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Subliminal priming
Manipulation till att välja en specifik kulör på plastpåse.

Rickard Nordberg

Primad information är lättare tillgängligt i minnet och kan således lättare bli
igenkänt. Förutsättningar för priming är bland annat subliminal perception,
mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke vanemässigt. Studiens syfte är att
få  bredare  förståelse  gällande  subliminal  primings  påverkan.
Frågeställningen var om kunder i en affär kan manipuleras, primas, till att ta
en  specifik  kulör  på  plastpåse  vid  kassan  samt  om  det  finns  någon
könsskillnad vid effekten av priming. Deltagarna var 490 kunder, varav 333
män.  Två  olika  skyltar  med  olika  kulörer  placerades  vid  kassan.  Det
noterades om kunderna valde den primade kulören på plastpåse eller inte.
Kontrollgruppen bestod av 117 personer och dessa fick inte se någon skylt.
Resultatet visade en signifikant skillnad, deltagarna valde samma kulör på
plastpåse som skylten. Inga könsskillnader påträffades. Forskning visar att
primingeffekter  kan motstridas genom att  individen gör sig medveten av
potentiell omedveten påverkan.

Keywords: Priming, Colour, Advertisement, Gender, Decision making

Inledning

Minnets sätt att lagra och hämta information är en väldigt komplex process. Den vanligaste formen
som känns till är det medvetna minnet, även kallat explicit minne. Explecit minne är information
som kan när som helst hämtas. Att exempelvis tänka tillbaka på sitt första husdjur eller försöka
minnas vilka matvaror det var man skulle handla. Färre vet däremot att det även finns omedvetna
minnen. Minnen som inte går att hämta vid begäran men som ändå används och bearbetas utanför
individens medvetande. Dessa former av minnen är istället kallat för implicita minnen. Exempelvis
att man inte minns vad numret är på portkoden men ändå så kommer fingrarna ihåg rörelsen, eller
grammatiska regler i modersspråket som vi inte nödvändigtvis kan peka ut eller förklara. 

Priming är ett begrepp som under lång tid varit erkänt som ett implicit minne. Priming skrivs och
omtalas  även som subliminal  priming.  Med subliminal  menas  endast  att  primingen  sker  under
medvetenhetströskeln  vilket  är  en  förutsättning  för  priming.  Primingminnets  funktion  är  att
identifiera tidigare iakttagna objekt och göra det både enklare och snabbare att känna igen objektet
vid nästa iakttagelse eller efterfölja det som iakttagits. Exempelvis att det är lättare och större chans
till att le om individen nyligen iakttagit en annan person med ett leende. På grund av att priming
arbetar utanför medvetandet så är det omöjligt  för en person att  veta att  en igenkänning av ett
tidigare  iakttaget  objekt  har  skett  (Schacter,  1992;  Tulving  &  Schacter,  1990).  Denna  typ  av
igenkänning  är  framförallt  observerat  inom  kontrollerade  experiment,  men  vid  liknande
förhållanden sker samma fenomen även naturligt utanför experimentens laboratorium. På grund av
att  priming  är  omedvetet  så  har  dess  existens  länge  varit  okänd  (Schacter,  1992).  Dold  och
omedveten (subliminal) reklam i relation till priming har varit väldigt omtalat under de senaste 50
åren. Forskning inom priming har främst rört perception, marknadsföring och emotion.
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Perception

Perception,  som  en  viktig  del  av  priming,  är  en  process  för  hur  ett  stimuli  uppfattas  av
sinnesorganen. Subliminal perception är hur ett stimuli uppfattas av sinnesorganen men som uteblir
från medvetandet. Exempelvis om ett stimuli presenteras i form av ett leende (positivt stimuli) för
en individ. Leendet kan då uppfattas omedvetet (subliminal perception) och lagras i det implicita
minnet. Vid nästa skeende så ska samma individ skatta sin tillvaro. Skattar då individen sin tillvaro
mer positivt efter att ha iakttagit leendet, jämfört med att inte iakttaigt leendet, så kan detta tolkas
som att priming har skett. Typiskt experiment av priming går ut på att forskaren använder maskerad
priming eller maskerad perception vilket är informationen som forskaren strävar efter att dölja, eller
maskera,  för deltagarens medvetande.  Exempelvis så kan forskaren dölja målstimulit  genom att
först under en kort tid presentera det under några millisekunder och sedan direkt byta över till ett
annat stimuli.  Ett  annat exempel på ett  ljudstimuli  som är maskerad kan vara att  presentera ett
liknande ljudstimuli  samtidigt  som målstimulit  presenteras (Kouider & Dupoux, 2005; Van den
Bussche, Van den Noortgate, & Reynvoet, 2009). Tulving och Schacter (1990) fann att den största
andelen  experiment  rörande  priming  har  varit  baserat  på  verbala  tester.  Däremot  förekommer
priming även vid annan typ av information, menar författarna. Icke-verbalt stimuli så som former,
bilder,  ansikten,  med flera,  är  även det  information som kan förekomma vid priming.  Schacter
(1992) lyfter fram att även ljudbaserat stimuli kan locka fram primingeffekter. 

