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Abstract 
Today’s textile industry faces a problem as it produces too much clothing in relation to the 

demand. The high level of competition in the industry require the companies to apply 

different campaigns and sales to successfully sell off the products. Despite this, several 

companies report that they have failed to sell off their discounted products which has resulted 

in reduced margins. This study will examine in-store signage and its impact on consumers’ 

attention when shopping reduced price products. The two aspects the study will proceed from 

are the effect of the colour and the message on consumers’ attention. Previous studies 

demonstrate that signage is an effective approach of attracting customers to stores. When it 

comes to the framing of signs, companies should consider customer segment since customers 

tend to respond differently depending on how a message is framed.  

 

The study is based on a controlled experiment with a technical tool, eyetracking. The 

experiment was conducted in a clothing store for the purpose of pursuing a real-world 

environment and experience. A complementary questionnaire was used to collect information 

that the eyetracking-glasses were unable to generate. The results of the study states that 

customers pay attention to signage when shopping discounted products. Regarding the choice 

of message framing, it appears that percentage promotions are most attractive due to the 

attention payed to these signs. The study also shows that the grey sign captured consumer 

attention to a greater extent than the red one. 

 

 The study is a bachelor thesis written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
Dagens textilindustri står inför ett problem där det produceras för mycket kläder i relation till 

efterfrågan. Den höga konkurrensen i branschen förutsätter att företagen använder sig av 

kampanjer och realisationer för att få varorna sålda. Trots detta rapporterar flertalet företag att 

de inte lyckats sälja slut reavarorna vilket har lett till minskade marginaler. Den här studien 

kommer att undersöka hur skyltning i butik påverkar konsumenternas uppmärksamhet vid 

shopping på rea. De två aspekterna undersökningen kommer utgå från är färgens och 

budskapets inverkan på uppmärksamheten. Tidigare forskning påvisar att skyltning är ett 

effektivt sätt att locka kunder till butiker. Vid utformningen av skyltningen bör företagen ta 

hänsyn till kundsegmentet eftersom konsumenter tenderar att respondera olika beroende på 

vilket sätt ett budskap är utformat. 

 

Studien baseras på ett kontrollerat experiment med ett tekniskt verktyg, eyetracking. 

Experimentet utfördes i en klädbutik eftersom en naturlig shoppingupplevelse eftersträvades. 

En kompletterande enkät användes för att samla in den information eyetracking-glasögonen 

inte kunde generera. Resultatet av studien visar att konsumenter tittar på skyltningen vid 

shopping på rea. Gällande budskapet på skylten framgår det att procentavdrag är mest 

attraktivt då dessa skyltar givits mest uppmärksamhet. Studien visar även att en grå skylt 

fångar konsumenternas uppmärksamhet i större utsträckning än en röd. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Idag är det vanligt att detaljhandelsföretag har svårt att sälja slut sina produkter på rean. 

Flertalet företag har rapporterat att de har stora lager av varor som inte blivit sålda vilket leder 

till att företagen på ett eller annat sätt måste göra sig av med dem. USA:s handelsdepartement 

har nyligen redogjort att lagren av osålda varor hos USA:s detaljhandel, grossister och 

fabriker steg med 0,6 procent i februari jämfört med månaden innan (Nyhetsbyrån Direkt 

2018). Detta har pågått under en längre period vilket lett till en successiv ökning av lagren 

vilket i längden blir ohållbart för både företagen och konsumenterna. 

  

Globaliseringen och digitaliseringen är två bidragande faktorer till den konkurrerande miljön 

som råder i detaljhandeln (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén 2016). Den konkurrerande 

miljön har medfört att detaljhandlare gör allting för att locka kunder till butiken och för att få 

dem att stanna så länge som möjligt. För att lyckas med detta använder de olika strategier 

varav visual merchandising är en av de viktigare (Gudonavičienė & Alijošienė 2015). Visual 

merchandising används bland annat för att väcka konsumenternas uppmärksamhet och 

upplysa dem om vilka produkter som finns tillgängliga så att kundens behov kan matchas med 

en vara. Visual merchandising används även för att behålla kundernas uppmärksamhet vid en 

specifik vara samt att hjälpa dem i köpprocessen. Skyltning, produktpresentation och färger 

ingår i visual merchandising och är några av de främsta faktorerna som påverkar 

konsumentens köpbeslut (Bhalla & Anuraag 2010). 

  

Genom att förstå konsumenternas shoppingbeteende kan butiks- och marknadsföringschefer 

styra kundens shoppingupplevelse (Sorensen, Bogomolova, Andersson, Tring, Sharp, 

Kennedy, Page & Wright 2017). Företag som studerar konsumenternas beteende får därför en 

större förståelse över den beslutsfattande processen och kan på så sätt ändra sina strategier för 

att påverka kunden (Katole 2012). Den här uppsatsen kommer därför att undersöka i vilken 

utsträckning skyltning i butik påverkar konsumentbeteendet vid shopping på rea. 

Förhoppningen med studien är att kunna bidra med kunskap till butikschefer och visual 

merchandisers angående hur de bör använda skyltning i butik för att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Som tidigare nämnts har företag, bland annat Jack & Jones, Vero Moda och Åhléns, haft 

problem med att lyckas sälja alla sina tillverkade varor. Detta har resulterat i att användbara 

kläder bränts eftersom de inte blivit sålda på rean (Mattsson 2009; Hansson 2017; Andersson 

Åkerblom 2017). Samtidigt som företagen har problem med reaförsäljningen använder de sig 

i allt större utsträckning av kampanjer och realisationer för att fånga kundens intresse då 

konkurrensen på marknaden är hög (Naess 2017). Resultatet av den höga andelen 

reaförsäljning, i kombination med ökad prispress, har lett till att företag som bland annat 

Björn Borg och Odd Molly rapporterat minskade marginaler (Hansson 2016; Hansson 2018). 

  

Problemet med rea som beskrivits ovan är en del av modehandelns problem som främst beror 

på att det produceras för mycket varor och sättet konsumenterna väljer att konsumera på. 

Dagens textilbransch är inte hållbar utan det krävs en förändring hos både producenterna och 
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konsumenterna. Förändringen är omfattande i och med att den rör aspekter både ur 

ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Löner och arbetsförhållande är två exempel 

på frågor som är komplexa att lösa. Den här studien kommer därför att gå djupare in på hur 

företagen kan förbättra sin reaförsäljning genom användning av skyltning i butik på ”rätt” 

sätt. Resultatet av studien kan vara en tillfällig lösning på problemet med rea och 

förhoppningen är att resultaten kan bli användbara för butikschefer och visual merchandisers.  

 

Trots den överkonsumtion som genomsyrar modehandeln medför dagens teknologi enorma 

möjligheter. Den här uppsatsen kommer att baseras på en undersökning med eyetracking-

teknologi vilket kan vara ett hjälpmedel för butikschefer och visual merchandisers i deras 

arbete i butik. Tidigare har de behövt gå mer på känsla och erfarenhet på grund av avsaknaden 

av tekniska verktyg vilka idag kan generera precisa data över hur konsumenterna agerar i 

butik. Genom eyetracking-teknologin är det möjligt att se exakt var personer tittar. En 

eyetracker kan användas bland annat för att läsa av närvaro, uppmärksamhet och fokus hos 

individen vilket kan användas för att nå djupare insikter i konsumentbeteende. Via synen 

registreras mycket av den information som hjärnan bearbetar och genom att observera en 

individs blick möjliggörs en förståelse av vad personen uppmärksammar. Resultatet av 

informationen kan därför användas till att dra slutsatser om vad som driver ett visst beteende 

hos personen (Tobii u.å). 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Studien syftar till att söka förståelse för hur skyltning i butik påverkar kundens 

uppmärksamhet vid shopping på rea. För att kunna besvara detta har vi formulerat följande 

forskningsfrågor: 

 

• Lägger konsumenterna märke till skyltning i butiken när de handlar på rea?  

• Påverkas konsumenternas uppmärksamhet av färgen på skylten? 

• Hur påverkas konsumenterna av olika budskap på skyltning i butik vid rea? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien kommer att avgränsas till hur reaskyltar påverkar kvinnors uppmärksamhet i butik. 

