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Inledning
Så fort shoppern går in i en butik bombarderas denne av olika intryck, både syn- och 
hörselintryck samt, förhoppningsvis, även lukt- och smakintryck om det är fråga om en 
livsmedelsbutik. Som exempel kan nämnas att en stormarknad har cirka 30 000 olika 
produkter i sortimentet som alla konkurrerar om shopperns uppmärksamhet. Ytterligare 
faktorer som påverkar shopperns uppmärksamhet är de cirka 30–40 000 unika kunder 
som varje vecka passerar igenom den typiska stormarknaden, medföljande barn, mobil- 
telefoner med ljudböcker, instagram och sms, inköpslistan, skyltning och annan butiks-
kommunikation samt shopperns egna tankar;  ”– Vad ska vi äta i helgen?” eller ”– Undrar 
om jag glömde gratta mormor på namnsdagen?”

Vad som kan konstateras med säkerhet är att det är av yttersta vikt att identifiera och 
förstå de faktorer som påverkar shopperns uppmärksamhet för att ha en chans att på- 
verka shoppern i köpögonblicket i butik. Vi på Retail House kan presentera svaret på 
den frågan, här i koncentrerad form, genom en sammanfattning av den absolut senaste 
forskningen inom shopper marketing och in-store marketing. 

Den forskning som presenteras här är till stora delar genomförd med Eye Tracking-teknik, 
en i forskningssammanhang relativt ny teknik som har blivit allt vanligare på grund av dess 
förmåga att leverera noggranna och statistiskt generaliserbara och signifikanta resultat. 
Vi på Retail House är en självklar del av kunskapskedjan och har i Norden ensamrätt på 
systemet Sell Check, en form av Eye Tracking-mjukvara. 

Vår förhoppning är att den här sammanfattningen ska ge dig en ökad kunskap om butiks-
kommunikation samt vad och hur man driver shopperns beteende till köpbeslut i butik.  
På så sätt hoppas vi ge dig ett professionellt och strategiskt sätt att se på marknadsföring  

i butik.

Stockholm den 27 september 2017

Retail House

Martin Moström
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Eye Tracking-tekniken är en relativt ny teknik inom Shopper Marketing-forskningen som 
går ut på att ett par specialglasögon monteras på en försöksperson. Dessa glasögon 
registrerar den bild personen ser, samtidigt som personens ögon filmas. Ögonrörelserna 
studeras och forskaren kan på så sätt avgöra vad försökspersonen tittar på, och hur länge.
Forskning av den mänskliga synen har visat att vi människor förflyttar vår blick i små 
ryckiga rörelser snarare än i en svepande ögonrörelse. Dessa ryck varar under ca 20–40 
ms. Fixeringarna, dvs när ögonen är stilla, varar i cirka 100–400 ms.  

Om ögats blick är fixerat på ett objekt i längre än 300 ms, först då har detta objekt fångat 
vårt intresse. Ögat kan endast uppfatta detaljer vid fixeringen av ett objekt och utgörs 
av cirka 2% av vår totala 180° totalskärpa. De övriga 98% som sker utanför direktseendet 
kallas periferseende. Det perifera seendet kan inte urskilja detaljer men väl uppfatta 
rörelser samt väcka igenkänning, vilket kan leda till att vi fixerar om blicken på objektet.

Genom användning av Eye Tracking-teknik har forskare kunnat analysera shopperns 
beteende samt anledningen och psykologin bakom specifika ageranden. Utifrån detta har 
forskare sammanställt sex saker vi kan lära oss om konsumentbeteende och bakgrunden 
till detta beteende. 