Van den Bussche, et al. (2009) beskriver en av de tidigaste forskarna rörande subliminal priming
var Sidis. År 1898 genomförde han ett  experiment med kort med en siffra eller  en bokstav på.
Deltagarna i experimentet stod på ett tillräckligt avstånd för att de inte skulle se exakt vad som var
på  kortet.  Deltagarna  skulle  därefter  gissa  kortets  kontenta.  Resultatet  visade  en  primingeffekt,
deltagarna återgav ett korrekt svar i större omfattning än vad som kan förklaras av slump. Även om
deltagarna inte kunnat medvetet se vad som varit på korten så har dessa ändå mottagit någon form
av information om kortets kontenta på ett omedvetet plan. Van den Bussches et al. (2009) meta-
analys  upptäckte  att  priming  kan  påverka  en  individs  beteende.  Författarna  diskuterar  och
ifrågasätter hur mycket priming kan påverka, hur stor effekt, och vilka faktorer som spelar in.

Kontexten i form av sammanhang, miljö och förutsättningar i samband med priming har Schmitt
(1994) visat vara en avgörande faktor för hur reklam kan tolkas. Deltagare som är primade med
sociala värderingar alternativt personlighetsrelaterade tankar bedömde en reklamfilm utefter dessa
två synsätt.  Deltagarna hade med andra ord blivit manipulerade till att tänka inom dessa ämnen
vilket  påverkade hur  de tänkte gällande reklamfilmen därefter.  Lika så fann Schmitt  (1994) att
deltagare primade med positiva tankar bedömde en reklam mer positivt och motsatta om deltagaren
primats med negativa tankar innan reklamen visats. Författaren lyfter även fram att reklam tidigare
presenterats under nyhetssändningar, vilket ledde till att negativa nyheter kunde ogynnsamt påverka
tittarnas inställning till reklamen.

Marknadsföring

Subliminal perception inom marknadsföring i form av reklam var något som Vicary studerade år
1957. Vicary, (genom Pratkanis, 1992) genomförde ett experiment baserat på subliminal reklam och
som gick ut på att presentera subliminala meddelanden om att dricka läskedryck eller äta popcorn.
Resultaten från studien visade att försäljning av läskedryck och popcorn ökade efter exponering av
primingen. Studiens folkynnest blev skyhög i  och med en samtida rädsla för hjärntvättning och
”mind control” under 1950-talet. Det visade sig i efterhand att experimentet varit en bluff. Harris,
Bargh och Brownell (2009) gjorde en studie gällande matreklamens påverkan på individers tendens
att äta tillgängliga tilltugg (”snacks”). Forskarnas hypotes var att matprogram eller matreklam på tv
kunde bidra till fetma genom att reklamen startar automatisk ätning av tillgängligt tilltugg. Harris, et
al. (2009) fann att både barn och vuxna åt mer tilltugg när det tittade på matreklam.  Babutsidzes
(2012) litteraturstudie fann att  individuella  skillnader,  så som erfarenheter,  har stor inverkan på
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subjektiva val som konsumenter gör. Processen för hur konsumenter väljer blir därigenom väldigt
komplicerad.  Babutsidze  (2012)  fann att  konsumenten  bearbetar  extern  information  som denne
känner  till  gällande  produkten.  Lika  så  behandlas  och  bearbetas  intern  information  så  som
personliga känslor och tolkning. I kombination av extern och intern information leds konsumenten
till att minska det potentiella utbudet och leds fram till  det slutliga valet.  Priming skulle kunna
påverka dessa former av information och kan möjligtvis få individen att välja en specifik produkt.

