-
item processing’ (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). Forskellen mellem 
andel prisgenkendelse før og efter butiksbesøget indikerede, at der knytter 
sig en tidsdimension til vellykket aktivering af disse svagere associationer. 
Det kan være grunden til, at respondenterne ikke er signifikant dårligere til 
at genkende prisen i målingen efter butiksbesøget i forhold til ved hylden, 
da der trods alt ikke er gået lang tid mellem priseksponeringen og målingen 
ved udgangen. Respondenterne, der interviewes ved hylden, besvarer 
sandsynligvis prisgenkendelsestesten ud fra arbejdshukommelsen, hvis der 
har fundet prisinformationsbehandling sted. Ved antagelse om en-
dimensional prishukommelse vil de respondenter, der via episodisk pris-
hukommelse kunne besvare price recall-testen korrekt, også være i stand til 
at udpege den korrekte pris på prisgenkendelsesskalaen ud fra de stærke 
associationer. Prisgenkendelsesskalaen er tilsyneladende både i stand til at 
aktivere episodisk prisviden, der stammer fra målrettet og tilfældig 
prisinformationsbehandling, når målingen foretages ved udgangen. Derfor 
er der ikke signifikant forskel på andel korrekt prisgenkendelse under og 
efter butiksbesøget. 
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Som ventet var der ikke forskel på andel korrekte svar i deal spotting-
testen mellem målingen under og efter butiksbesøget. Det kan hænge 
sammen med, at det er normalprisen, der fungerer som referencepunkt i 
testen. Derudover kan det forklares med, at nøjagtigheden ikke længere er i 
fokus, men derimod fornemmelsen af en normalpris og dermed evnen til at 
kunne spotte afvigelser i forhold til normalprisen med intervaller på 10 og 
20 procent. Da respondenter på vej ud fra butikken har haft mulighed for at 
opdatere referenceprisen bevidst eller ubevidst, skulle de valgte intervaller 
ikke volde dem større problemer, end hvis de var blevet spurgt ved hylden 
lige efter produktvalget.  

Endelig viste diskussionen i afsnit 8.1.6, at den manglende forskel i grad af 
korrekt tilbudsopfattelse mellem de to målesituationer kan bero på binær 
indkodning af tilbudssignaler. Den affødte episodiske tilbudsviden vil 
således alt andet lige stadig være forholdsvis lettilgængelig fra langtids-
hukommelsen, hvorved der vil være en stor del af forbrugerne, der kan 
svare korrekt på produktalternativets tilbudsstatus ved udgangen. 

Opsummering 

Som ventet er der signifikante forskelle mellem forbrugernes prisviden før, 
under og efter butiksbesøget. Forbrugernes prisviden er således mere 
nøjagtig under og efter butiksbesøget i forhold til den prisviden, som 
forbrugerne tager med sig ind i butikken. Derimod er der ikke signifikant 
forskel på andel prisignoranter mellem de tre målesituationer, hvilket 
stemmer godt overens med, at denne gruppes prisviden burde være 
uafhængig af opdateringsmuligheden inde i butikken. Højst overraskende 
er der stort set ingen signifikante forskelle i nøjagtig prisviden mellem 
målingerne ved hylden og ved udgangen.  

Resultaterne kan forklares med en høj grad af målrettet prisinformations-
behandling, der via ’inter-item processing’ fører til lettilgængelig episodisk 
prisviden ved udgangen. Priser indlært via ’intra-item processing’ i 
købsøjeblikket kunne ligeledes aktiveres ved udgangen ved hjælp af en 
prisgenkendelsesskala. Målrettet eller tilfældig indlært prisinformation ved 
hylden anvendes derfor ikke kun til at opdatere referenceprisen, eftersom 
episodisk prisviden ved udgangen er mere udbredt og lettere tilgængelig 
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end antaget. Andel korrekt prisviden er op til tre gange større ved udgangen 
i forhold til ved indgangen, hvilket indikerer, at den episodiske prisviden 
svækkes og dermed bliver sværttilgængelig før næste butiksbesøg. 
Derudover kan der være tale om, at forbrugerens prisviden bliver mere 
fragmenteret mellem to butiksbesøg som følge af priseksponeringer, der 
adskiller sig fra den produktspecifikke pris i den aktuelle butik. Det kan 
derfor konkluderes, at forbrugerne lærer noget om prisen i løbet af 
butiksbesøget, og at denne læring svækkes før næste butiksbesøg, hvorefter 
der i overvejende grad vil blive svaret ud fra en referencepris før 
butiksbesøget. 