Lektion 1

För att spara energi och undvika obekväma huvudrörelser tenderar shoppern att undvika 
att röra på huvudet och endast använda ögonen för att scanna av en miljö. Det medför 
ett begränsat område som shoppern scannar av på ungefär 60-180 cm ovanför 
marken i en normal butiksmiljö. Ju närmare shoppern är ett objekt desto närmare ögon-
höjd måste objektet vara för att hamna inom synfältet, eftersom synfältet har formen 
av en tratt. Detta betyder att skyltning som återfinns nära golvet eller i taket oftast inte 
får någon uppmärksamhet av shoppern. Periferiseendet kan upptäcka ansikten, rörelser 
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samt objekt som verkar motsvara de mål som shoppern har satt upp.  Nya produkter 
som placeras i periferiseende har mindre chans att upptäckas eftersom de inte väcker 
igenkänning och inte kan uppfylla shopperns behov. Produkter som placeras högt eller 
lågt på hyllan har däremot större chans att upptäckas om de föreställer ett ansikte som 
riktar sin blick emot konsumenten eller om det är en bild på någon som verkar utföra en 
rörelse. Då först kan detta upptäckas av det perifera seendet och locka konsumenten att 
fixera sin blick på produkten.

 
Lektion 2

Shoppern kommer till en butik med ett antal uppsatta mål. Intrycken som möter 
shoppern i butik är dock för omfattande för att denne ska kunna ta till sig samtliga 
intryck. För att lösa detta problem scannar shoppern av omgivningen efter information 
som kan tänkas hjälpa shoppern att uppfylla sina mål, medan resterande intryck till 
största delen filtreras bort. En shopper som spenderar 30 minuter i en butik spenderar 
det mesta av sin tid på att förflytta sig i butiken. Under ett 30 minuter långt butiksbesök 
spenderar shoppern så lite som 18–36 sekunder på att fixera blicken på skyltningen i 
butiken, vilket resulterar i ca 1 sekunds genomsnittlig fixeringstid på en enskild skylt. Det 
är tillräckligt för att shoppern ska kunna läsa 3–5 ord. Med andra ord är det viktigt att få 
varje ord att räknas. Sannolikheten är ungefär dubbelt så stor att shoppern läser en skylt 
som innehåller färre än 12 ord än en skylt som innehåller fler än 13 ord. En bra skylt bör 
innehålla text som är stor och tydlig med så få ord som möjligt samt en tydlig logga som 
anger avsändaren. 

Lektion 3

Shoppern kommer till en butik med ett antal mål/inköp som denne ämnar full följa under 
sin shoppingrunda och letar därför efter saker som kan tänkas hjälpa denne att fullfölja 
sina inköp. Skyltar som inte är placerade i direkt anslutning till produkten kan inte hjälpa 
shoppern med att uppnå ett mål och kommer därför i lägre grad att leda till köpbeslut. 
Det är till och med så att utstickande skyltar kan ses som irriterande av shoppern 
eftersom dessa upplevs vara i vägen och hindrar kunden från att fullfölja sina mål. Om 
skylten är placerad intill varan är det cirka tre gånger mer sannolikt att detta leder till ett 
impulsköp. 

 
Lektion 4

Människan föredrar att följa vanor. Vi föredrar t.ex att läsa text horisontellt från vänster 
till höger. Att läsa text på ett annor lunda sätt, till exempel från höger till vänster eller 
nerifrån och upp leder till en större ansträngning. Ett exempel på detta är Tropicana’s 
grafiska layout på sina juiceförpackningar 2009, där kunden tvingades läsa varumärket 
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nerifrån och upp, vilket resulterade i -20% mindre sålda enheter. Eye Tracking-teknik har 
visat att det är ungefär tre gånger så vanligt att shoppern fixerar blicken på en produkt 
eller skylt med texten skriven som vanligt.