Emotion

Forskning om könsskillnader i priming är avsaknad och svår att finna inom PsycINFO och liknade
databaser.  Forskning  i  könsskillnader  har  dock  bedrivits  gällande  primingeffekter  i  och  med
emotionella  ansiktsuttryck och hur  människor  tolkar  dessa (Donges,  Kersting  & Suslow, 2012;
Gohier, et al., 2011). Donges, et al. (2012) genomförde en studie gällande skillnader mellan män
och kvinnor i  förhållande till  att  uppfatta  emotioner genom ansiktsuttryck.  Resultatet  visade att
kvinnor uppfattade subliminalt presenterade positiva emotioner i ansiktsuttryck bättre än män, men
inte  neutrala  eller  negativa.  Gohier  et  al.  (2011) fann dock att  män upptäckte negativt  laddade
emotioner snabbare i icke-verbalt ljud, ansiktsuttryck samt skrivna ord än kvinnor. Dessa skillnader
är mer troligen förankrade i mäns och kvinnors generella sätt att påverkas av emotioner än deras
mottaglighet av priming. 

Förutsättningar för lyckad priming

Det  finns  flera  omständigheter  som är  viktiga  eller  krävs  för  att  en  lyckad  priming  skall  ske.
Subliminal perception, i form av omedvetet tolkning av stimuli, är en av de viktigaste faktorerna för
att det skall kunna ses som priming. Andra faktorer är mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke
vanemässigt.

Det är viktigt att individens mål stämmer överens med det som primas, det vill säga att individen
har ett mål att lösa och det primade alternativet bidrar till att uppfylla målet (Karremans, Stroebe, &
Claus, 2006; Strahan, Spencer & Zanna, 2002; Verwijmeren et al., 2013). Det primade alternativet
är då även mer tillgängligt i minnet och kan därigenom lättare bli individens val (Verwijmeren et al.,
2013).  Exempelvis  gjorde Karremans  et  al.  (2006)  en  studie  där  deltagarna  primades  att  ta  en
specifik  törstreducerande  dryck.  Resultaten  visade  att  primingen  var  lyckad,  men  endast  om
deltagaren  hade  beskrivit  sig  som  törstig.  Det  vill  säga  att  primingen  endast  var  lyckad  om
deltagarna hade som mål att släcka törsten. Légal, Chappé, Coiffard, och Villard-Forests (2011)
fann att deltagare som blev primade med mål, så som ”to trust” eller ”to agree”, innan de läste en
övertygande meddelande om varför  kranvatten  är  bra  att  dricka.  Resultaten  visade  att  primade
deltagare  skattade  meddelandet  och  dess  källan  som  mer  pålitlig,  samt  att  deltagarna  visade
beteende i linje med meddelandet. 

Tillförlitligheten, att exempelvis drycken är törstreducerande (mål), är en viktig del för en lyckad
priming. Saknas tillförlitligheten till produkten så är det mindre chans att den blir vald. Genom mål
och tillförlitlighet skapas det även en motivation till att välja det som blivit primat (Karremans et
al., 2006). Formen av primingen har också stor betydelse. Pratkanis (1992) testade självhjälpsband
(”self-help  tapes”)vars  syfte  är  öka  självförtroendet  och  förbättrade  minnet  genom övertalande
subliminala meddelanden. Studien visade att banden inte hade någon effekt. Resultat från studien
visade även att deltagarna upplevt en placeboeffekt mot banden. Karremans et al. (2006) lyfter fram
att en verbal priming endast kan bestå av en eller två kort ord och inte långa meningar som används
i bland annat inspelade självhjälpsband, cd-skivor och böcker. 

Verwijmeren, et al.  (2013) fann att ett lyckat primingscenario syns i människors automatiska
handlingar, där individen inte är vaksam eller misstänksam.  Forskarens mål inför en studie eller
experiment med priming är att få deltagarna att uppleva att deras val är naturliga och att deltagarna
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inte  misstänker  någon  form  av  subliminala  meddelanden. Resultat  från  flera  studier  visar  att
effekten  av priming minskar  om deltagare varnas  för  primingeffekten  eller  om deltagarna blev
misstänksamma  gentemot  primingstimulit  (DeMarre,  et  al.,  2012;  Maringer  &  Stapel,  2009;
Verwijmeren, et al., 2013). Lika så visar DeMarre et al. (2012) att tvivel till ett primat stimuli kan
till och med skapa motsatt effekt. Individens vanemässiga val kan även det påverka om priming blir
lyckad eller  inte.  Om individen tenderar,  av vana,  att  alltid välja ett  av alternativen så har inte
priming någon effekt. Exempelvis om individen favoriserar en färg och tenderar att alltid välja den
färgen om möjligt.