8.3 Endimensional eller flerdimensional prisviden  

Tabel 8.17 i afsnittet ovenfor viser som forventet, at andelen med korrekt 
deal spotting er højere end både korrekt genkendelse og nøjagtig price 
recall i alle tre målesituationer. Andelen, der kan genkende den korrekte 
pris, er ligeledes højere end andelen med nøjagtig price recall før, under og 
efter butiksbesøget. Dette antyder, at der er tale om tre test af stigende 
sværhedsgrad, og i afsnit 4.3 blev der argumenteret for, at forbrugere der 
udviste nøjagtig prisviden i den sværeste test (price recall), skulle kunne 
anvende denne viden til at svare korrekt i de efterfølgende test, hvorved de 
ville udvise endimensional prisviden. Dette afsnit vil indledende analysere 
de indbyrdes overlap mellem de tre mål – price recall, prisgenkendelse og 
deal spotting. Efterfølgende gennemføres en mere formaliseret test af fler-
dimensionalitet ved hjælp af en Guttman scalogram-analyse (Guttman, 
1950; Robinson, 1973). 

I Vanhuele og Drézes (2002) undersøgelse var der kun 63 procent af 
respondenterne med prisbud inden for fem procent fra den faktiske pris, der 
også var i stand til at genkende den korrekte pris i deres forholdsvis simple 
genkendelsestest. Genkendelsestesten i deres undersøgelse bestod således 
af tre priser – normalprisen og normalprisen henholdsvis plus ti og minus ti 
procent. Denne genkendelsestest må derfor anses som værende lettere at 
besvare korrekt via gæt, da genkendelsestesten i den aktuelle undersøgelse 
indeholder dobbelt så mange valgmuligheder, som i tillæg typisk springer 
en del mindre end ti procent mellem de enkelte skalatrin. 
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I tabel 8.19 vises data for indbyrdes overlap mellem de enkelte test samt 
andel af respondenterne, der har svaret korrekt i alle tre pristest (henholds-
vis samlet og i parentesen i forhold til andel, der var klar over den nøjagtige 
pris i price recall-testen).  

Tabel 8.19 Overlap mellem de tre mål på individniveau før, under og efter  

 FØR UNDER EFTER 

Nøjagtig price recall  korrekt   
genkendelse 

70,0 % 88,8 % 95,1 % 

Price recall ± 5 %  korrekt 
prisgenkendelse 

54,8 % 84,5 % 85,8 % 

Nøjagtig price recall  korrekt deal 
spotting 78,0 % 82,5 % 82,7 % 

Korrekt prisgenkendelse  korrekt 
deal spotting 78,8 % 84,0 % 81,9 % 

Andel af respondenterne, der har 
besvaret alle tre test korrekt 7,1 % (56,0 %) 37,7 % (76,9 %) 32,9 % (78,5 %) 

 

Hvad, der også er interessant, er, at der er en meget stor del af de 
respondenter, der gav et bud ± 5 % fra den faktiske pris i price recall-
testen, som ændrer deres bud i prisgenkendelsestesten ved at pege på en 
anden pris, end den de opgav i price recall-testen. Kun 54,8 procent af disse 
respondenter svarer korrekt i prisgenkendelsestesten. Denne andel er 
således endnu mindre end i Vanhuele og Drézes (2002) undersøgelse (63 
%). Dette harmonerer med, at prisgenkendelsestesten er gjort kognitivt 
mere udfordrende i den aktuelle undersøgelse med henblik på at 
formindske risikoen for gæt. Desuden er der i nogle tilfælde tale om mindre 
intervaller end fem procent på genkendelsesskalaen, hvorved en lempet 
fortolkning af price recall til at inkludere prisbud inden for et interval af ± 5 
% intuitivt vil resultere i mindre overlap. Denne betragtning understreger 
betydningen af valget af, hvilken udgave ”nøjagtig” price recall, der 
opereres med i denne analysetype. 