Undersökningen kommer begränsas till KappAhl Nordstan i Göteborg och genomföras under 

två dagar där fyra utvalda skyltar närmare kommer att undersökas. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Konsumentbeteende 

 

Konsumentbeteende är ett forskningsområde inom marknadsföring som bland annat innefattar 

konsumentens beteende, attityder och värderingar vid ett köpbeslut (Ekström, Ottosson & 

Parment 2017). Enligt forskare inom konsumentbeteende är den beslutsfattande processen 

traditionellt sätt rationell vilket betyder att människor lugnt och noggrant samlar så mycket 

information som möjligt om en produkt, väger positiva och negativa aspekter av varje 

alternativ mot varandra för att sedan komma fram till ett beslut (Solomon, Bamossy, 

Askegaard & Hogg 2016). Den rationella köpbeslutsprocessen inleds med en behovsupptäckt 

som leder till en informationssökning. Utifrån den ihopsamlade informationen utvärderas de 

olika alternativen för att sedan leda till ett köpbeslut och ett efterköpsbeteende där produkten 

utvärderas (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Det finns dock studier som visar att 

konsumenter inte alltid agerar rationellt. Det mänskliga beteende påverkas av stämningar och 

känslor som gör att de uppträder på ett oförutsägbart eller irrationellt sätt. Det irrationella 

beteendet hos människor har lett ett nytt forskningsområde, beteendeekonomi (Mahapatra & 

Mehta 2015). Beteendeekonomin bygger på aspekter från både psykologi och ekonomi 

(Ariely 2008) och fokuserar till stor del på priming vilket innebär hur olika signaler i 

närmiljön påverkar konsumenterna att reagera på ett särskilt sätt utan att de vet att detta 

påverkar dem (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2016). Priming framkallar implicita 

minnen hos konsumenten och ett exempel på priming är butiksmarknadsföringsmetoder 

såsom skyltning (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 

 

2.2 Skyltning i butik 

 

Forskningen på området gällande butiksskyltning är väldigt omfattande. Mycket kunskap 

finns bland annat om hur uppmärksamhet skapas, hur konsumenter söker information i butik 

och hur konsumenterna påverkas av olika utformningar på skyltningen. Uppmärksamhet har 

tidigare definierats på olika sätt och olika fenomen har studerats, exempelvis hur känslor som 

uppstår kan mätas (Sherman, Mathur & Smith 1997), uppfattningen om butiksatmosfären 

(Robert & John 1982), butikens image (Reardon, Miller & Coe 1995) och förpackningens roll 

(Clement, Kristensen & Grønhaug 2013). Metoderna för att undersöka den här typen av 

uppmärksamhet har ofta varit enkätfrågor (Hunt, Sparkman & Wilcox 1982) eller experiment 

(Kalyuga, Chandler & Sweller 1999). Under 2010-talet har det dock börjat användas tekniska 

mätningar så som eyetracking och mätning av hur ögat rör sig (Chandon, Hutchinson, Bralow 

& Young 2009). 

  

En studie av Cant & Hefer (2012) visar att kvinnor är mer benägna att genomföra en 

shoppingtur om butiken har visuell skyltning. Annonsering i butik ses även som en av de 

främsta faktorerna som påverkar konsumenterna i ”point-of-purchase”-beslutet (Bhalla & 

Anuraag 2010). Skyltning i butik kan därför användas både för att locka in kunder i butiken 

(Cant & Hefer 2012; Huddleston, Behe, Minahan & Fernandez 2015), påverka deras 

köpbeslut (Clement, Aastrup & Forsberg 2015; Gidlöf, Anikin, Lingonblad & Wallin 2017) 

samt leverera en bättre köpupplevelse (Bhalla & Anuraag 2010; Huddleston, Behe, Minahan 

& Fernandez 2015; Soomro, Kaimkhani & Igbal 2017). 
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Detaljhandlare har genom alla tider använt sig av butiksmiljön för att särskilja sig gentemot 

sina konkurrenter. Skyltning i butik är därför ett viktigt element för att kommunicera med 

kunder eftersom de har en stor påverkan på kundens visuella uppmärksamhet (Otterbring, 

Wästlund, Gustafsson & Shams 2014; Clement, Aastrup & Forsberg 2015). Skyltning 

används av detaljhandlare som ”silent salespeople” då de hjälper kunderna att navigera, hitta 

produkter, utvärdera dessa för att sedan eventuellt göra ett köp (Huddleston, Behe, Minahan 

& Fernandez 2015). Genom att skyltarna kan guida kunderna under shoppingturen upplevs 

den både enklare och snabbare samtidigt som butikspersonalen sparar tid då de inte behöver 

visa kunden rätt och informera dem om exempelvis produktinformation och kampanjer (Cant 

& Hefer 2012). 

  

Skyltning är även ett viktigt element för att butiken ska upplevas estetiskt tilltalande. En enkel 

och organiserad butikslayout är nödvändigt för att kunderna lätt ska hitta rätt produkter 

samtidigt som skyltarna förskönar butiken vilket påverkar kundens shoppingupplevelse i 

positiv bemärkning (Cant & Hefer 2012; Marques, Cardoso & Palma 2013; Soomro, 

Kaimkhani & Igbal 2017). Skyltning används inte enbart till att underlätta för kunderna att 

hitta rätt produkter utan kan även ge dem information som kan påverka den beslutsfattande 

processen och det slutgiltiga valet (Gidlöf, Anikin, Lingonblad & Wallin 2017). Ett sätt att 

öka uppmärksamheten och framhäva en specifik produkt är genom skyltning nära 

produktkategorin (Clement, Aastrup & Forsberg 2015). Produkter som skyltas i butiken är 

nämligen de produkter som kunderna tittar snabbast och oftast på (Otterbring, Wästlund, 

Gustafsson & Shams 2014) varpå planering av skyltning och butikslayout är en nyckelfaktor i 

påverkan av kundens köpbeteende (Lee et al. 2015). 

  

In-store skyltning och andra in-store stimuli bör enligt Otterbring, Wästlund, Gustafsson och 

Shams (2014) prioriteras på olika vis i köpprocessen beroende på hur bekanta kunderna är 

med butiken. För kunder som inte är bekanta med butiken bör det främst finnas skyltar som 

hjälper dem att navigera rätt. Kunder som däremot är bekanta med butiken använder sig 

istället av skyltar i det beslutsfattande skeendet. I det senare exemplet används skyltningen 

främst som en del av den informativa processen för att påverka kundens val av produkt 

(Gidlöf, Anikin, Lingonblad & Wallin 2017). Forskning visar även på att priset bör vara den 

sekundära faktorn i “point-of-purchase”-processen. Främst bör skyltning av 

produktinformation beaktas eftersom dessa skyltar tenderar att öka möjligheterna till ett köp i 

högre utsträckning än vad priset gör (Huddleston, Behe, Minahan & Fernandez 2015). 

  

Som ovan nämnt finns det flertalet studier som tyder på att kunder använder skyltning när de 

handlar i butik. Detta gäller både i den navigerande- och beslutsfattande processen. 

Forskningen påvisar även att användningen av skyltar i butik kan leda till ökad försäljning 

(Cant & Hefer 2012; Huddleston, Behe, Minahan & Fernandez 2015; Soomro, Kamikhani & 

Iqbal 2017) varpå hypotes ett kommer att undersöka huruvida skyltning i butik påverkar 

kundens köpbeteende. 

  

H1: Kunderna fokuserar på skyltningen när de handlar på rea i butik. 

 

2.3 Färgval på skyltar i butik 

 

Nittio procent av det människan vet om omvärlden har registrerats genom synen. Synen är 

därmed det sinne människan använder mest. Tidigare marknadsundersökningar visar att mer 

än åttio procent av den visuella informationen människan uppfattar är kopplad till färger. 
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Detta innebär att färgsättning är en viktig del i framförandet av information (Mofarah, 

Tahmtan, Dadashi & Banihashemian 2013). Färger har alltid haft en viktig påverkan på en 

persons humör, känslor och uppfattning (Singh & Srivastava 2011) och tillsammans med 

andra element kan färger påverka konsumenternas val och köpbeslut. På grund av färgernas 

stora påverkan på konsumenterna är de en integrerad del i marknadsföringen (Aslam 2006; 

Singh & Srivastava 2011; Labrecque & Milne 2012). Användningen av ”rätt” färger kan öka 

ett budskaps attraktivitet (Singh & Srivastava 2011) och därigenom fånga kundens intresse 

(Bellizzi, Crowley & Hasty 1983; Lee et al. 2015). 

  

Tidigare studier visar att människor tenderar att dra sig till varma färger (Bellizzi, Cowley & 

Hasty 1983) och att varma färger generellt uppfattas som inbjudande och energiska (Green 

2017). Röd är en varm färg som lätt fångar kundens uppmärksamhet i butik (Mofarah, 

Tahmtan, Dadashi & Banihashemian 2013; Lee et al. 2015; Green 2017). När en kund 

exponeras för färgen röd under en längre period ökar personens hjärtfrekvens samt blodtryck 

(Lee et al. 2015) och dessa förändringar i kroppen medför att människor fattar snabba beslut 

(Singh & Srivastava 2011). Användandet av färgen röd kan därigenom trigga konsumentens 

köpbeteende vilket kan leda till impulsköp. Det kan därför vara fördelaktigt att använda sig av 

färgen röd i butiken (Bellizzi, Crowley & Hasty 1983; Bhalla & Anuraag 2010). Röd är 

dessutom den vanligaste färgen på reaskyltar eftersom personer ofta associerar röd som den 

typiska ”reafärgen” (Lee et al. 2015; Green 2017). Lee et al. (2015) genomförde en studie där 

de undersökte färgers påverkan på konsumenten och resultatet från undersökningen pekar på 

att konsumenter visar mer uppmärksamhet mot röda försäljningsskyltar jämfört med de blå 

som även undersöktes i studien. Studien visar även att företag som i större utsträckning 

fokuserar på en hög butiksförsäljning än varumärkesbyggande bör använda sig av rödfärgade 

skyltar eftersom konsumenterna förknippar dessa med en hög grad rabatt. 

