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Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att se hur vida digitala skärmar är ett effektivt 

promotionverktyg, och hur konsumenternas beteende är relaterade till denna 

typ av in-store promotion. Genom en explorativ studie som genomfördes på 

Ica Maxi Karlstad undersöktes detta fenomen med hjälp av ögonspårning och 

enkäter. Med denna metod kunde författarna jämföra faktorer som rör 

köpvanor med hur stor uppmärksamhet som riktas mot in-store elementen i 

en matbutik. Viktiga slutsatser pekar på att de digitala skärmar som undersökts 

inte bidrar med tillräckligt relevant information för att uppmärksammas av 

konsumenter. Resultatet visar också att digitala skärmar är något som 

uppmärksammas i liten skala av uppgiftsorienterade personer. Det visade sig 

att andra mer traditionella in-store element, som vanliga gula prisskyltar, drog 

mer uppmärksamhet till sig. Resultaten öppnar också upp för fortsatta studier 

och forskning inom området. 

  



Abstract 

The purpose of this essay is to see whether digital screens are effective as 

promotional tools, and how consumer behavior is related to this type of in-

store promotion. Through an exploratory study conducted at Ica Maxi 

Karlstad the phenomena was investigated by using eye-tracking and surveys. 

By using this method the authors could compare the factors related to 

shopping habits with the amount of attention given to in-store elements in a 

grocery store. Key findings indicate that the digital screens that were examined 

do not communicate enough relevant information, to gain the attention from 

the consumers. The results show that digital screens are something that task-

oriented people pays a little attention to. It turned out that other more 

traditional in-store elements, such as ordinary yellow price-signs, gained more 

attention. Furthermore, the result opens up for further studies and research 

within this area.  
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1. Introduktion 

I det här kapitlet ges en bild av utvecklingen inom området de senaste åren och 

vilken tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsen. Begränsningarna hos 

tidigare studier tas också upp och diskuteras. Termen ”digitala skärmar” som den 

anges i sammanfattningen kommer hädanefter benämnas som DS. 

1.1. Bakgrund 

Den digitala utvecklingen de senaste åren har gjort det möjligt för företagen att 

kommunicera med konsumenterna allt mer och närmare köptillfället (the point of 

purchase). DS i butikerna har blivit ett allt vanligare verktyg för att visa sina budskap 

för konsumenterna (Kelsen 2010; Chandon et al. 2009). Vikten av den digitala 

skyltningen kan illustreras med hjälp av ABI research prognos om att den globala 

marknaden för digital skyltning kommer att växa från nästan 1,3 miljarder dollar 

2010 till ca 4,5 miljarder dollar 2016 (Hastings 2011). Företagen investerar stora 

summor på DS trots att effektiviteten inte är helt bevisad.  

Konsumenter blir utsatta för väldigt många stimuli inne i butikerna, men redan 

innan de kommer till butiken kan konsumenterna ha gjort en informationssökning 

om produkterna. Sökningen kan ha skett medvetet eller oplanerat. Information kan 

komma från annonser, annan reklam, förpackningar osv. (Solomon 2002), men 

också från tidigare användning av produkterna. Men i en tid då återförsäljarna möter 

större svårigheter att differentiera sig och skapa en konkurrensmässig fördel som 

grundar sig på de fyra p: na (produkterna, pris, promotion och plats), blir själva 

butiken en bra möjlighet att differentiera sig i. Med ökande konkurrens så måste 

återförsäljarna vara säkra på att deras butiker är uppdaterade och att de ger en bild 

som är attraktiv för den marknad de riktar sig mot. Stora investeringar är 

förknippade med detta. Trots det har det historiskt sett inte gjorts mycket research 

från återförsäljarnas sida, för att undersöka de faktorer i butiksmiljön som påverkar 

kundkretsens beslut (Baker et al. 1992). Men i takt med att promotion för in-store 

media ökar, ägnar sig marknadsförare allt mer åt detta än på den traditionella out-

store media reklamen. Samtidigt svarar återförsäljarna med att adopterar mer 

sofistikerad hyllhantering och mätinstrument (Matthew & Vollmer 2008). 