I målingen under og efter butiksbesøget synes det på baggrund af tabel 8.19 
mere plausibelt, at respondenternes prisviden er endimensional, hvilket 
gælder begge operationaliseringer af nøjagtig price recall. 
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I den aktuelle undersøgelse er der ligeledes cirka 80 procent af 
’prisgenkenderne’, som også er i stand til at svare korrekt på alle fire deal 
spotting-spørgsmål. Det skal dog med i betragtningerne, at genkendelses-
testen refererer til den faktiske pris, mens deal spotting-testen tager 
udgangspunkt i normalprisen. Dette kunne godt have forvirret de 
respondenter, som blev interviewet på baggrund af et tilbudsprodukt. 
Sandsynligheden for, at disse respondenter dykkede ned i to forskellige 
dele af deres prishukommelse for at besvare, på den ene side, price recall- 
og prisgenkendelsestesten og, på den anden side, deal spotting-testen vil 
derfor være noget større. Dette vil kunne have forringet den egentlige 
sammenhæng mellem genkendelse og deal spotting, således at 
sandsynligheden for en endimensional prishukommelse i virkeligheden 
måske er større. Der var dog henholdsvis 83,1 % (før), 72,5 % (under) og 
68,1 % (efter), der blev interviewet på baggrund af et tilbudsprodukt, 
hvorved dette potentielle problem synes mindre.  

Der er ligeledes cirka 80 procent af ’price recallers’, der kan besvare deal 
spotting-testen korrekt. Det er dog slående, at andelen af ’price recallers’, 
der både kan huske den nøjagtige pris og svare korrekt i deal spotting-
testen, er noget lavere i målingen under og efter butiksbesøget sammen-
lignet med ’price recallers’, der kan udpege den korrekte pris på en 
genkendelsesskala. Eftersom dette fænomen kun optræder i de situationer, 
hvor der har været mulighed for at opdatere prisviden, kan det muligvis til-
skrives forvirring omkring deal spotting-testens omdrejningspunkt. 

Sidste række i tabel 8.19 viser lidt det samme mønster som tidligere 
beskrevet. Der er således kun 56 procent af de respondenter, der var klar 
over den nøjagtige pris før butiksbesøget, der også er i stand til at svare 
korrekt på både genkendelses- og deal spotting-testen. Denne andel er der-
imod 77 – 78 procent for de to målinger, hvor der har været en opdaterings-
mulighed. Det kan hænge sammen med den større grad af usikkerhed i 
målingen før butiksbesøget, jævnfør afsnit 8.4, hvorved man måske lettere 
’fristes’ til at udpege en anden pris på genkendelsesskalaen end den, der 
dukkede op som den første på nethinden i price recall-testen. Stor usikker-
hed omkring prisestimatet i første måling kan således medføre, at yder-
ligere spørgsmål om prisen sår tvivl om den intuitivt frembragte pris i den 
første test, selvom den måske er korrekt. 
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Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at svaret på spørgsmålet om 
flerdimensionalitet i princippet bør være det samme på tværs af måle-
situationerne, da der er tale om en teoretisk betinget sammenhæng mellem 
prishukommelse og oprindelsessted. Hvis der for eksempel viser sig at 
være flerdimensional prisviden i før-situationen, (som Vanhuele og Dréze 
(2002) nåede frem til), mens analysen samtidig når frem til endimensional 
prisviden i målingerne under og efter butiksbesøget, vil det kunne forklares 
ved den øgede usikkerhed fra første frem mod sidste pristest, hvilket skulle 
være opfanget i graden af følt sikkerhed omkring prisbud (’confidence’).  

8.3.1 Guttman scalogram-analyse 

I forlængelse af ovenstående betragtninger kan en Guttman scalogram-
analyse (Guttman, 1950; Robinson, 1973) anvendes til at undersøge, om 
besvarelsen af de tre pristest udspringer fra én og samme dimension. Med 
andre ord kan denne metode anvendes til at teste, om forbrugernes pris-
hukommelse er flerdimensional, som Vanhuele og Dréze (2002) argu-
menterede for, eller om de tre test udgør et endimensionalt kontinuum, når 
de arrangeres efter sværhedsgrad. Endimensionalitet vil i denne sammen-
hæng resultere i, at en respondent, der kan svare korrekt i price recall-
testen, også forventes at svare korrekt i prisgenkendelses- og deal spotting-
testen, da disse test anses for at være kognitivt mindre krævende, jævnfør 
afsnit 4.3. En respondent, som ikke kan huske den nøjagtige pris i price 
recall-testen, men som dog er i stand til at udpege den korrekte pris på en 
genkendelsesskala, forventes i tillæg at svare korrekt i deal spotting-testen. 
Et ’optimalt’ responsmønster i forhold til en endimensional prishukom-
melse er vist i tabel 8.20 i form af et Guttman scalogram.  