  

Flertalet studier visar att användningen av rött påverkar kundens beslutsfattande och 

köpintention. Hypotes två kommer därför att testa huruvida det är någon skillnad på hur 

konsumenter uppfattar skyltar med olika färgsättning när de handlar på rea i butik. 

  

H2: Kunderna uppmärksammar en röd skylt i större utsträckning än en grå skylt. 

 

2.4 Budskap på skyltar i butik 

 

Ett vanligt och effektivt sätt för butiker att locka kunder är genom visuell skyltning och 

annonsering (Bayer & Ke 2013). Budskapet som förmedlas via skyltarna kan ha en stor 

inverkan på konsumenternas köpbeslut (Gidlöf, Anikin, Lingonblad & Wallin 2017). Många 

företag lägger därför mycket tid och pengar på att komma fram till hur de på bästa effektiva 

sätt bör marknadsföra sina produkter (Bayer & Ke 2013). Ett av de viktigaste målen med 

dessa investeringar och åtgärder är att öka försäljningssiffrorna och företagets potentiella 

vinst. Det är då heller inte överraskande att tillförlitliga prissänkningar kan leda till ökad 

efterfrågan på produkten (Sinha, & Smith 2000; Bayer & Ke 2013). Prisrabatter är nämligen 

populärt hos många konsumenter eftersom de har förmågan att stimulera omedelbara inköp av 

de marknadsförda produkterna i fråga, vilket resulterar i ökad försäljning (Gendall, Hoek, 

Pope & Young 2006). Ekonomi- och marknadsundersökningar visar att det inte bara är det 

slutgiltiga nettopriset som påverkar konsumenternas köpbeslut och vad konsumenterna 

uppskattar att spara på sina inköp, utan nämligen också hur och på vilket sätt priset 

presenteras (Bayer & Ke 2013). 
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En studie av Gendall, Hoek, Pope & Young (2006) påvisar att skyltning i butik är ett effektivt 

sätt att marknadsföra sina produkter till nedsatt pris. En och samma prisnedsättning kan 

uttryckas på olika sätt. Det kan till exempel vara en procentuell minskning, avdrag i kronor 

eller att budskapet är utformat som en volymrabatt; “två för priset av en” eller “köp en och få 

en på köpet”. Konsumenter tenderar att respondera olika beroende på vilket sätt ett budskap är 

utformat och valet av vilken typ av utformning som företagen ska välja är mycket beroende på 

hur konsumenter bearbetar och tolkar budskapen (Gendall, Hoek, Pope & Young 2006; Li, 

Sun & Wang 2007) men även vilken typ av produkt som marknadsförs (Li, Sun & Wang 

2007; Weisstein, Monroe & Kukar-Kinney 2013). 

  

När företag och butiker väljer hur deras prisnedsättning ska presenteras och hur skyltningen 

skall utformas bör de ta hänsyn till aspekter i form av kundsegment och produkttyp. Detta kan 

i sin tur komma att påverka konsumenternas bedömningar och köpintentioner och därmed 

också företagets försäljning (Weisstein, Monroe & Kukar-Kinney 2013). Hypotes tre kommer 

att pröva huruvida det är någon skillnad på hur konsumenter uppfattar skyltar med olika 

budskap när de handlar på rea i butik. 

  

H3: Kunden uppmärksammar en skylt med budskapet “25% rabatt” i större utsträckning 

än “Sänkt pris”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 

3 Metod 
 

Undersökningen kan grundas på olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa. Utifrån det 

satta syftet och forskningsfrågorna anses ett experiment med eyetracking-glasögon vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt eftersom datan som genereras med hjälp av eyetracking-teknologin 

både är objektiv och precis vilket möjliggör att forskningsfrågorna kan besvaras. Tack vare att 

Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås har tillgång till en 

eyetracking-utrustning möjliggjordes det att denna metod gick att tillämpa på studien. 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

 

Denna uppsats kommer utgå från en experimentell forskningsdesign där hypoteser kommer att 

testas under ett real world-experiment med ett tekniskt verktyg, eyetracking. Experimentet 

kommer att kompletteras med en enkät som behandlar köpvanor, visuell uppmärksamhet och 

upplevelsen av experimentet. En anledning till valet av eyetracking som metod är uttalanden 

från flera forskare, bland annat Milgram (1964), som menar att det är testpersonernas 

handlingar som är mest intressanta att undersöka och att handlingarna säger mer än 

personernas verbala påståenden om deras beteenden. Bara för att testpersonerna säger att de 

agerat på ett visst sätt behöver det nödvändigtvis inte spegla det verkliga beteendet (Milgram 

1964). Genom att använda sig av eyetracking-teknologin tillsammans med en enkät kommer 

jämföranden kunna göras mellan vad testpersonen tror sig upplevt och den faktiska 

upplevelsen. Eyetracking-teknologin har dessutom använts i stor utsträckning på senare tid, 

framför allt när det kommer till att studera reklam (Chandon, Hutchinson, Wesley, Brandlow 

& Young 2009; Suher & Hutchinson 2014). Den har även använts när det kommer till att 

utföra undersökningar i butiksmiljö, då med hjälp av eyetracking-glasögon (Nielsen & 

Pernice 2010), vilket även visar på att det är en lämplig metod att använda när 

konsumentbeteende ska studeras.  

  

Flertalet studier har använt eyetracking-glasögon för att studera konsumentens 

shoppingbeteende i butik. Genom eyetracking-glasögonen genereras data i form av både film, 

som visar shoppingturen från kundens perspektiv, samt vart och hur länge kunden fokuserar 

på olika objekt under shoppingturen. Informationen kan sedan användas för att förbättra 

kundens shoppingupplevelse eller andra faktorer som påverkar kundens beslutsprocess. Ett 

exempel på en studie av shoppingbeteende i butik gjordes av Clement (2007) som undersökte 

hur förpackningsdesign påverkar kundens beslutsprocess. I artikeln poängterar han att det är 

viktigt att undersökningen sker i en naturlig miljö, i hans fall en mataffär, eftersom 

undersökningar i ett laboratorium kan ge andra resultat då upplevelsen skiljer sig från den 

verkliga. Genom att utföra studier i naturlig miljö kan information samlas in om vart och hur 

länge konsumenten tittar på olika objekt samt avslöja de olika stegen i beslutsprocessen.  

Utifrån rekommendationer från tidigare forskning kommer undersökningen att utföras i en 

naturlig miljö, på KappAhl Nordstan, för att på så sätt kunna få ett så verklighetstroget 

resultat som möjligt. Undersökningen kommer baseras på ett urval av testpersoner som 

kommer få till uppgift att gå in i butiken och handla på rean. Detta för att inte styra personerna 

i en viss riktning eftersom det kan påverka resultatet. Enligt Nielsen & Pernice (2010) är det 

viktigt att testpersonerna får utföra en realistisk uppgift då risken minimeras att personerna 

fokuserar på det de tros förväntas kolla på. 
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3.2 Eyetracking-glasögon: hur funderar de? 

 

Eyetrackern skickar ut infraröd strålning mot ögat för att skapa ett reflektionsmönster på 

hornhinnan. Därefter fångas bilder av ögonen och reflektionsmönstren upp av bildsensorer 

som sitter på glasögonens insida. Dessa bilder används sedan för att beräkna en vektor som 

bildas av vinkeln av mellan hornhinnan och pupilreflektionerna. Beräkningen görs med hjälp 

av avancerade bildbehandlingsalgoritmer som tillsammans med en fysiologisk 3D-modell av 

ögat uppskattar ögats position och mäter blickriktningen med hög precision (Tobii Pro 

2018a). 

  

Glasögonen är utrustade med två sensorer per öga samt en full-HD kamera i mitten av bågen. 

De har även en mikrofon som registrerar ljud från både omgivningen och deltagaren. All 

information glasögonen registrerar sparas ned på ett SD-kort i en bärbar enhet genom en 

HDMI-kabel som sammankopplar glasögonen och enheten (Tobii Pro u.å; Tobii Pro 2018b). 

Hur utrustningen ser ut och fungerar illustreras i figur 1 och 2. Glasögonen är dessutom 

kopplade till en surfplatta via wifi vilket gör att testpersonens agerande går att följa på 

skärmen under undersökningen. 