Avsaknaden av vetenskapliga artiklar på området är påtaglig, med undantag av 

Dennis et al. (2010), Newman et al. (2010) och Newman et al. (2007) som kom fram 
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till att DS är ett effektivt verktyg. I dessa fall behandlas dock DS mer som ett bidrag 

till butiksatmosfären. Dennis et al. (2010) använde sig av enkäter och kassaresultat, 

Newman et al. (2007) och Newman et al. (2010) hade fokusgrupper för att få svar 

på vad DS bidrar till. Den tidigare forskningen har inte inkluderat 

processpårningsmetoder som gett ett tillförlitligt mått på effektiviteten (Chandon et 

al. 2009). Det är med andra ord ingen av dem som har undersökt om konsumenter 

verkligen uppmärksammat DS medvetet/omedvetet, eller vidare kunnat visa med ett 

konkret mått att de uppmärksammat dessa element.  

1.2. Problemdiskussion 

De mått som tidigare varit vanliga för att studera vad som tilldrar sig 

uppmärksamhet från kunderna i butiken har främst varit enkla observationer, 

enkäter och kassaresultat (Dennis et al. 2010; Newman et al. 2010; Newman et al. 

2007). Det finns dock problem med att använda kassaresultat som ett 

effektivitetsmått (Underhill 2006). Enligt Underhill (2006) kan försäljningen av en 

vara förvisso se bra ut på kassaregistret men det säger ingenting om de kunder som 

har tittat på varan men inte köpt den. Med andra ord kan försäljningen av varan se 

bra ut, men procentuellt sett kan personer som intresserat sig för varan jämfört med 

hur många som köpt den vara mycket högre. Själva processen om hur 

konsumenterna kommer fram till besluten, är någonting som är viktigt att ta hänsyn 

till i undersökningar av den här sorten. 

Att bara exponera en vara på DS och sen undersöka försäljningsstatistiken för 

denna, borde ge ett begränsat mått på DS effektivitet (Underhill 2006). I fråga om 

observationer, kan det tyckas att dessa skulle ge ett bättre mått på om kunderna 

faktiskt ägnar sin uppmärksamhet åt DS. Problemet med att bara observera 

kunderna och göra en bedömning av om de uppmärksammar, och vidare också 

verkligen fokuserar på DS är riskfylld. Detta skulle bli undersökarens egna 

uppskattningar och denne blir genast begränsad av sin egen förmåga att avgöra om 

kunderna tittat på DS eller inte. Resultatet skulle inte bli tillräckligt trovärdigt och 

risken för att undersökaren blir inkonsekvent i utförandet mellan olika 

observationer, till följd av den mänskliga faktorn, blir en risk med denna metod. Ett 

tredje alternativ är att låta respondenterna själva få återge vad de sett. Chandon et al. 

(2009) menar att om respondenterna får återge vad de kommer ihåg av sin visuella 

uppmärksamhet är detta inte tillräckligt trovärdigt, då det ställs mot vad 

respondenterna faktiskt uppmärksammat både medvetet och omedvetet. Detta 

menar Chandon et al. (2009) väcker tvivel om trovärdigheten gällande de mått som 
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enbart förlitar sig på minnet hos respondenterna, för att dra slutsatser om effekten 

av exponering. 

De kognitiva processerna är komplexa, och det finns exempel på att personer kan 

tro sig ha sett någonting de egentligen inte sett. I en tidigare studie av Olsson och 

Orbaum Fredriksson (2010) angav en av respondenterna efter att ha tittat på en bild 

av ett skyltfönster, att denne hade sett en person på bilden. Detta var en felaktig 

återgivning av bilden eftersom det inte fanns någon person på den. Exemplet visar 

på bristen med att enbart förlita sig på ett mått där respondenterna får återge vad de 

har sett. Chandon et al. (2009) menar att en återgivning av visuell uppmärksamhet 

inte är tillförlitlig jämfört med den verkliga visuella uppmärksamheten. 