Tabel 8.20 Det optimale Guttman scalogram for de tre test 

Price recall Prisgenkendelse Deal spotting 

+ + + 
−  + + 
−  −  + 
−  −  −  

 + indikerer test er besvaret korrekt,  −  indikerer test ikke er besvaret korrekt  
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Intet datasæt forventes at udvise et perfekt Guttman scalogram, i særdeles-
hed ikke ved store datasæt (Guttman, 1950; Kronenfeld, 1972; Robinson, 
1973). Tabel 8.21 viser de potentielle fejlmønstre, der kan være i den 
aktuelle undersøgelse i forhold til de tre test af prishukommelsen. 

Fejl kan i denne sammenhæng være opstået på baggrund af følgende:  

• Usikkerhed omkring det første bud – hvilket det noget mindre overlap 
(56,0 %) ved indgangen indikerer. 

• Distrahering eller manglende koncentration som resulterer i, at respon-
denten svarer forkert på et efterfølgende spørgsmål, selvom den 
korrekte viden er til stede. 

• Der kan være tale om, at de nødvendige evner til at deltage i de forskel-
lige test ikke er ens. Ved hylden, og delvist ved udgangen, kan der være 
risiko for, at nogle respondenter har sværere ved at svare på deal 
spotting-testen, da den baserer sig på normalprisen, mens de to andre 
test baserer sig på den faktiske pris, som kan have været en tilbudspris. 

 
Tabel 8.21 Potentielle fejlmønstre mellem de tre test 

Price recall Prisgenkendelse Deal spotting 

+ −  + 

+ + −  

+ −  −  

−  + −  

 + indikerer test er besvaret korrekt,  −  indikerer test ikke er besvaret korrekt  

Med dette udgangspunkt er der udviklet statistiske test for at bestemme, om 
de involverede items (test) befinder sig inden for den acceptable grænse for 
en Guttman-skala (Guttman, 1950; Kronenfeld, 1972; Robinson, 1973). 
’Coefficient of reproducibility’ er et mål for, hvor stor en del af det totale 
antal svar, der er fejlfri. Således indikerer dette mål sandsynligheden for, at 
en given Guttman-skala rent faktisk er endimensional i forhold til data-
sættet. For hver respondent kan der være tale om, at vedkommende følger 
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det postulerede mønster i tabel 8.20. Alternativt kan respondenten begå en 
af fejlene i tabel 8.21. Jævnfør Guttman (1950) kan ’coefficient of 
reproducibility’ (CR) for et datasæt udregnes på følgende vis: 

CR = 1 – antal fejl / (antal respondenter * antal test) 

Via Openstat kunne ’coefficient of reproducibility’ beregnes på baggrund 
af de tre test henholdsvis før, under og efter butiksbesøget:  

Før:    CR = 1 –  66 / (1211 * 3) = 0,982  hvis tilfældig CR = 0,903 

Under: CR = 1 – 128 / (1211 * 3) = 0,965  hvis tilfældig CR = 0,791 

Efter:   CR = 1 –  88 / (1211 * 3) = 0,976  hvis tilfældig CR = 0,825 

For at demonstrere endimensional prishukommelse, skal ’coefficient of 
reproducibility’ som minimum være over 0,90 (Guttman, 1950; 
Kronenfeld, 1972; Robinson, 1973). Dette er tilfældet i alle tre 
målesituationer, da CR-værdierne svinger mellem 0,965 og 0,982.  

En værdi for ’coefficient of reproducibility’ over 0,90 er nødvendig, men 
ikke tilstrækkelig, for at der kan konstateres endimensionalitet. Således kan 
der opstilles en χ2-test for, om de observerede CR-værdier er signifikant 
højere, end hvad der ville kunne forventes ved en tilfældig allokering af 
respondenterne ud fra de observerede andele korrekte svar i hver test61 
(Kronenfeld, 1972; Robinson, 1973). Den opnåede CR-værdi på 
henholdsvis 0,982 (før), 0,965 (under) og 0,976 (efter) er signifikant (p < 
0,01) højere end den CR-værdi, der ville kunne forventes ved en tilfældig 
allokering af respondenterne – henholdsvis 0,903 (før), 0,791 (under) og 
0,825 (efter).  
                                                

61 Hvis der var lige mange, der kunne besvare den enkelte test, ville CR være lig 0,50 
ved en tilfældig allokering. Heraf følger, at der vil være større sandsynlighed for en 
tilfældig høj værdi af CR, jo større variation der er mellem den andel, der besvarer 
testen korrekt og ukorrekt. Dette forklarer, hvorfor tilfældig CRFør er højere end både 
tilfældig CR under og efter – andel ukorrekt i både price recall-testen, og prisgenkendel-
sestesten er meget høj før butiksbesøget. 
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Endelig synes der ikke at være tale om klyngedannelse for enkelte fejl-
mønstre, ligesom der for hver test er en klart større grad af Guttman 
scalogram-mønster end fejlmønster (Guttman, 1950). Alt i alt indikerer 
resultaterne af Guttman scalogram-analysen, at der er tale om endimen-
sional prishukommelse (hierarkisk) til besvarelse af de tre pristest. Som 
forventet er denne konklusion robust over alle tre målesituationer. Og på 
den baggrund bekræftes H4.  