 

 

 
 

Figur 1. Tobii pro glasses 2 (Tobii pro 2018b) 
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Figur 2: Tobii Pro glasses 2 (Tobii Pro 2018a) 

 

3.3 Urval 

 

Eyetracking kan utföras både kvantitativt och kvalitativt. Givet ramarna för projektet kommer 

undersökningen vara av kvalitativ ansats vilket involverar ett färre antal personer men ger ett 

mer detaljerat resultat då dessa personer kan studeras mer djupgående (Nielsen & Pernice 

2010). Urvalet kommer att ske genom ett målstyrt urval vilket innebär att personer som anses 

vara relevanta för forskningsfrågorna kommer bli tillfrågade att ställa upp som testpersoner 

till experimentet. Ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att resultaten 

inte kommer kunna generaliseras till en hel population men däremot kan de bli intressanta för 

framtida forskning (Bryman & Bell 2017). Om studien istället genomförs med ett 

sannolikhetsurval skulle resultaten bli mer intressanta ur ett generaliserande perspektiv 

eftersom stickprovet då blir representativt för populationen (Bryman & Bell 2017). 

Anledningen till varför ett målstyrt urval kommer att tillämpas, istället för ett 

sannolikhetsurval, är eftersom det är svårt att kartlägga populationen som önskas undersökas 

då en känd urvalsram saknas. 

  

För att få ett urval som liknar normalfördelningen kommer den centrala gränsvärdessatsen att 

användas. Enligt statistiker bör urvalet bestå av minst 30 personer. Studiens urval anses 

komma likna normalfördelningen på grund av att experimentet kommer att undersöka en 

vanlig företeelse. Anledningen till varför shopping ses som en vanlig företeelse är då det finns 

mycket forskning på hur konsumenter agerar i butik samt att det är vedertaget att kvinnor ofta 

handlar kläder i butik. Genom att använda ett normalfördelat urval minimeras risken för 

värden med stora avvikelser. Undersökningen kan enbart utföras en gång på samma testperson 

och på grund av att det finns en risk att utrustningen strular kommer urvalet bestå av fler än 

30 personer för att kompensera för eventuellt bortfall. Urvalet kommer att avgränsas till 
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kvinnor då KappAhl främst riktar sig mot dem (KappAhl u.å.). Anledningen till att den 

avgränsningen görs är eftersom KappAhls målgrupp anses relevant då undersökningen 

kommer att utföras på KappAhl. Skulle en annan målgrupp utgöra urvalet kan resultaten bli 

missvisande eftersom uppgiften inte varit helt naturlig för målgruppen att genomföra. 

 

3.4 Enkäten 

 

Frågorna i enkäten, se appendix 1, är utformade dels för att komplettera eyetracking-

undersökningen med information om bland annat testpersonens shoppingvanor och dels för att 

kontrollera huruvida testpersonens uppfattning av skyltningen stämmer överens med datan 

som samlats in med eyetracking-glasögonen. 

  

Fråga 1–3 berör testpersonens ålder, om personen besökt butiken innan och huruvida 

personen letar efter rea vid butiksbesök. Fråga två ger information om testpersonen besökt 

butiken innan vilken är viktig i och med att konsumenten använder skyltning i butik på olika 

vis beroende på hur bekant butiken är för testpersonen. Konsumenter som är bekant med 

butiken sedan tidigare använder skyltningen som information i den beslutsfattande processen 

till skillnad från konsumenter som inte varit i butiken innan. De använder istället skyltningen i 

ett navigerande syfte (Gidlöf, Anikin, Lingonblad & Wallin 2017). Fråga tre kommer ge svar 

på om testpersonen brukar leta rea vid butiksbesök. Denna fråga är relevant då personer som 

inte vanligtvis letar rea kan uppleva experimentet onaturligt vilket kan påverka resultatet. 

  

Fråga 4–5 berör testpersonens upplevelse under experimentet. På fråga fyra kommer 

testpersonerna få gradera upplevelsen av eyetracking-glasögonen från “mycket bra” till 

“mycket dålig”. Frågan ställs för att se om glasögonen påverkade shoppingturen, exempelvis i 

form av att de var obekväma eller att personen kände sig uttittad och därför inte agerade 

normalt. Fråga fem handlar om hur estetiskt tilltalande testpersonerna upplever butiken. 

Svaret kommer att graderas på skalan från “mycket tilltalande” till “inte alls tilltalande”. 

Skyltning i butik används nämligen för att försköna butiken och skapa en avslappnad miljö 

(Cant & Hefer 2012). Genom en estetisk miljö kan kunden enkelt röra sig runt i butiken och 

hitta rätt produkter (Marques, Cardoso & Palma 2013). Resultatet på fråga fem är intressant i 

och med att en icke estetisk miljö kan påverka hur testpersonerna uppfattar skyltningen och 

shoppingturen. 

  

Fråga 6–7 handlar om vilken färg på skylten och vilket budskap som tilltalar testpersonen 

mest. Frågorna ställs för att kunna jämföra om testpersonens uppfattning av skyltarna 

stämmer överens med vad personen egentligen lagt märke till. 

 

3.5 Genomförandet av undersökningen 

 

Första steget i undersökningen var att komma i kontakt med butikschefen på KappAhl för att 

få ett godkännande av att genomföra undersökningen i deras butik. Butikschefen var positiv 

till undersökningen och lät oss vara på plats under flera dagar då hon ansåg att 

undersökningen inte skulle vara störande för deras verksamhet. Hon gav även tillåtelse att till 

viss del ändra på den befintliga skyltningen för att kunna pröva hypoteserna som utformats. 

Innan undersökningen tillfrågades personer i förväg att boka in sig på en tid för att komma 

och genomföra experimentet. Detta eftersom att urvalet skulle bestå av minst 30 personer och 

genom de förutbestämda tiderna behövdes ett färre antal personer värvas utanför butiken. 
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Planeringen av undersökningstiderna gjordes med hjälp av Doodle för att få en enkel och bra 

översikt över när deltagarna valt att komma. Länken till Doodle-planeringen skickades ut till 

vänner och bekanta som ansågs passa in på KappAhls målgrupp då det eftersträvades att 

testpersonerna skulle likna målgruppen vilket skulle leda till ett mer verklighetstroget resultat. 

Majoriteten av testpersonerna som deltog i undersökningen hade i förväg bokat in sig på en 

tid och enbart två personer värvades utanför butiken.  

 

Studien i butik började med att en av de befintliga reaskyltarna byttes ut och sedan 

fotograferades de skyltar som skulle ingå i undersökningen, se appendix 2. Dessa bilder kom 

sedan att användas i programmet Tobii Pro Lab vid analysen av eyetracking-datan. Innan 

testpersonerna genomförde experimentet fick de förklarat för sig hur utrustningen fungerade 

och att glasögonen inte påverkar ögonen mer än tv-tittande. Därefter fick testpersonen sätta på 

sig eyetracking-glasögonen och lägga den portabla enheten i fickan. Glasögonen kalibrerades 

genom att testpersonen tittade på en punkt på ett kalibreringskort och sedan instruerades 

testpersonen om uppgiften vilken gick ut på att leta efter rea, kampanjer och erbjudanden i 

butiken. För att minimera påverkan på experimentet var instruktionerna korta och koncisa och 

frågor angående hur testpersonen skulle agera när de letar efter rean besvarades inte. Detta på 

grund av att experimentet skulle upplevas och genomföras så naturligt som möjligt. 

Instruktionerna testpersonerna fick var: “Gå in i butiken och leta efter rea, kampanjer och 

extrapris” och sedan fick de en riktning att börja gå i. Efter cirka 1,5 till 2 minuter avbröts 

experimentet och testpersonen ombads att fylla i en kort enkät om shoppingturen. Enkäten 

innehöll bland annat frågor om tidigare erfarenheter från butiken, hur shoppingturen med 

eyetracking-glasögonen upplevts och om skyltningen i butiken. 

 

3.6 Bortfall 

 

33 personer genomförde experimentet varav en inspelning inte blev komplett då eyetracking-

glasögonen tappade kontakten med den tillhörande surfplattan vilket resulterade i ett bortfall. 

Trots bortfallet uppnåddes den önskade urvalsstorleken av minst 30 personer och urvalet kan 

därför anses vara normalfördelat. 

 

3.7 Bearbetning av insamlat material 

 

För att kunna utläsa ett resultat och dra eventuella samband mellan datan som samlats in 

genom eyetracking-undersökningen och enkäterna krävdes en genomgång av materialet. Den 

insamlade datan från eyetracking-utrustningen överfördes från SD-kortet i den portabla 

enheten till analysprogrammet Tobii Pro Lab. Varje testpersons shoppingtur resulterade i ett 

filmklipp och filmerna tittades enskilt igenom för sedan att kunna mappa ihop 

filmsekvenserna med bilderna av skyltarna som tagits i butiken. Alla testpersoners enkäter 

och filmklipp anonymiserades genom att delge varje testperson en bokstav, från A-Ö och 

sedan AA-CC när alla alfabetets bokstäver använts. När mappningen färdigställts och det 

blivit en matchning mellan bilderna och filmerna kunde programmets analysverktyg börja 

användas. En uppdelning av areas of interests, AOI, gjordes eftersom analysen av skyltningen 

kommer att ske utifrån fyra utvalda skyltar: SALE, Sänkt pris, 2 för 149:- samt 25% rabatt. 