Svårigheter i replikering av priming

Det har visats sig svårt att replikera primingeffekter i alla dess former. Det kan diskuteras om det
skett fler misslyckade försök till priming än studier som visat en effekt. Problematiken är att endast
ett fåtal studier med misslyckad priming blir publicerade i jämförelse med studier som uppmätt en
primingeffekt (Cesario, 2014). 

Andrews, et  al.  (2010) försök till  att  replikera priming i relation till  emotioner visade på ett
motstridigt resultat till tidigare studier som nämnts. Forskarna fann ingen effekt av priming genom
experiment där deltagarna skulle skatta emotioner verbalt  och i ansiktsuttryck efter att ha blivit
utsatta  för  maskerad  priming.  Lika  så  misslyckades  Avons,  et  al.  (2009)  studie  att  finna  en
primingeffekt  vid  associativ  priming  på  lexikala  beslut.  Bartelts  et  al.  (2013)  gjorde  en  studie
gällande gruppbeslut och beslutens kvalité efter individuell priming av positiva upplevelser (goda
prestationer och att få uppmärksamhet). Resultatet visade dock inga skillnader mellan grupper vars
medlemmar blivit primade med positiva upplevelser och grupper som inte blivit primade. 

Det  kan  finnas  många  olika  faktorer  till  att  dessa  och  andra  studier  inte  fann  någon
primingeffekt. Cesario (2014) lyfter fram att teorin om priming är fortfarande relativt ung och dess
effekter, krav och möjligheter inte är fullt utforskade. Till synes icke relevanta förändringar i en
replikering av en tidigare studie kan ha direkt avgörande effekt på priming. Kontexten är även den
väldigt avgörande för hur och om priming har en effekt (Cesario, 2014). Det kan även möjligtvis
vara  förenat  med  brister  i  subliminal  perception,  mål,  tillförlitlighet,  vaksamhet  eller  vana.
Primingstimulit kan även vara för svagt eller att experimentens uppgift varit för komplicerad.

Syfte och Frågeställning

Syftet med denna studie är att komplettera tidigare forskning och få en bredare förståelse gällande
subliminal primings påverkan i form av val vi gör. Detta i sin tur kan även berika med insikt i
reklamens påverkan. Den grundläggande hypotesen är att människor är benägna att påverkas av
subliminal priming i  flera former,  inte  minst  genom reklam. Frågeställningen är  därigenom om
kunder i en affär kan manipuleras, primas, till att ta en specifik kulör på plastpåse samt att se om det
finns någon skillnad mellan kvinnor och män vid effekten av priming.

Metod

Deltagare

Deltagarna i studien bestod av 490 kunder i en stor butik. Deltagarna var icke medvetna om sitt
medverkande i studien. Butikens placering var nära anknuten till ett köpcentrum och andra stora
livsmedelsaffärer. Studien utfördes under mellandagarna (fredag och lördag), mellan jul och nyår,
vilket bidrog till  en stor mängd kunder i  butiken under mätningarna.  Det var en stor spridning
mellan åldrarna bland deltagarna, däremot så var ingen deltagare under 20 år med anledning av
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svensk lag (SFS, 2010:1622) 3 kap. 7§ gällande försäljning av alkohol. 

Material

Materialet i studien bestod av två olika skyltar i varsin kulör (turkos och lila) och var av formatet
A4. Kulörernas och skyltarnas syfte var att motsvara butikens kulörer på plastpåsar, turkos skylt för
turkos påse och lila skylt för lila påse. Centrerat på skylten stod det även ”Påse?” i svart färg och
storlek  96  Arial.  Skyltarna  var  dessutom laminerade  för  att  skydda  mot  eventuella  skador  och
samtidigt skapa en känsla av kvalité. Skyltarnas kulör avsågs vara informationen som deltagarna
skulle primas av. 