I den eneste sammenlignelige undersøgelse nåede Vanhuele og Dréze 
(2002) en CR-værdi på 0,90 før butiksbesøget, hvilket dog lå under den 
CR-værdi, der kunne opnås tilfældigt (0,92 – den er så høj på grund af 
meget lav price recall i deres undersøgelse). På den baggrund konkluderede 
de, at der kunne være tale om flerdimensional prisviden. De når derfor frem 
til det stik modsatte resultat i forhold til den aktuelle undersøgelse. 

Der kan dog være tale om et par mulige forbehold i nærværende under-
søgelse. For det første tog de to første pristest udgangspunkt i den faktiske 
pris, mens deal spotting-testen havde normalprisen som omdrejningspunkt. 
Dette kan have influeret på resultatet, om end effekten sandsynligvis kan 
have været negativ i forhold til ’coefficient of reproducibility’, hvis et 
skifte i udgangspunktet for testen har fået nogle respondenter til at svare fra 
en anden dimension af den numeriske hukommelse i deal spotting-testen 
(Dehaene, 1992). En respondent, der valgte et produkt på tilbud, ville have 
haft sværere ved at bruge prisviden fra dette valg til at besvare deal 
spotting-testens rangering af priser omkring normalprisen. Det var dog 
næsten tre fjerdedele af respondenterne, der blev interviewet på baggrund 
af et produkt til normalpris, hvilket reducerer problemets omfang. For det 
andet, kan der have været ’carry over’-effekter fra én pristest til en anden, 
hvilket kan have påvirket ’coefficient of reproducibility’ i opadgående 
retning. Dette ville specielt være at forvente fra svaret på price recall-testen 
til prisgenkendelsestesten, da de begge havde den faktiske pris som 
udgangspunkt. Et kig på tabel 8.19 afslører dog, at der blandt respondenter 
med nøjagtig price recall var mellem 21,5 og 44 procent, der skiftede 
mening undervejs mellem de tre test. Som følge af en højere grad af følt 
sikkerhed omkring egen prisviden ved hylden og udgangen, var der mellem 
88,8 og 95,1 procent, der fastholdt deres bud fra price recall-testen. Da de 
var i stand til at huske den nøjagtige pris uden ledetråde og følte sig mere 
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sikre på deres bud, er det dog meget forståeligt, at der ikke var flere af de 
nøjagtige ’price recallers’, der ændrede deres bud i prisgenkendelsestesten 
under og efter butiksbesøget.  

Opsummering 

Med disse forbehold in mente kan det opsummeres, at såvel den indledende 
analyse af overlap mellem besvarelserne af de enkelte mål for prisviden, 
som Guttman scalogram-analysen bekræfter antagelsen om en endimen-
sional og hierarkisk prishukommelse – en konklusion, der er robust på 
tværs af alle tre målesituationer. Det indikerer, at der er større sandsyn-
lighed for at besvare efterfølgende lettere prishukommelsestest korrekt, 
hvis den foranliggende sværere test er besvaret korrekt. 

8.4 Confidence (følt sikkerhed) 

Graden af informationssøgning kan påvirkes af, hvor sikker forbrugeren er 
på sin egen viden (Flynn & Goldsmith, 1999). En respondent vil ligeledes 
score højt på et spørgsmål om følt sikkerhed af sine prisbud, hvis vedkom-
mende tror, han/hun ved, hvad et produkt koster – og vice versa. Tabel 8.22 
viser i den forbindelse resultatet af t-test mellem følt sikkerhed og 
henholdsvis nøjagtig price recall og korrekt genkendelse.  