Varje skylt motsvarade en area of interest, AOI, och detta för att kunna få ut numeriska data 

över hur länge och hur många fixeringar testpersonerna tilldelade varje skylt. Vid mappningen 

matchade alla utom en testpersons film med bilderna, testperson Ö. När AOI skapats visade 

det sig att ännu fler matchningar föll bort då dessa testpersoner inte uppmärksammat det 
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specifika område som tilldelats AOI. Dessa testpersoner har exkluderats ur tabellerna 1–4 

eftersom de saknar data. Analysverktygen i Tobii Pro Lab användes även för att skapa Heat 

Maps och Gaze Plots. Därefter sammanställdes datan från enkäterna i Excel så att enkätsvaren 

kunde jämföras med den insamlade datan från eyetracking-glasögonen. Detta för att se hur 

testpersonen svarat i förhållande till hur personen tittat. 

 

3.8 Etik 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) är etik viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut om vad 

som är bäst att göra i en undersökning. Trots de regler och riktlinjer som finns för etiskt 

förhållningssätt kan oklarheter uppstå vilket leder till att egna ställningstaganden måste tas. 

Under studiens gång har därför de etiska principerna i högsta möjliga mån beaktats och 

besluten som tagits har utgått från dessa. Innan undersökningen genomfördes togs hänsyn till 

informationskravet varpå testpersonerna på ett tydligt sätt informerades om studiens syfte och 

vad de förväntades göra. Det klargjordes även att undersökningen var frivillig och kunde 

avbrytas ifall testpersonen önskade avsluta testet vilka båda ingår i den etiska principen 

samtyckeskravet. 

  

Vid analysen av den insamlade datan togs konfidentialitets- och anonymitetskravet i 

beaktning. Personuppgifter från undersökningen förvarades säkert och alla testpersoner 

garanterades anonymitet i studien genom att de tilldelades en bokstav istället för användning 

av deras namn. Dessutom garanterades att de insamlade uppgifterna enbart skulle komma att 

användas i den aktuella studien. 
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4 Empiriskt resultat 

4.1 Numerisk data 

 

Den numeriska datan presenterad i tabellerna nedan är importerad från eyetracking-

glasögonen. Tiden avser hur länge testpersonen uppmärksammat det utvalda AOI och enheten 

är sekunder. Antal fixeringar syftar till hur många gånger testpersonen tittat på det angivna 

AOI under tidsintervallet och anges i enheten styck. De testpersoner som exkluderats ur 

tabellerna 1–4 är borttagna på grund av att de saknar data för de utvalda AOI. 

 

4.1.1 Sale 

 

 
 
Figur 3. “Sale”-skylten 

 

Testperson Tid 

Antal 

fixeringar 

A 0,28 2 

B 0,20   

C 0,64 3 

D 0,76 3 

F 1,12 1 

G 0,26 1 

I 0,10 1 

K 0,62 1 

L 2,58 7 

O 0,18 1 

P 0,50 3 

Q 1,88 10 

R 0,16 1 

Ä 0,16 1 

Totalt antal fixeringar 35 

Genomsnittstid/person 0,67 

 
Tabell 1. Eyetracking-data för ”Sales”-skylten 
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Tabell 1 visar numeriska data från AOI av den grå “Sale”-skylten. Enligt tabellen har 14 

personer uppmärksammat det utvalda AOI. 

 

4.1.2 Sänkt pris 

 

 
 
Figur 4. ”Sänkt pris”-skylten 

 

 

Testperson Tid 

Antal 

fixeringar 

A 0,74 2 

C 0,20 2 

D 0,70 1 

H 0,24 2 

J 0,70 2 

K 0,18 1 

L 0,72 3 

M 0,12 1 

O 0,12 1 

P 0,68 1 

Q 0,20 2 

R 0,20 1 

BB 0,24 1 

Totalt antal fixeringar 20 

Genomsnittstid/person 0,39 

 
Tabell 2. Eyetracking-data för ”Sänkt pris”-skylten 

 

Tabell 2 visar numeriska data från AOI av “Sänkt pris”-skylten. Enligt tabellen har 13 

personer uppmärksammat det utvalda AOI. 
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4.1.3 2 för 149:- 

 

 

 
 
Figur 5. ”2 för 149:-”-skylten 

 

Testperson Tid 

Antal 

fixeringar 

A 0,12 1 

B 0,32 2 

C 2,44 13 

D 0,66 2 

G 2,22 5 

H 0,74 1 

I 0,20 1 

J 1,24 7 

K 2,58 6 

L 1,16 2 

M 0,08 1 

O 0,70 4 

P 0,66 3 

Q 1,36 9 

R 0,80 2 

S 1,18 4 

U 1,58 3 

V 1,12 4 

W 0,26 1 

Y 1,30 3 

Å 5,16 6 

Ä 0,46 2 

AA 0,26 1 

BB 0,32 1 

CC 1,10 4 

Totalt antal fixeringar 88 

Genomsnittstid/person 1,12 

 

Tabell 3. Eyetracking-data för ”2 för 149:-”-skylten 
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Tabell 3 visar numeriska data från AOI av “2 för 149:-”-skylten. Enligt tabellen har 25 

personer uppmärksammat det utvalda AOI. 

 

4.1.4 25% rabatt 

 

 
 

Figur 6. ”25% rabatt”-skylten 

 

Testperson Tid 

Antal 

fixeringar 

A 0,08 1 

C 0,36 2 

D 1,74 6 

F 0,94 3 

G 2,76 7 

I 2,52 9 

J 0,10 1 

K 8,68 14 

L 0,82 1 

N 1,20 5 

O 0,36 2 

P 4,98 4 

Q 3,38 12 

S 0,24 1 

T 0,22 1 

Y 1,22 3 

Z 0,42 3 

Å 1,48 2 

Ä 6,36 6 

BB 0,56 2 

CC 0,12 1 

Totalt antal fixeringar 86 

Genomsnittstid/person 1,83 

 
Tabell 4. Eyetracking-data för ”25% rabatt”-skylten 
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Tabell 4 visar numeriska data från AOI av “25% rabatt”-skylten. Enligt tabellen har 21 

personer uppmärksammat det utvalda AOI. 

 

4.1.5 Genomsnittstider och totalt antal fixeringar för alla skyltar 

 
Skylt Genomsnittstid/person Totalt antal fixeringar 

Sale 0,67  35 

Sänkt pris 0,39 20  

2 för 149:- 1,12 88 

25% rabatt 1,83 86 

 
Tabell 5. Sammanställd data för de fyra skyltarna 

 

4.2 Heat Maps 

 

En Heat Map använder olika färger för att illustrera hur länge testpersonerna fixerat sin blick 

inom ett utvalt område. Den röda färgen visar vart personerna tittat längst och den gröna där 

de tittat kortast tid. Mellan dessa färger finns ett spann av varierande nivåer vilka visas som 

gulorangea nyanser. Som tidigare nämnts togs bilder i butiken vilka representerar de skyltar 

som valts att undersökas. Med hjälp av programvaran Tobii Pro Lab och bilderna har Heat 

Maps kunnat skapas. En Heat Map kan skapas endera för de enskilda testpersonerna eller 

gemensamt för alla testpersoner. 

 

4.2.1 Sale och sänkt pris 

 

Figuren nedan representerar data från alla testpersoner. 

 

 
 
Figur 7. Heat Map för ”Sale”- och ”Sänkt pris”-skyltarna 
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Figur 7 visar tydligt att testpersonerna lagt mest uppmärksamhet till de två skyltarna. Detta 

illustreras genom de röda områdena på eller i närheten av skyltarna. De gröna områdena visar 

att personerna svept med blicken men inte fäst den. 

 

4.2.2 2 för 149:- 

 

Figuren nedan representerar data från alla testpersoner. 

 

 
 
Figur 8. Heat Map för ”2 för 149:-”-skylten 

 

En del fokus har lagts på “2 för 149:-”-skylten. Vad som även framgår av figuren är att 

testpersonerna tittat längst tid bakom skylten och längre in i butiken vilket illustreras i det 

röda området till vänster om skylten. 
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4.2.3 25% rabatt 

 

Figuren nedan representerar data från alla testpersoner. 

 

 
 
Figur 9. Heat Map för ”25% rabatt”-skylten 

 

Testpersonerna har lagt mest fokus på ”25% rabatt”-skylten men utifrån figuren kan även 

utläsas att det finns en tendens till att testpersonerna tittar längre in i butiken vilket det 

gulorangea området till höger visar. 

 

4.3 Gaze Plot 

 

En Gaze Plot visar var och i vilken ordning testpersonen fixerat sin blick. Storleken på 

punkterna i Gaze Ploten indikerar hur länge fixeringen varat, ju större punkt desto längre 

fixering. Numret i punkten representerar ordningen av testpersonens fixeringar. För att skapa 

en Gaze Plot används samma bild som vid skapandet av en Heat Map. Likväl en Heat Map 

kan en Gaze Plot skapas gemensamt för all data eller för enskilda testpersoner. En Gaze Plot 

som visar all data blir svår att utläsa eftersom alla testpersoners punkter i princip hamnar inom 

samma område och därför kommer analysen göras enskilt för testpersonerna. Nedan finns 

exempel på två testpersoners Gaze Plots. 
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4.3.1 Sale och sänkt pris 

 

   
 

Figur 10. Gaze Plot över ”Sale”- och  Figur 11. Gaze Plot över ”Sale”- och  

”Sänkt pris”-skyltarna för testperson D  ”Sänkt pris”-skyltarna för testperson L 

 

Båda figurerna visar att testpersonerna har gett uppmärksamhet till en eller flera av skyltarna. 