Procedur

Studien delades upp på två dagar i följd under juldagarna. Experimentet och mätningarna skedde
vid  kassan  i  butiken.  Butiken  bestod  av  totalt  8  kassor.  Antal  kassor  i  bruk  varierade  under
mätningarna beroende på antalet kunder i butiken. Experimentet var endast baserad på en kassa åt
gången. Experimentet var uppdelat i tre moment, kontroll, lila priming och turkos priming, som
utfördes under båda dagarna. Under kontrollmomentet utfördes mätning utan någon skylt. De lila
och turkosa priming-momenten var då deltagarna utsattes för priming i  form av lila,  respektive
turkos, skylt med texten ”påse?”. Varje moment pågick i en timme per dag. 

Skyltarnas placering var på en bänk på kassastationen, väl synligt för inkommande kunder till
kassan.  Påsarna låg separat i varsin kartong. Endast två kartonger var placerade under skylten. En
kartong för lila påsar och en för turkosa påsar. Under varje moment så kontrollerades påsarnas nivå
noga i kartongerna så att det inte var synbart många fler av den ena påsen än den andre. Samtidigt
kontrollerades det frekvent att det var ordning och reda i kartongerna, att inte påsar låg tillstökade i
sina kartonger och därigenom kunde vara lättare tillgängliga för kunderna. Efter halva tiden, 30
minuter, av varje moment så skiftades kartongernas placering om så att kartongen med påsar som
under  de första  30 minuterna var närmast  kassören var  efter  halva tiden placerade längst  ifrån
kassören. Syftet med detta var att motverka resultat som kunde uppstå av tillgänglighetsprincipen.

Dag 1, fredag, började med kontroll-momentet klockan 12.00 till 13.00 (85 deltagare).  Därefter
fortlöpte lila momentet, klockan 13.20 till  14.20 (85 deltagare) och turkosa momentet 14.30 till
15.30 (97 deltagare). Under denna dag användes tredje kassan från entrén / utgången.

Dag 2, lördag, började med det turkosa momentet från 12.00 (82 deltagare), kontroll från 13.10
(69 deltagare) och lila från 14.30 (78 deltagare). Denna dag användes istället sista kassan i ledet,
längst bort ifrån entrén.

Tiderna  för  momentens  start  är  inte  exakta,  men  indikerar  på  en  ungefärlig  tidsram.  Varje
moment pågick 60 min. Båda dagarna hade ett stort flöde av deltagare och för det mesta var det
någon form av kö till kassan under hela studiens mätningar. Under mätningarna noterades det om
kunden tog någon påse, vilken påse (kulör) som valdes samt av vilket kön kunden var.  Bestod
deltagaren (kunden) av ett par eller flera personer så var det personen som ställdes inför valet av
påse som antecknades och vilken kulör denne tog. Antalet påsar som varje deltagare tog var således
ointressant. Kassören informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. Kassören blev ombedd
att  arbeta  som vanligt i  kassan med undantaget att  inte dela  ut några påsar själv till  kunderna.
Kunderna var alltid själva tvungna att välja utav de två alternativ som fanns.

Försöksledaren försökte vara diskret i den mån som var möjlig. Anteckningar skedde många
gånger  på  avstånd  och  utan  att  verka  misstänksam.  Undantagsfall  var  när  försöksledaren  var
tvungen att gå fram och korrigera påsarna i dess kartonger. Korrigeringen skedde dock smidigt, utan
att dra åt försöksledaren någon större uppmärksamhet. Vanligtvis sades ”ursäkta, jag skall bara ta en
påse”  och  vid  detta  tillfälle  så  korrigerades  eventuell  oordning  i  kartongerna.  Vid  tillfällen  då
kartongerna skulle bytas plats på så var proceduren en aning större. Då tog försöksledaren rollen av
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en som kände kassören och växlade några ord med denne medan försöksledaren ursäktade sig för
kunderna och bytte plats på kartongerna. 

Mätningarna från båda dagarna kombinerades ihop till en och samma datainsamling, det vill säga
att dagarnas mätningar skiljs inte åt. Anledningen är att det inte var två olika experiment utan att det
är ett och samma uppdelat på två dagar. Tillvägagångssättet och materialet är det samma under båda
dagarna. 