Tabel 8.22 Gennemsnitlig svar på 5-punktsskala for følt sikkerhed i forhold 
til price recall og prisgenkendelse før, under og efter butiksbesøget 

a Standardafvigelsen 

  FØR UNDER  EFTER  

Nøjagtig price recall  Nej  3,09 (1,2a) 3,71 (1,2 )  3,48 (1,3 )  

 Ja 3,60 (1,3) 4,57 (0,9 )  4,71 (0,7 )  

  t = -2,7; p = 0,01 t = -8,3; p < 0,001 t = -12,4; p < 0,001 

Korrekt genkendelse  Nej 3,11 (1,2) 3,51 (1,3 )  3,51 (1,2 )  

 Ja 3,28 (1,4) 4,53 (0,8) 4,38 (1,0) 

  t = -1,0; p = 0,324  t = -9,0; p < 0,00 1  t = -7,3; p < 0,00 1  
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Af tabel 8.22 fremgår, at der generelt er en positiv sammenhæng mellem 
svar på 5-punktsskalaen for følt sikkerhed omkring buddene og henholds-
vis nøjagtig price recall og korrekt prisgenkendelse62. Kæden hopper dog af 
i sammenligningen mellem prisgenkendelse og confidence i målingen før 
butiksbesøget, idet der ikke kan spores nogen signifikant sammenhæng 
mellem svarene i de to spørgsmål (p = 0,324).  

I tillæg er den absolutte gennemsnitlige afvigelse på 5-punktsskalaen for 
følt sikkerhed signifikant mindre (p < 0,001) før butiksbesøget i forhold til 
målingen under og efter butiksbesøget. I målingen før butiksbesøget er der 
i den forbindelse 43,1 procent af de respondenter, der ikke kan genkende 
den korrekte pris, der alligevel udtaler, at de enten er sikre eller meget sikre 
på deres bud. Den tilsvarende andel sikre eller meget sikre bud for korrekt 
genkendelse er 50,6 procent. For price recall gælder, at der før butiks-
besøget er henholdsvis 43,5 og 58,0 procent, der er sikre eller meget sikre 
på deres bud, alt efter om de kunne angive den nøjagtige pris i testen. 

Før butiksbesøget er der med andre ord en overraskende stor andel af 
respondenter med ukorrekt price recall eller prisgenkendelse, der fast-
holder, at de er sikre eller endda meget sikre på deres bud – såvel absolut 
som sammenlignet med respondenter med korrekt prisviden. Samtidig er 
der også en del respondenter, der føler sig meget sikre på deres bud under 
og efter butiksbesøget, som ikke udviser nøjagtig prisviden i form af 
korrekt price recall eller prisgenkendelse. 

Der kan være flere forklaringer på disse resultater. For det første følger 
disse resultater i fodsporene på tidligere undersøgelser, der viste, at forbru-
gernes egen opfattelse af, hvad de ved, langt fra altid er rigtig (f.eks. Alba 
& Hutchinson, 2000; Mägi & Julander, 2005). Desuden kan resultaterne før 
butiksbesøget være relateret til Mazumdar og Monroes (1992) konklusion 
om, at der er større sandsynlighed for tilfældige svar på et confidence-
                                                

62 Det samme mønster gentager sig for deal spotting, Der er således signifikant (p < 
0,001) positiv sammenhæng mellem ’confidence’ og andel korrekt deal spotting under 
og efter butiksbesøget, mens der ikke kan spores nogen signifikant sammenhæng før 
butiksbesøget (p = 0,810). Deal spotting er ikke medtaget i tabellen, da confidence-
spørgsmålet blev stillet i direkte forlængelse af de to øvrige pristest og dermed først og 
fremmest refererer hertil. 



 

 248 

spørgsmål ved lav prisopmærksomhed – for eksempel som følge af at 
prisen opfattes som mindre vigtig. Således har de respondenter, der ikke 
har læst tilbudsavisen, eller hvor prisen på produktalternativet ikke har 
været annonceret i tilbudsavisen, ikke opdateret deres prisviden siden sidste 
købsanledning. I nogle tilfælde vil der være gået temmelig lang tid siden 
seneste købsanledning – især hvis der er tale om en lavfrekvent kategori set 
ud fra den enkelte respondents synspunkt. Den manglende opdaterings-
mulighed medfører muligvis, at en eventuel lagret prisinformation er 
mindre tilgængelig i undersøgelsessituationen, hvilket kan føre til mere 
tilfældige svar på confidence-spørgsmålet.  

Omvendt har der været en opdateringsmulighed ved målingen under og 
efter butiksbesøget, hvilket gør disse respondenters prisviden lettere til-
gængelig. Dette kan få pristjekkere til at svare med en større sikkerhed. 
Ifølge Mazumdar og Monroe (1992) vil der stadig være tale om, at pris-
uinteresserede respondenter estimerer deres egen prisviden mere tilfældigt, 
hvilket stemmer overens med, at der selv i målingen under og efter butiks-
besøget er en del respondenter, som svarer forkert i de objektive test af 
deres prisviden, uden at det får dem til at føle sig det mindste usikre på 
deres bud i de to test.  