Testperson D har fokuserat på den grå skylten före den röda, se figur 10, till skillnad från 

testperson L som fokuserat på den röda skylten före den grå, se figur 11. Gaze Plotten i figur 

11 visar även att testperson L fokuserat längre tid på den grå skylten vilket illustreras i  

punkternas storlek.  

 

4.3.2 2 för 149:- 

 

   
 

Figur 12. Gaze Plot över ”2 för 149:-” Figur 13. Gaze Plot över ”2 för 149:-” 

-skylten för testperson D - skylten för testperson L 
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Figur 12 och 13 visar att ingen av testpersonerna fokuserat på priset, 149:-, på skylten. 

Figurerna visar även att båda testpersoner har tittat längre in i butiken innan de 

uppmärksammat ”2 för 149:-”-skylten vilket kan utläsas genom siffrorna i punkterna. 

 

4.3.3 25% rabatt 

 

   
 
Figur 14. Gaze Plot över ”25% rabatt”  Figur 15. Gaze Plot över ”25% rabatt” 

-skylten för testperson D    -skylten för testperson L 

 

Figur 14 och 15 visar att båda testpersonerna har uppmärksammat skylten i ett tidigt stadie för 

att sedan titta längre in i butiken. Testperson D, se figur 14, har i större utsträckning fokuserat 

på budskapet till skillnad från testperson L, se figur 15, som inte lagt något specifikt fokus på 

skylten vilket visas med hjälp av punkt 6 i figuren. 
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4.4 Enkätresultat 

4.4.1 Fråga 1: Ålder 

 

Figur 16 visar åldern på de 32 testpersonerna som utfört ett komplett experiment. De flesta 

testpersonerna är i åldern 21–23 och medianåldern är 23 år. 

 

 
Figur 16. Fördelningen av åldern på testpersonerna 

 

4.4.2 Fråga 2: Har du varit i butiken innan? 

 

22 personer har svarat att de varit i butiken innan, 8 personer har inte varit i butiken innan och 

2 personer visste inte om de varit i butiken innan. Cirkeldiagrammet visar den procentuella 

fördelningen av svaren. 

 

 

 
 

Figur 17. Fördelning över hur många testpersoner som besökt butiken före experimentet 
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4.4.3 Fråga 3: Letar du efter rea/erbjudanden när du besöker en butik? 

 

Majoriteten av testpersonerna, 26 stycken, uppgav att de letar rea när de besöker en butik. De 

resterande, sex personer, letar inte rea när de besöker en butik. Den procentuella fördelningen 

visas i figur 18. 

 

 
Figur 18. Fördelning över hur många kunder som letar rea/erbjudanden 

 

4.4.4 Fråga 4: Hur upplevde du shoppingturen med eyetracking-glasögonen? 

 

Genom tabell 6 kan utläsas att störst antal testpersoner upplevde shoppingturen som bra eller 

mycket bra. Nio personer svarade varken bra eller dåligt och utifrån kommentarerna svarade 

flera testpersoner att shoppingturen upplevdes “som vanligt”. En person upplevde 

shoppingturen som dålig på grund av att utrustningen var obekväm. 

 

 Mycket bra Bra Varken bra 

eller dålig 

Dålig Mycket dålig 

Hur upplevde du 

shoppingturen med 

eyetracking-glasögonen? 

8 14 9 1 0 

25% 44% 28% 3% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 6. Svarsfördelningen för upplevelsen med eyetracking-glasögonen  
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4.4.5 Fråga 5: I vilken utsträckning upplevde du att butiken är estetiskt 
tilltalande? 

 

Resultat på frågan visar att cirka hälften av testpersonerna tyckte butiken var tilltalande och 

ungefär lika stor del tyckte att butiken inte var tilltalande. Sex personer valde att vara neutral 

till frågan. 

 
 Mycket 

tilltalande 

Tilltalande Varken eller Inte så 

tilltalande 

Inte alls 

tilltalande 

I vilken utsträckning 

upplevde du att butiken är 

estetiskt tilltalande? 

1 11 6 12 2 

3% 34% 19% 38% 6% 

 
Tabell 7. Svarsfördelningen för huruvida kunderna upplever butiken estetiskt tilltalande 

 

4.4.6 Fråga 6: Vilken färg på skylten tilltalade dig mest? 

 

I figur 19 framgår att alla 32 testpersonerna tyckte att den röda skylten tilltalade dem framför 

den grå. 

 

 
Figur 19. Procentuell fördelning över vilken färg som tilltalade testpersonen mest.  
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4.4.7 Fråga 7: Vilket budskap attraherade dig mest? 

 

Figur 20 och 21 visar att majoriteten av testpersonerna attraherades mest av budskapet “Sale”. 

 

 
Figur 20. Svarsfördelning av vilket budskap som var mest attraktivt 

 

 

 
 

Figur 21. Procentuell fördelning av vilket budskap som var mest attraktiv 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Uppmärksammas skyltar i butik? 

 

Datan från eyetracking-undersökningen visar att av de 32 fullständiga försöken 

uppmärksammade alla personer utom en de skyltar som undersökts i experimentet. 

Beträffande den testperson som enligt datan inte uppmärksammat de utvalda skyltarna har 

hennes filmsekvens kunnat bekräfta att hon istället uppmärksammat andra skyltar i butiken. 

Hennes test ger därför ingen träff i resultatet men filmen möjliggör att en slutsats kan dras att 

hon ändå uppmärksammat skyltningen i butiken. 

  

Den numeriska datan från experimentet visar att testpersonerna uppmärksammat skyltarna 

och även hur många gånger deras blickar fixerats vid skylten. Resultatet av experimentet 

bekräftar därmed hypotes ett, att konsumenter uppmärksammar och använder sig av skyltning 

i butik, vilket överensstämmer med tidigare studier av Cant & Hefer (2012), Huddleston et al. 

(2015) och Gidlöf et al. (2017). Enligt Otterbring et al. (2014) används skyltningen i olika 

syfte under shoppingturen beroende på hur bekant butiken är för konsumenten. De påstår att 

konsumenter som är bekant med butiken använder skyltningen i ett informativt syfte för att 

utvärdera produkter medan konsumenter som inte är bekant med butiken istället använder 

skyltningen för att navigera. Utifrån eyetracking-datan kan inte några slutsatser dras gällande i 

vilket syfte testpersonerna använt sig av skyltningen under shoppingturen. Däremot visar data 

från enkäten att 69 procent av testpersonerna besökt butiken innan varpå ett antagande gjorts 

att de flesta testpersoner var mer eller mindre bekanta med butiken, se figur 13. Detta skulle i 

sådana fall innebära att testpersonerna i undersökningen använt skyltningen i butiken i ett 

informativt syfte vilket stödjs av filmsekvenserna som analyserats. Filmerna visar att 

majoriteten av testpersonerna strosat runt i butiken utan något tydligt mål. De har inte aktivt 

gått mot platserna rean var placerad vilket tyder på att de inte använt skyltningen för att 

navigera utan istället samlat information under tiden de strosat i butiken. 

  

H1: Kunderna fokuserar på skyltningen när de handlar på rea i butik vilket bekräftats 

genom studien. 

 

5.2 Färgens påverkan på kundens uppmärksamhet 

 

Tidigare studier visar att människor tenderar att dra sig till varma färger (Bellizzi, Cowley & 

Hasty 1983) då dessa lätt fångar kundens uppmärksamhet (Mofarah, Tahmtan, Dadashi & 

Banihashemian 2013; Lee et al. 2015; Green 2017). Röd är en varm färg och anses därför vara 

fördelaktig att använda vid skyltning i butik (Bellizzi, Crowley & Hasty 1983; Bhalla & 

Anuraag 2010). Att färgen röd fångar konsumenternas uppmärksamhet bekräftas av resultatet 

från den kompletterande enkäten där alla testpersoner tyckte den röda skylten var mer 

tilltalande än den grå. Flertalet testpersoner lämnade även en kommentar att “rött är ju den 

typiska reafärgen” vilket stämmer överens med studier av Lee et al. (2015) och Green (2017) 

vilka påstår att röd är den vanligaste färgen på reaskyltar. Datan från eyetracking-

undersökningen visar dock att den röda skylten inte uppmärksammades mest. I genomsnitt har 

den grå skylten uppmärksammats i 0,67 sekunder jämfört med 0,39 sekunder för den röda 

skylten. Den grå skylten har även fler antal fixeringar totalt, 35 stycken, jämfört med den röda 

skylten som totalt har 20 stycken fixeringar, se tabell 5. 
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Majoriteten av testpersonerna uppmärksammade den grå skylten före den röda vilket kunnat 

utläsas i Gaze Plot-analysen. Det ena exemplet som redovisas i resultatdelen, figur 6, följer 

mönstret gällande att den grå skylten uppmärksammas innan den röda. I det andra exemplet, 

figur 7, har testpersonen först uppmärksammat den röda skylten för att därefter flytta blicken 

till den grå. Testpersonen har däremot, enligt Gaze Plotten, tittat på den grå skylten under en 

längre tidsperiod. Resultaten från studien stöds därmed inte av teorierna angående färgval på 

reaskyltar eftersom tidigare forskning påstår att röd är den optimala färgen att använda vid 

rea. Studien förkastar därmed hypotes två och att konsumenterna uppmärksammar en röd 

skylt i större utsträckning än en grå skylt. Att den röda färgen drar till sig konsumenternas 

uppmärksamhet i större utsträckning ifrågasätts därför. 