Lektion 5 

Alla shoppers har inom varje produktkategori en grupp av varor som han eller hon över- 
väger vid ett köp. Denna urvalsgrupp går under begreppet consideration set. Vilka
varor som ingår i detta consideration set påverkas av de olika varumärkenas marknads-
föringskampanjer, produkternas förpackningsdesign, hur de är ordnade på hyllan etc. 
Storleken på shopperns consideration set varierar från konsument till konsument samt 
beroende på vilket inköpsmål kunden har med sin shopping. Ny forskning visar också att 
shopperns consideration set varierar i storlek och som procentandel av totala antalet 
varor inom en produktkategori. Forskningen visar att den produktgrupp som övervägs är 
procentuellt mindre inom vissa kategorier jämfört med andra; i detta fall har
de gjort en jämförelse mellan produktkategorierna frukostflingor och salta snacks. 
Denna skillnad i storlek beror till viss del på att shoppern tenderar att försöka dela upp 
produktkategorier i underkategorier för att på detta vis underlätta beslutsprocessen. 
Det kan förklara skillnaden i storlek på consideration set mellan produktkategorier. 
Som exempel valde en del shoppers att dela in frukostflingor i kategorier innehållande 
socker eller sockerfria flingor medan salta snacks ofta delades in i underkategorierna 
vanliga snacks eller fettsnåla snacks. En annan hypotes som föreligger är att vissa 
produktkategorier består av varor med mer eller mindre liknande produktdesign. I en 
produktkategori med relativt homogen produktdesign ökar antalet produkter som 
shoppern överväger eftersom det då blir svårare för shoppern att göra en första 
distinktion. För leverantören betyder det att en ny produkt inom en produktkategori 
med klart urskiljbara varumärken eller produktförpackningar måste lita mycket mer på 
marknadsföring än in-store push för att kunna förändra kundens medvetande, och hamna 
i dennes consideration set.

Lektion 6

Till sist har Eye Tracking-tekniken lärt oss att om du har ett välkänt varu märke som 
konsumenten letar efter gör du bäst i att ”sticka ut” från konkurrenterna. Om ditt 
varumärke är mindre känt bör du försöka efterlikna bästsäljaren inom kategorin. 
Detta kan verka bakvänt, men inte om föregående lektion tas i beaktan. Om shoppern 
inte kommer till butiken för att leta efter ditt varumärke kan du fånga shopperns 
uppmärksamhet genom dennes periferiseende. För att göra detta bör din private label 
produkt efterlikna den produkt som kunden kommer till butiken för att köpa så mycket 
som möjligt, eftersom det perifera seendet filtrerar ut produkter som inte verkar kunna 
uppfylla det inköpsmål som shoppern har med sitt butiksbesök. Eye Tracking visar att 
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sannolikheten att en copycat uppmärksammas av kunden är nästan lika stor som att 
originalet uppmärksammas. Det är dock viktigt att inte vara alltför uppenbart en kopia 
då detta oftast resulterar i fångad uppmärksamhet men inte resulterar till inköp, och inte 
heller för diskret då detta inte leder till fixering.

Identifiering av vad som påverkar shopperns 
uppmärk samhet, engagemang och köpbeslut

Shoppern har en begränsad uppmärksamhet och använder sin tid under shopping rundan 
effektivt. Den typiska shoppern fattar ett beslut om köp på cirka 8,5 sekunder, vilket 
inkluderar den tid det tar att förflytta sig till varan. Endast 17% av shoppers plockar upp 
och överväger mer än ett varumärke. Shoppers uppmärksammar bara ungefär 50% av 
de varumärken som finns inom en produktkategori. Nya varumärken uppmärksammas 
färre än 33% av gångerna. Om shoppern inte kan hitta det den söker inom 8–10 sekunder 
kommer denne med största sannolikhet att gå vidare. För att vara framgångsrik i butik 
är det viktigt att förstå hur shoppern allokerar sin tid och uppmärksamhet, vilket har 
lett till att forskare på området har börjat komplettera traditionell etnografisk forskning 
(att studera beteende) med tekniker för Big Data och Eye Tracking för att bättre förstå 
shopperns beslutfattningsprocess och hur denne allokerar sin uppmärksamhet i butik och 
mellan olika varumärken. 