En anden forklaring på diskrepansen mellem prisviden og følt sikkerhed 
omkring egne prisbud i de to test kan hænge sammen med, at respondenten 
ikke er i stand til at opfatte en eller to kroners forskel fra den nøjagtige 
pris63. I så fald er disse respondenter i ’god tro’, når de svarer de er sikre på 
et prisbud, der ligger inden for et individuelt interval omkring reference-
prisen (Kalyanaram & Little, 1994). Respondenter, som udspørges ved ind-
gangen til butikken, vil i højere grad være nødt til at stole på deres langtids-
hukommelse, som kan udgøres af episodisk prisviden fra tidligere indkøb 
eller et referenceprisinterval. Ud fra den devise er det meget forståeligt, at 
disse respondenter i højere grad har en forkert opfattelse af deres egen pris-
viden i forhold til den faktiske pris sammenlignet med respondenter, der 
                                                

63 Den absolutte gennemsnitlige procentvise afvigelse fra den faktiske pris blandt de 
respondenter, der enten er sikre eller meget sikre på deres forkerte bud, er henholdsvis 
20,1 procent (før), 13,0 procent (under) og 13,8 procent efter butiksbesøget. Dette 
indikerer, at der er en del respondenter, der er sikre eller meget sikre, som ligger mere 
end et par kroner fra den faktiske pris. Dette går igen i alle tre målesituationer. 
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har haft en opdateringsmulighed. Opdateringsmuligheden resulterer i et 
lettere tilgængeligt hukommelsesspor enten fra arbejdshukommelsen 
(under) eller langtidshukommelsen (efter). 

Generelt er respondenterne mere usikre på deres egen evne til at frembringe 
den nøjagtige pris i de to test før butiksbesøget i forhold til målingerne 
under og efter – ikke mindst blandt de respondenter, der faktisk er i besid-
delse af en nøjagtig prisviden. Denne øgede usikkerhed i før-situationen 
kan være afledt af en usikkerhed med hensyn til oprindelsen af den pris, 
man har angivet – stammer den pris, der dukker op på nethinden for eksem-
pel fra Bilka Tilst, eller er det måske den nøjagtige pris fra seneste indkøbs-
tur i Fakta.  

Det er i den forbindelse interessant at finde ud af, hvem disse ’oversikre’ 
respondenter er. Blandt de respondenter, der har svaret ”sikker” eller 
”meget sikker” til spørgsmål 3 uden at have ret, er der en meget stor andel, 
der selv rapporterer om pristjek. Af denne gruppe var der således 70,9 pro-
cent ved hylden og 62,3 procent ved udgangen, der oplyste, at de havde 
tjekket prisen på det valgte produktalternativ den pågældende dag uden at 
kunne genkalde den nøjagtige pris i price recall-testen. Tilsvarende var der 
henholdsvis 65,9 og 59,0 procent med høj følt sikkerhed omkring deres 
bud, der oplyste, at de havde tjekket prisen for det valgte produktalternativ, 
uden det resulterer i korrekt besvarelse i prisgenkendelsestesten.  

I forhold til målingen efter butiksbesøget, er det ikke så overraskende, at 
der kan svares forkert i de to test samtidig med en høj følt sikkerhed – 
måske netop som følge af pristjek inde i butikken, hvor denne information 
bruges til opdatering af referenceprisen. Eftersom disse respondenter har 
eksplicit hukommelse af eksponeringssituationen, føler de sig mere sikre på 
deres prisviden, også selvom denne er blevet mere unøjagtig et stykke tid 
efter produktvalget. 

Da målingen ved hylden foregik i direkte forlængelse af produktvalget, er 
det mere overraskende, at så stor en andel af de ’oversikre’ respondenter 
oplyste, at de netop havde tjekket prisen på det valgte produktalternativ. 
Det er med til at forklare den høje følte sikkerhed omkring estimatet, men 
til gengæld undrer det, at pristjek ikke gjorde denne gruppe i stand til at 
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svare korrekt i de to prishukommelsestest. Det kan skyldes, at (a) de har set 
på andre priser i kategorien end for det valgte produktalternativ, (b) svarer 
”ja” for at være ’venlig’ over for intervieweren, eller (c) de svarer ”ja” for 
at fremstå som ’smart shopper’. I modsætning til Mazumdar og Monroes 
(1992) konklusioner tyder disse resultater på, at pristjekningsadfærd ikke 
nødvendigvis øger evnen til at vurdere sin egen viden. Der er en anelse 
bedre overensstemmelse i forbindelse med genkendelsestesten, hvilket kan 
hænge sammen med, at denne test skulle opfange respondenter, der kun har 
lært prisen ved et tilfælde, hvilket resulterer i færre associationer og derfor 
et svagere hukommelsesspor (Mandler, 1980; Monroe et al., 1986). De 
respondenter, der oplyser, at de har tjekket prisen, kunne tænkes at huske 
eksponeringssituationen, men have behov for visuelle ledetråde for at 
frembringe den korrekte pris. 