Det finns följaktligen ett behov av att kunna undersöka effektiviteten av DS, som 

ger ett konkret mått på hur vida kunderna uppmärksammar och faktiskt tittar på 

detta in-store element.  

1.3. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att se hur vida DS är ett effektivt promotionverktyg 

och hur konsumenternas beteende är relaterade till denna typ av in-store promotion. 

Vi vill öka förståelsen för hur konsumenterna förhåller sig till dessa in-store element 

när de handlar i en matbutik. Författarna ämnar också bidra till området med ny 

kunskap genom en explorativ studie, och göra detta med mer konkreta mätningar än 

vad som tidigare gjorts. 

1.4. Tidigare forskning/studier om in-store promotion och digital 
skyltning 

Tillverkare och återförsäljare har kommit fram till att in-store marknadsföring kan 

ha en stark inverkan på köpbeteendet. Det har sedermera lett till en mycket snabb 

utveckling med ökande investeringar i denna typ av marknadsföring. Allt eftersom 

vi ser en större fragmentering hos media kanaler och de som budskapen riktar sig 

till, ökar intresset för att få reklambudskapen in i butikerna (Burke, 2009). Dahlén 

(2003) menar att den traditionella media kommunikationen kan komma att visa sig 

ineffektiv jämfört med andra bättre placerade medier som in-store promotion. En 

studie från 2008 visar att marknadsaktiviteter vid köptillfället hade större 

sannolikhet att generera ett bättre resultat än tv, radio, printad, eller utomhus 

annonsering (GMA/Deloitte 2008). I studien noterades också att 60 % av 

återförsäljarna och tillverkarna planerade att öka investeringarna på in-store program 

det följande året. Denna ökande investeringen av in-store marknadsföring blir på 
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bekostnad av den mer traditionella marknadsföringen med tv, radio, reklamskyltar 

och out-store kuponger (GMA/Deloitte 2008).  

Det finns mycket som talar för att återförsäljarna kan dra nytta av att påverka 

kunderna i butiken. Liljenwall (2004), författare av POPAI´s1 officiella textbok, 

menar att större delen av köpbesluten fattas i affären. Detta är baserat på Point of 

purchase advertising institutes fleråriga studier av detta fenomen. De senaste 

undersökningarna visar på att mellan 30 till 40 % av kategori- och varumärkes 

besluten tas i butiken (Ogilvy-Action 2008 refererad i Burke 2009). Enligt Burke 

(2009) finns det dock fortfarande många möjligheter att förbättra kommunikationen 

vid köptillfället. I Dagens Handel (2006) presenterades en undersökning som bland 

annat visade att svenska butikschefer vill ha mer kunskap om hur de ska lyckas med 

att uttrycka servicelandskapets gestaltning. Gällande servicelandskapet nämndes nytt 

datasystem i butiken, belysning, nya hallsystem, ny färgsättning och butiksdisplayer, 

som butiksägare ville förbättra och utveckla. Av undersökningen framgick också att 

drygt var tredje chef planerade att investera i de tre sistnämnda det kommande året 

(Hulten et al. 2008). Detta visar på att DS är en av de påverkansfaktorer som anses 

ha stor vikt hos de som investerar i detta. 

En undersökning genomfördes av Newman et al. (2010) där de med hjälp av 

fokusgrupper försökte få fram vad DS bidrar med till köpcentren och vilka effekter 

det ger upphov till. Resultaten från undersökningen visade på att det var väldigt få 

som hade en negativ syn på DS, då de flesta ansåg att DS och innehållet var något 

som bidrog positivt till köpcentren. Dennis et al. (2010) använde enkäter samt 

kassaresultat och Newman et al. (2007) hade även de fokusgrupper för att få svar på 

vad DS bidrar till. I de nämnda undersökningarna kom forskarna fram till att DS är 

ett effektivt verktyg. I dessa undersökningar har dock DS undersökts mer ur ett 

atmosfäriskt perspektiv. 