 

H2: Kunderna uppmärksammar en röd skylt i större utsträckning än en grå skylt förkastas 

genom studien. 

 

5.3 Budskapets påverkan på kundens uppmärksamhet 

 

Skyltar i butik som är utformade med procentavdrag är enligt Sinha & Smith (2000) mest 

attraktivt bland kunderna. Flertalet andra studier påstår dock att procentavdrag enbart är 

attraktivt när det gäller lågprisvaror och gällande exklusiva varor är prisavdrag mer attraktivt 

(Gendall, Hoek & Young 2006; Li, Sun & Wang 2007; Weisstein, Monroe & Kukar-Kinney 

2013). KappAhls varor kan varken definieras som exklusiva varor eller lågprisvaror utan 

hamnar i spannet däremellan. Priserna tenderar dock att generellt ingå i det lägre 

prissegmentet vilket motiveras av resultatet i undersökningen. Majoriteten av testpersonerna 

föredrog enligt eyetracking-datan en skylt med ett procentuellt avdrag vilket överensstämmer 

med den tidigare forskningen. I genomsnitt tittade testpersonerna 1,83 sekunder på skylten 

med “25% rabatt” och det totala antalet fixeringar var 86 stycken, se tabell 4. I hypotes tre 

prövas vilket budskap som uppmärksammas mest av “25% rabatt” och “Sänkt pris”. Skylten 

med budskapet “Sänkt pris” uppmärksammades i genomsnitt 0,39 sekunder och antalet 

fixeringar var 20 stycken, se tabell 2. Denna data möjliggör att hypotes tre kan bekräftas i och 

med att “25% rabatt”-skylten både fått fler antal fixeringar samt uppmärksammats under en 

längre tidsperiod.   

  

Enligt den kompletterande enkäten uppfattade 41 procent av testpersonerna att skylten med 

budskapet “Sale” attraherade dem mest, se figur 17. Datan från eyetracking-undersökningen 

visar däremot att mest fokus givits “25% rabatt”-skylten, se tabell 5. Det innebär att vad 

testpersonerna tror sig uppfatta skiljer sig gentemot resultaten från eyetracking-

undersökningen vilket är intressant. Bara för att testpersonerna påstår något om sitt beteende, i 

detta fall vilken skylt de uppmärksammat mest, är det inte säkert att det återspeglar sig i den 

verkliga handlingen. En möjlig förklaring till varför majoriteten av testpersonerna valt “sale” 

som det mest attraktiva budskapet skulle kunna vara att sale är ett av de budskap som 

vanligen används vid rea. Företeelser och föremål som tidigare observerats kan ligga till 

grund för framtida handlingar då dessa är rotade i minnet. Det skulle därför kunna falla sig 

naturligt att majoriteten av testpersonerna väljer att svara sale som mest attraktivt eftersom det 

är sedan tidigare är inlärt. Inlärning har en påverkan på uppfattningen vilken kan skilja sig 

från den verkliga handlingen.   

 

Resultaten från eyetracking-undersökningen visar även att “2 för 149:-”-skylten tilldelats 

högst antal fixeringar men var enligt enkäten den skylt enbart fyra personer ansåg vara 

attraktiv, se figur 16. Gaze Plot-analysen gällande “2 för 149:-”-skylten visar att 
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testpersonerna främst uppmärksammade miljön runt omkring innan fokus förflyttades till 

skylten. Skylten attraherade huvudsakligen inte testpersonernas uppmärksamhet och en möjlig 

anledning till att skylten ändå tilldelats det höga antalet fixeringar kan förklaras genom att 

skyltens budskap var långt. Budskapet var “BASIC. ORGANIC COTTON. Linnen/toppar. 2 

för 149:-. Gäller märkta plagg. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.” och 

enligt Nielsen & Pernice (2010) kan AOI med lång text ge missvisande data eftersom det är 

mer krävande att läsa en längre text vilket kan vara orsaken till att “2 för 149:-”-skylten givits 

mycket uppmärksamhet. 

 

H3: Kunden uppmärksammar en skylt med budskapet ”25% rabatt” i större utsträckning 

än ”Sänkt pris” vilket bekräftats genom studien. 

 

5.4 Korrelation mellan variabler 

 

Två kluster har identifierats utifrån enkät-datan varav det ena består av de som tycker att 

butiken är estetiskt tilltalande och det andra består av de som inte tycker att butiken är 

estetiskt tilltalande. Dessa kluster har sedan jämförts med skyltarnas budskap för att söka 

eventuella samband. Samband mellan estetik och tid som tilldelats skyltarna har även sökts. 

Ytterligare samband mellan tid och budskap har sökts. Jämförandet mellan eyetracking-datan 

och enkät-datan tyder på att det inte går att finna någon korrelation i något av de tre fallen. 

Den estetiska miljön påverkade därför varken uppfattningen om vilken skylt som var mest 

tilltalande eller tiden testpersonen uppmärksammat den. Det finns heller inget samband som 

tyder på att tiden en skylt uppmärksammats påverkat vilken skylt testpersonen svarat som 

mest attraktiv i enkäten. En anledning till varför inga samband funnits kan vara att urvalet 

enbart bestått av 32 personer. Vid ett större urval hade eventuella samband kunnat hittas då 

datan blir mer omfattande vilket möjliggör en analys i större utsträckning. 
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6 Metodreflektion 
 

Att använda eyetracking som metod medför både fördelar och nackdelar. En fördel är att 

experimentet utförs i butiksmiljö vilket resulterar i att shoppingturen upplevs naturlig. Trots 

den naturliga miljön kan experimentet till viss del vara missvisande eftersom det inte föll sig 

helt naturligt för alla testpersonerna att utföra uppgiften de blev tilldelade. Enkätresultatet 

visade att alla testpersonerna inte vanligtvis letar efter rea, se figur 14, varpå experimentet kan 

ha upplevts konstlat. 

  

Reliabilitet berör huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma vid genomförande 

på nytt eller om slumpmässiga och tillfälliga betingelser påverkat resultatet (Bryman & Bell 

2017). Undersökningens reliabilitet påverkades av att butikspersonalen ändrade om i butiken 

under experimentets genomförande. Miljön där de undersökta skyltarna var placerade kom 

därför inte att vara densamma under hela experimentet vilket är en tillfällig betingelse som 

med stor sannolikhet påverkat resultatet. Trots att undersökningens replikerbarhet 

förhållandevis är hög, då testet är möjligt att upprepa på nytt, kommer resultaten troligtvis att 

skilja sig åt på grund av generella ändringar som utförs i butiksmiljön. För att kunna 

genomföra ett identiskt experiment bör båda experimenten genomföras i en miljö som inte 

påverkas, till exempel ett laboratorium, men konsekvenserna av detta blir att undersökningen 

går miste om den naturliga miljön. 

  

Eyetracking-glasögonen är ett pålitligt mätinstrument eftersom det som önskas mätas mäts. I 

och med att utrustningen mäter testpersonernas blickar är det i princip omöjligt att resultaten 

påverkas av testpersonernas handlingar. Detta bidrar till att studiens validitet blir hög. På 

grund av att undersökningen utförs i en naturlig miljö blir dessutom den ekologiska 

validiteten hög. Resultaten från undersökningen är därför tillämpbara i den mänskliga 

vardagen eftersom mätinstrumentet fångat vardagslivets betingelser i en naturlig miljö 

(Bryman & Bell 2017). 

  

En nackdel eyetracking-teknologin medför är att utrustningen kan uppfattas som obekväm. 

Om så är fallet kan experiment med eyetracking-glasögon påverka resultaten då glasögonen 

tar testpersonernas fokus vilket leder till att de inte kan sätta sig in i uppgiften till fullo. 