Experimentell forskning visar att ett föremåls färg, utformning, storlek och rörelse 
påverkar uppmärksamheten. Ett blått objekt bland många röda, eller ett litet objekt  
bland många stora fångar shopperns uppmärksamhet, precis som en distinkt form 
eller bilder på ansikten med avancerade drag. Söktiden påverkas också av antalet och 
variationen av visuella distraktioner. Ett högt antal distraktioner leder till att det är 
svårare att fånga kundens uppmärksamhet och på så sätt påverka köpbeslutet. Om 
en produktkategori uppvisar stor variation i färg är det bättre för producenten att 
variera storleken eller formen på förpackningen istället för färgen. Nedan följer en 
sammanfattning av fem studier i vilka shopperns uppmärksamhet har undersökts och  
hur det driver dennes beteende. 

Studie 1: Vad ser shoppern när han/hon går genom butiken?

Denna studies syfte var att avgöra vart shoppern riktar sin uppmärksamhet när den går in 
och runt i en livsmedelsbutik och samtidigt handlar varor. Forskningen visar på flera olika 
beteendemönster. Shoppern tittar rakt fram och scannar av omgivningen horisontellt 
och den visuella uppmärksamheten distribueras över ett område cirka 60–180 cm över 
golvet och koncentreras på ca 120 cm höjd. Shopperns uppmärksamhet dras till distinkta 
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produktdisplayer och skyltningar samt till närvaron av andra shoppers. Uppmärksamheten 
koncentreras till en början till mitten av hyllan för att sedan gradvis expanderas utåt i 
de fall shoppern bestämt sig för att engagera sig i den aktuella produktkategorin. Om 
shoppern i förväg har planerat att handla från en produktkategori så spenderar han/hon 
betydligt mer uppmärksamhet och tid vid den kategorin (ungefär 3 gånger så lång tid). 
Till sist nämns att shopperns uppmärksamhet påverkas av närliggande produkt-kategorier 
om denne inte planerat att handla från den aktuella produktkategorin. I detta exempel 
drogs shopperns uppmärksamhet bort från tidningsstället och fokuserades istället 
på en dryckeskyl, förmodligen på grund av kylens distinkta färg i förhållande till den 
närliggande produktkategorin tidningar.

Studie 2: Vad påverkar shopperns förmåga att hitta vad de söker?

Denna studie undersöker hur det visuella utseendet och komplexiteten av en hylla, 
kombinerat med shopperns mentala mål påverkar hur fort shoppern kan hitta den 
produkt som han/hon söker. Resultaten visar att om shoppern har en mental bild av hur 
den efterfrågade produkten ser ut, så reduceras söktiden med cirka 40%. En distinkt 
produktdesign i en produktkategori med i övrigt homogena produktdesigner visar också 
en reduktion i söktid med cirka 40%. Att addera ytterligare facings (platser i hyllan) 
reducerar även det söktiden, i detta fall ledde en fördubbling av antalet facings till en 
reducering i söktid med cirka 26%. Resultaten understryker också värdet av att fronta 
varorna i hyllan, eftersom söktiden ökar med i snitt 10% om hyllan är oorganiserad.  
Vidare kan nämnas att det tar shoppern cirka 9 sekunder att inse att en vara är slut. Om 
en hylla ser mindre välfylld ut (dvs 30% av varorna är utsålda) så kommer shoppern att 
spendera mindre tid vid den hyllan, sannolikheten att shoppern drar slutsatsen att varan 
som eftersöks är slut, ökar med 50% (oavsett om den faktiskt är det eller ej).
 

Studie 3: Hur påverkar en butiks utformning och exponering shopperns beslut  
att gå in i en butik och hur påverkar det till köpbeslut?