Følt sikkerhed for forkerte prisestimater (’oversikre’) blev undersøgt for 
samvariation med en række prisrelaterede variable. Før butiksbesøget viste 
price mavenism og tilbudsandel i kategorien sig at være positivt korreleret 
med ’confidence’ for disse ’oversikre’ respondenter. Det tyder på, at nogle 
af de respondenter, der har en opfattelse af, at de kan være andre 
behjælpelige med priser på dagligvarer, har en tendens til at overvurdere 
omfanget af deres egen prisviden.  

Med hensyn til målingerne under og efter butiksbesøget, viste korrelations-
matricen desuden, at der er signifikant positiv sammenhæng mellem en 
lang række variable (købsspecifik prisadfærd og prisinvolvering) og graden 
af følt sikkerhed blandt respondenter med unøjagtig objektiv prisviden. Det 
drejer sig om spørgsmål 10, 11, 12, E1, E2 samt tilbudsinteresse og lavpris-
interesse, mens price mavenism igen gør sig gældende i efter-målingen. 
Noget overraskende så får disse respondenters interesse i prisparameteren 
dem til at overvurdere nøjagtigheden af deres prisviden. Omvendt tyder 
dette også på, at knap så prisbevidste forbrugere i højere grad er i stand til 
at vurdere nøjagtigheden af deres prisviden korrekt – de ved, hvad de ikke 
ved. Generelt er disse respondenter ikke sikre på deres bud i de to pristest 
under og efter butiksbesøget, fordi de enten ikke har været involveret i 
pristjekningsadfærd den dag, eller fordi tilbud og/eller lave priser ikke 
appellerer til dem, hvilket også afspejler sig i deres prisviden. Disse resul-
tater udfordrer derfor også Mazumdar og Monroes (1992) konklusion om 
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tilfældig vurdering af egen prisviden blandt forbrugere, der går mindre op i 
priser – når der ses bort fra genkendelse og deal spotting før butiksbesøget.  

Opsummering 

Der er generelt en signifikant positiv sammenhæng mellem forbrugernes 
prisviden målt via price recall-testen og deres opfattelse af egne bud i 
testen. Denne sammenhæng gør sig gældende i alle tre målesituationer, 
hvorimod der kun er en signifikant positiv sammenhæng mellem i korrekt 
prisgenkendelse og følt sikkerhed under og efter butiksbesøget. Korrekte 
bud i de to test fører derfor overvejende til større følt sikkerhed omkring 
egen situationsbestemt prisviden. Der er dog stadig en stor del af respon-
denterne, der overvurderer deres egen prisviden – især før butiksbesøget. 
Målingen ved indgangen er i den forbindelse generelt forbundet med større 
usikkerhed omkring egen prisviden sammenlignet med de to måle-
situationer, hvor der netop har været en opdateringsmulighed. Opdaterings-
muligheden kan således føre til større sikkerhed omkring koblingen mellem 
pris, produkt, butik og tilbudsstatus.  

Med til historien hører også, at der stadig er en stor del af respondenterne, 
der føler sig sikre eller endda meget sikre på et forkert grundlag. I den 
forbindelse viste resultaterne, at prisuinteresserede i højere grad ved, hvad 
de ikke ved. Derimod er ’oversikre’ forbrugere mere prisinvolverede, uden 
at det nødvendigvis udmønter sig i korrekt prisviden – måske fordi de ikke 
tjekker prisen hver gang. 

 

Kapitel 10 vil samle trådene fra dette kapitel i forbindelse med den ekspli-
citte besvarelse af de fire specifikke forskningsspørgsmål (a, b, c og d). 
Efter at dette kapitel således har beskæftiget sig med første del af det over-
ordnede forskningsspørgsmål (”hvilken prisviden”), vil næste kapitel 
beskæftige sig med den anden del af det overordnede forskningsspørgsmål 
(”hvad kan forklare forskelle i forbrugernes prisviden”).  
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