Utifrån enkätsvaren kan dock avläsas att enbart ett fåtal testpersoner upplevt att eyetracking-

glasögonen påverkat deras shoppingupplevelse, se tabell 6. Följden av detta är att resultaten 

inte bör ha påverkats nämnvärt av utrustningen. Ytterligare en nackdel med eyetracking-

teknologin är att resultaten till viss del kan bli missvisande. Detta på grund av att flertalet 

testpersoners matchning mellan film och bild gått förlorade i skapande av AOI. Som tidigare 

nämnts kunde alla testpersoner utom en persons film mappas med bilderna från butiken vilket 

bekräftar att 31 testpersoner har uppmärksammat områdena med skyltarna. En anledning till 

att de inte fått någon matchning vid skapande av AOI kan bero på att de inte tittat exakt på det 

utvalda området men kan ändå uppmärksammat skyltarna. Ytterligare en anledning kan vara 

att butikspersonalen möblerade om i butiken under experimentet vilket påverkade hur bilderna 

från butiken matchades med filmerna från eyetracking-glasögonen. I och med att en viss 

mängd data gått förlorad kan resultaten i form av genomsnittstider bli missvisande eftersom 

alla testpersoner inte fått data registrerad. Detta kan ha påverkat analysen och 

hypotesprövningen varpå slutsatserna från undersökningen till viss del kan vara missvisande. 

 

I och med den begränsade möjligheten att ändra skyltningen i butiken kan även resultaten från 

jämförandet mellan färgerna vara missvisande. Detta på grund av att kombinationen av 

budskapet och färgen tillsammans kan påverkat testpersonernas uppfattning om vilken skylt 
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de ansåg vara mest attraktiv. För att undvika denna problematik bör jämförandet av de olika 

färgerna skett med hjälp av identiska budskap på skyltarna men med olika färger. Då den 

befintliga skyltningen inte gick att ändra i önskad utsträckning var detta inte genomförbart 

och för att kunna dra en slutsats om vilken färg som attraherade mest bör studien upprepas 

med skyltar med samma budskap.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet var den begränsade placeringen av skyltarna 

under experimentet. I jämförandet av uppmärksamhet mellan den grå och den röda skylten 

kan placeringen av dem sinsemellan påverkat resultatet då den grå skylten var placerad till 

vänster om den röda vilket gjorde att den i ett tidigare skede kan ha hamnat i testpersonens 

synfält. För att bekräfta huruvida den grå skylten drar åt sig mer uppmärksamhet skulle det 

varit intressant att ha bytt plats på skyltarna för att se om uppmärksamheten skulle bestå eller 

avta. Det skulle även varit intressant att placera om de andra skyltarna som undersöktes i 

studien för att se om deras placering påverkat hur mycket uppmärksamhet testpersonerna 

tilldelat dem. 

 

Ett alternativt genomförande av experimentet skulle kunna vara ett som liknar det Söderlund 

(2010) beskriver i boken Experiment med människor. Exemplet han beskriver handlar om 

färgval på annonser. För att ta reda på om en specifik del av en annons, i detta fall färgvalet, 

påverkar mottagaren ger han exemplet att utforma olika varianter av samma annons där 

bakgrundsfärgen varieras mellan dem. Dessa annonser delas sedan ut till olika grupper för att 

be om deras attityder och åsikter till annonsen. Genom svaren från respondenterna kan sedan 

slutsatser dras om vilken färg som är mest attraktiv. Detta genomförande hade varit ett bra 

alternativ till genomförandet av studiens experiment eftersom problemet med den begränsade 

möjligheten att ändra skyltningen i butiken kunde kringgås. Nackdelen med att följa 

Söderlunds exempel är avsaknaden av den naturliga miljön vilket är en viktig faktor vid 

studier av konsumentbeteende. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
 

Studien har visat att skyltning i butik påverkar kundens uppmärksamhet vid shopping på rea. I 

resultatet från studien framgår det att alla utom en testperson lagt märke till experimentets 

utvalda skyltar och att de olika skyltarna fångat testpersonernas intresse i olika utsträckning. 

Både färgvalet och budskapet har en inverkan på hur attraktiv en skylt uppfattas. Däremot 

jämfördes de olika variablerna, tid, estetik och budskap, och inga samband kunde identifieras 

mellan dessa. Resultatet från undersökningen kommer inte att vara tillämpbara för alla butiker 

då experimentet genomförts på KappAhl. Butiksmiljön kan ha påverkat testpersonernas 

händelseförlopp och på så vis även studiens resultat. Det är därför av stor vikt att understryka 

att studiens resultat inte är generaliserbara. Utifrån studiens resultat kan konstateras att röd 

färg inte haft lika stor effekt på konsumentens uppmärksamhet som förväntat. Majoriteten av 

tidigare forskning pekar på att färgen röd lätt fångar kundens uppmärksamhet och även kan 

trigga dem till ett köpbeslut vilket inte kunde bekräftas i studien. Experimentet som utgjorde 

studien jämförde om det var skillnad mellan färgvalet grått och rött varpå resultatet visar att 

den grå skylten fångade testpersonernas uppmärksamhet i större utsträckning både gällande 

tid och antal fixeringar. Användandet av grå skyltar bör därför vara effektivt trots att tidigare 

forskning samt enkätdatan av studien pekar på att röda reaskyltar är mest attraktivt. Resultatet 

av jämförandet mellan de fyra utvalda skyltarna Sale, Sänkt pris, 2 för 149:- och 25% rabatt 

visar att olika budskap attraherar olika mycket uppmärksamhet och i detta fall var “25% 

rabatt” mest attraktivt. Butiker med liknande prisklass och målgrupp som KappAhl 

rekommenderas därför att använda reaskyltar med procentavdrag eftersom dessa enligt 

eyetracking-datan givits mest uppmärksamhet. 

 

Intentionen med studien var att bidra med kunskap till butikschefer och visual merchandisers. 

Rekommendationerna till dessa praktiker är främst att använda skyltning i butik eftersom 

konsumenterna påverkas av dem. Både tidigare forskning och den här studien tyder på att det 

är lönsamt att lägga både tid och resurser på skyltning eftersom de har en inverkan på 

konsumenternas uppmärksamhet. Ytterligare rekommendationer är att butiker nödvändigtvis 

inte behöver använda sig av färgen röd på sina reaskyltar. Studien visar att färgen grå var mer 

attraktiv än den röda vilket visar att andra färgval kan vara aktuella vid utformningen av 

reaskyltar. Ett råd till butikschefer och visual merchandisers är därför att inte vara trångsynta i 

färgvalet av reaskyltar. En slutlig rekommendation till praktiker med liknande prisklass som 

KappAhl är att använda procentavdrag vid realisation eftersom det visat sig vara mest 

attraktivt enligt studien. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

 

Eftersom studiens urval enbart bestod av 32 testpersoner hade det varit intressant att 

genomföra samma studie med ett större urval som även skulle bestå av kunder som självmant 

valt att besöka butiken. Det hade på så sätt kunnat ge ett mer verklighetstroget resultat som 

går att generalisera i större utsträckning. Förslag på framtida forskning är även att undersöka 

fler färgers påverkan på konsumenternas uppmärksamhet. Denna studie var begränsad till två 

färger, röd och grå, varpå det skulle vara intressant att se vilken effekt andra färger kan ha på 

konsumenternas uppmärksamhet gällande reaskyltning. Ett förslag på tillvägagångssätt är ett 

liknande det Söderlund gav som exempel. Att utforma skyltar med samma budskap men med 

olika bakgrundsfärg för att sedan fördela dessa till olika grupper. Denna studien visade inte 

heller någon korrelation mellan de utvalda variablerna, tid, budskap och estetik, varpå det 



 

- 32 - 

skulle vara intressant att undersöka ett större urval för att se om det skulle kunna gå att hitta 

något samband mellan dessa.  
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9 Appendix 

9.1 Appendix 1: Enkät 

 

 
1. Hur gammal är du? 

_______ år  

 

 

2. Har du varit i butiken någon gång innan undersökningen? 

□ Ja   1 

□ Nej   2  

□ Vet inte   3 

 

 

3. Letar du efter rea/erbjudanden när du besöker en butik? 

□ Ja   1  

□ Nej   2 

 

 

4. Hur upplevde du shoppingturen med eyetracking-glasögonen? 

□ Mycket bra  1 

□ Bra   2 

□ Varken bra eller dålig 3 

□ Dålig   4 

□ Mycket dålig  5 

Kommentar: ____________________________________________________________________________ 

 

 

5. I vilken utsträckning upplevde du att butiken är estetiskt tilltalande? 

□ Mycket tilltalande 1 

□ Tilltalande  2 

□ Varken eller  3 

□ Inte så tilltalande  4 

□ Inte alls tilltalande 5 

 

Kommentar: ____________________________________________________________________________ 
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6. Vilken färg på sales-skylten tilltalade dig mest? 

□ Röd   1 

□ Grå   2 

 

 

7. Vilket budskap attraherade dig mest? 

□ 2 för 149:- / 2 för 249:- 1 

□ 3 för 2   2 

□ Sale   3 

□ 25%   4 

□ Sänkt pris  5 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: 
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9.2 Appendix 2: Bilder från butiken 

 

 
 
Figur 22. ”2 för 149:-”-skylten 

 

 

 
 
Figur 23. ”25% rabatt”-skylten 
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Figur 24.  Skyltarna ”Sale” och ”Sänkt pris”  
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