Denna studie undersöker hur butiksutformning och skyltning påverkar shopperns 
förmåga att hitta det han/hon söker. En mindre välorganiserad butik ökar shopperns 
stress, vilket leder till navigationsfel i butik. En butik med otydlig utformning och 
exponering ökar den tid och kraft som shoppern måste lägga ner för att hitta de varor 
som den söker. Shoppern kommer då att fokusera mer på lätthanterlig information 
gällande produkten, t ex pris, när ett köpbeslut ska tas. Teorin är därför att en butik med 
otydlig utformning och skyltning leder till en större priskänslighet hos kund. Resultaten 
visar att genom att ändra en klädbutiks fönsterskyltning så att den signalerar mer 
relevanta produkterbjudanden ökade sannolikheten att shoppern väljer att gå in i butiken 
från 64% till 73%. 
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När shoppern väl var inne i butiken påverkade inte butikens utformning och skyltning 
(välorganiserat eller oorganiserat) sannolikheten till köpbeslut eller ej, förmodligen på 
grund av att shoppern redan befinner sig i butiken. Studien visade dock att vid en ökning 
av försäljningspriset med 40% så minskade försäljningen i den oorganiserade butiken 
med 31%, medan den välorganiserade butiken endast upplevde en försäljningsminskning 
med 9%. Med andra ord så är shoppern villig att betala ett högre pris för samma vara om 
butikens utformning och skyltning underlättar för shoppern att hitta det som eftersöks, 
eftersom den tid och ansträngning som shoppern måste lägga ned inför köp minskar. 

Studie 4: Hur påverkar produktpresentationen shopperns engagemang och  
köpbeslut?

Studien undersöker anledningen till en klädbutiks dåliga resultat inom herrkläder och vilka 
olika åtgärder som kan förbättra resultaten. Studien visar att män generellt är mindre 
benägna att interagera med produktdisplayer med vikta kläder än när kläder hänger på 
galgar. Den vanligaste anledningen till beteendet är att den manliga shoppern inte ansåg 
sig kunna vika och lägga tillbaka klädesplagget ordentligt. 
 
I övrigt visade det sig att många manliga shoppers angav att de hade problem med att 
hitta de klädesplagg som de sökte. Tidigare studier visar att män HAR större problem att 
navigera och att deras lösning snarare är att gå iväg och låta bli att handla istället för att 
be om
hjälp. 

I studien testas två lösningar på dessa problem. Den första lösningen var att gruppera 
relaterade produkter tillsammans för att på så sätt erbjuda färdiga produktlösningar. I 
den studien testades även att införa ett ”men’s style center” där populära kombinationer 
av kläder visades upp och placerades i närheten av samtliga inventarier inom de produkt-
kategorier som visades, för att på så sätt inspirera och hjälpa männen att enklare kunna 
hitta kläder som passar ihop. Till sist föreslogs att butiken skulle införa en enklare vikning 
av kläder som shoppern skulle känna sig bekväm med. 
 
Förändringarna resulterade i en kundökning på 11%, en ökning i transaktioner med 20% 
och en ökning med 18% antal sålda enheter. ”Men’s style center” resulterade i en ökning 
med 460% i antalet interaktioner med produktkategorierna, vilket i sin tur resulterade i 
en försäljningsökning med 54% respektive 36% för två av de produkter som visades där.

Studie 5: Vilken roll har butikssäljarna i att påverka konsumentbeteende?

Denna studie anger att en säljare kan påverka shopperns engagemang i butiken genom 
att interagera och därigenom bromsa upp shoppern. Detta uppmuntrar till ett längre 
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butiksbesök och fler interaktioner med olika produkter, som förhoppningsvis också 
leder till fler köp. Forskningen ämnade att undersöka vilka tillvägagångssätt som säljarna 
använder och vad som är mest effektivt. 

Resultaten visar att proaktiva konversationer, produktförslag eller rekommendationer 
eller att dela personliga erfarenheter, ger ett signifikant bättre resultat (snittförsäljning 
på $97) jämfört med att endast bemöta kundens uttalade önskemål (snittförsäljning på 
$62). Att konversera proaktivt leder dock inte till en högre rapporterad kundnöjdhet. 
Studien visade att för att höja kundnöjdheten så bör säljarna göra konversationen mer 
personlig. Komplimanger och smicker leder till de högsta betygen i kundnöjdhet och till 
störst påverkan till köpbeslut (tillskriven säljarna). Komplimanger och smicker kan också 
leda till ökade snittköp för övriga kunder som hör konversationen. 
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