Resultat

Vid sju tillfällen under mätningarna så valde kunden två olika kulörer på påsarna. Dessa kunder
räknades då som bortfall och uteblev från studiens resultat och räknades inte heller med i det totala
antalet  deltagare.  Totalt  bestod  studien  av  490 deltagare,  154 i  kontrollgruppen och 336 under
priming-momenten.  

I tabell 1, priming-momenten, kan man utläsa att 264 deltagare (184 män och 80 kvinnor) tog
påse och var inte med i kontrollgruppen, 72 deltagare tog inte någon påse och därför exkluderades
(49 män och 23 kvinnor). Påsen vars kulör motsvarade skyltens kulör (primad färg) valdes av 157
deltagare, 107 deltagare valde således den icke-primade kulören. Resultatet var signifikant genom
en goodness of fit-analys som indikerade färgpriming för val av plastpåse χ²(1) = 9.46 , p < .05.

Tabell 1
Priming-momenten, tabellen visar antal deltagare i varje kategori, n = 336.

Primad kulör Icke-primad kulör Ingen påse (exkluderade)
Män 108 76 49
Kvinnor 49 31 23
Summa 157 107 72

Kontrollgruppen bestod av 117 deltagare som tog en påse (75 män och 42 kvinnor), 37 deltagare
valde ingen påse (25 män och 12 kvinnor) och därför exkluderades ur kontrollgruppen och uteblev
från analysen.  Kontrollgruppen i jämförelse av färgval var inte signifikant genom en goodness of
fit-analys, χ²(1) = .077 , p > .05, vilket visar att ingen färg var favoriserad. Inte heller var det någon
skillnad  mellan  män och kvinnor  i  förhållande  till  vilken  färg  de  valde  i  kontrollgruppen.  Det
påträffades inte heller några skillnader mellan kvinnor och män gällande primingeffekt av kulörerna
genom en goodness of fit-analy,  χ²(1) = .151 ,  p > .05.  I denna studie kunde man därför inte dra
någon annan slutsats än att kvinnor och män blir lika påverkade av denna typ av priming. Den
genomsnittliga tiden som det tog för varje deltagare att genomföra hela processen i kassan var cirka
44 sekunder, antal deltagare delat på den totala tiden. Det avser tiden då deltagaren valde en påse
fram till att kassören skannat alla varor och kunden har betalat.

Diskussion

Denna studie syftade till att undersöka möjligheterna att påverka kunder, i en butik, till att välja en
specifik kulör på plastpåse som butiken erbjöd. Priming har sen tidigare varit ett generellt erkänt
fenomen inom psykologi. Däremot har priming visat sig vara svårt att replikera (Cesario, 2014).
Detta fenomen försökte forskaren generar inom denna studie. Resultaten av studien kan bekräfta
dess  hypotes.  Det  var  möjligt  att  statistiskt  säkerställa  att  kunderna  primades  till  att  välja  den
specifika kulören vid valet av påse under de föreliggande omständigheterna. Däremot upptäcktes
ingen  könsskillnad  gällande  primingens  effekt.  Inte  heller  ansågs  någon  tydlig  form av  social
önskvärdhet  förekomma  under  studiens  mätning  i  och  med  att  kontrollgruppen  visade  på  ett
slumpmässigt resultat och inte valde påse utefter vad kunden innan valde.
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Skylten var alltid synlig,  bortsett  från när kunden möjligtvis  ställt  korgen över den. Det  har
diskuterats  om  detta  stimuli  då  verkligen  är  subliminalt.  Överhängande  resonemang  säger  att
skylten har ett subliminalt meddelande i form av kulör genom att kunden inte nödvändigtvis tänker
på färgen. Skyltens huvudsyfte ser ut att ställa frågan till kunden om denne behöver en påse genom
den tydliga texten ”Påse?” och fungerar som en missledande förklaring till skyltens existens medan
bakgrundsfärgen  anses  vara  ointressant  för  kunden.  Det  diskuteras  istället  att  kunden  lagrar
bakgrundsfärgen i det implicita minnet vilket påverkar kundens val direkt därpå. Kunderna hade
dessutom en genomsnittlig tid på cirka 44 sekunder för hela processen i kassan. Detta är en väldigt
kort  tid  i  och med att  den mesta  tiden  går  åt  till  att  skanna varorna  och betala  med bankkort
alternativt kontanter. Kunderna ansågs inte stå och reflektera över vilken kulör som skulle väljas på
påse, utan snarare hastigt tog en med automatik.

Resultatets tydlighet och skillnad gentemot kontrollgruppen anses visa att det inte förelåg några
vanemässiga val hos kunderna vid val av kulör och påse. Hade kunderna av vana alltid valt den
turkos alternativt den lila påsen så hade, enligt Verwijmeren et al.  (2013), inte påverkan genom
priming varit möjligt. Verwijmeren et al. (2013) fann att lyckad primingeffekt är delvis baserad på
frånvaron av misstänksamhet eller vaksamhet hos deltagarna, vilket är något som denna studie tycks
uppfylla.  Dels  för det  lyckade resultatet  men även för  att  forskningsledaren aldrig,  genom 490
deltagare, fick en fråga om vad som föregick eller några andra varningstecken för denna typ av
komplikation. Kunderna har ett tydligt mål i och med sitt val av påse. Kunden har varor som denne
behöver transportera ut ur butiken och möjligtvis till en bil. Kunden måste dock ha nånting att bära
varorna i och därigenom har kunden ett mål som denna är motiverad att lösa (Karremans et al.,
2006). Enda lösningen på detta mål är att köpa en påse och måste därigenom välja mellan antingen
turkos eller lila påse. Det kunde hända att kunden glömde att ta en påse på eget bevåg men blev då
förfrågad av kassören om denne behövde en påse. Kunden fick alltid göra valet av plastpåse själv
och valet gjordes aldrig av kassören. 

Subliminal priming och dess effekter är fortfarande inte fullständigt utforskade. Effekterna som
går att uppnå genom subliminal perception och uppkomsten av priming kan påverka oss till att göra
val vi normalt sätt kanske inte skulle ha gjort. Framförallt är det under oreflekterat och automatiskt
handlande som vi är mest påverkningsbara, det vill säga när vi inte är vaksamma. Forskning visar
att primingeffekter kan motstridas genom att individen gör sig medveten av potentiell omedveten
påverkan genom att vara kritiskt tänkande och ifrågasättande till information. Exempelvis genom att
ifrågasätta  och  tänka  igenom valen  innan  ett  beslut  tas.  Det  är  omöjligt  att  vara  reflekterande
gentemot all information och automatiskt handlande är dessutom en genomväg för oss så vi inte blir
utbrända.  Däremot kan en ifrågasättande inställning till  reklam vid första  ögonkastet  möjligtvis
hindra en från att göra ett ångerfullt köp vid senare skede. Medvetenhet om att matprogram eller
reklam kan påverka en att äta mer kan även det hindra en från ett ångerfullt beteende. Vi blir väldigt
ofta utsatta för reklam i samhället. Må det vara genom tv, internet, tidning eller andra källor så är
det viktigt att veta att vi är mer påverkningsbara än vad vi kanske tror. 

Förslag på förbättringar och vidare studier

I och med att denna studie stödjer idén om att människor kan påverkas subliminalt så skulle det vara
intressant att se hur viktiga stressfaktorerna var för primingeffekten. Det kunde anses vara stressigt i
butiken under dessa dagar. Många kunder, ett högt tempo och hög volym rådde i butiken under
mellandagarna  då studien  gjordes.  Intervjuer  av  deltagarna,  om deras  upplevelser  i  kassan  och
kassakön, kan ge information om deras känslor och tankar under dessa omständigheter.  Genom
intervjuer  kan  möjligtvis  även  skyltens  kulör  som  en  subliminalt  stimuli  utredas,  såg  kunden
skylten, såg kunden vad det stod på skylten, kunde kunderna minnas vad skylten hade för kulör?
Under intervjun kunde även kunden utfrågas om dess vanemässiga val av plastpåse och hur stark
påverkan kulörerna har. 
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En rekommendation av vidarestudier av fenomenet priming skulle vara i relation till reklam. Hur
pass påverkningsbara är vi över tid när vi blir utsatta för reklam? Hur pass långt kan vi påverkas
eller  manipuleras  av  subliminala  meddelanden?  Exempelvis  köper  vi  en  läskedryck  mer  om
automaten vi köper läsken ur är iklädd en tydlig reklam för en specifik läsk som finns i automaten?
Även  om  det  genomförts  stora  antal  studier  inom  priming  och  dess  effekter  så  är  området
fortfarande ungt och långt ifrån utforskat.
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