En annan undersökning som berör effektiviteten av DS som ett promotionverktyg 

finns tillgänglig, och är utförd av RTV (2010)2 som är ett av de företag som förser 

Ica med DS. Undersökningen genomfördes på Ica Maxi Motala och här undersöktes 

effektiviteten genom att låta kunderna själva svara på hur många DS de sett, samt 

vad de kommer ihåg av det som har visats på dessa. Undersökningen visar att av 200 

kunder så har 7 % angett att de har sett endast en DS i butiken medans hela 62,5 % 

anger att de har sett ett flertal DS.  

                                                 
1
 Point of purchase advertising international 

2
 Undersökningen kan betraktas som en konsultrapport 
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Chandon et al. (2009) ämnar besvara frågan om in-store marknadsföring faktiskt 

fungerar. Genom ett ögonspårningsexperiment kom de fram till att antalet gånger 

en person tittar på någonting har stark påverkan på utvärderingen som är direkt 

förmedlad av dess effekt på visuell uppmärksamhet. Detta fungerar särskilt väl för 

de som använder varumärket kontinuerligt, varumärken med låg marknadsandel, 

och för unga högutbildade konsumenter som är mer villiga att kompromissa när det 

gäller varumärke och pris. De kom också fram till att det inte alltid är tillräckligt att 

dra uppmärksamheten till in-store faktorerna för att stimulera försäljningen. Enligt 

Park et al.(1989) sker en tredjedel av alla oplanerade köpbeslut på grund av 

triggande nya behov via processande av in-store information. Vidare verkade det 

som att hög kännedom om butiken kan underlätta hämtandet av vissa aspekter i ett 

väl repeterat minne (t.ex. ett favorit märke). Produkt/varumärkes byten beror i lika 

stor grad på processande av in-store information som avsaknaden av det varumärke 

eller produkt som är önskvärd.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska ram som ligger till grund för uppsatsen. 

Teorin bygger på in-store marknadsföring där DS är en del av in-store elementen. 

Läsaren ges en bild av hur matinköp och köpvanor är kopplat till in-store 

promotion.  

2.1. In-store och out-store marknadsföring 

Påverkansfaktorer som riktas mot konsumenter kan delas in i in-store och out-store 

faktorer (Chandon et al. 2009). Kriterierna för in-store faktorer är att de ska påverka 

uppmärksamheten och på så sätt vägleda utvärderingen hos konsumenten. Det 

resulterar dock inte alltid i en utvärdering på grund av att det kan ligga i konflikt 

med tidigare direkta effekter som kan härledas till en tidigare utvärdering. In-store 

faktorer kan till skillnad från out-store faktorer inte påverka konsumenterna utan 

visuell uppmärksamhet inne i butiken (Chandon et al. 2009). 

Out-store faktorer påverkar utvärderingen men förmedlas inte av 

uppmärksamheten. Grundprincipen är att dessa faktorer inte kan påverka 

konsumenten utan att aktivera minnet (Chandon et al. 2009). Efter de senaste 

trenderna inom marknadsföringsområdet har det skett ökande investeringar med 

fokus på in-store faktorerna, vilket är ett försök att påverka konsumenterna vid 

köptillfället (Chandon et al. 2009). Figur 1 nedan beskriver Chandons et al. (2009) 

”Drivers of Attention and Evaluation at the Point of Purchase” som är anknutna till 

dessa båda faktorer. 

 

Figur 1 Chandon et al. (2009):”Drivers of Attention and Evaluation at the Point of Purchase” 
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I själva valen av produkter förväntar sig Chandon et al. (2009) att tidigare 

användande av ett varumärke ökar effekterna av in-store faktorer. Det beror på att 

konsumenter med liten sannolikhet kommer att välja ett varumärke som de aldrig 

har använt förut. Vilket gäller även om in-store marknadsföring drar 

uppmärksamheten till det varumärket, därför att sådana varumärken med stor 

sannolikhet permanent har tagits bort från övervägandet. Vidare menar Chandon et 

al. (2009) att nya produkter möjligen kan vara ett undantag på grund av det faktum 

att dessa inte använts tidigare. Det här behöver nödvändigtvis inte innebära att det 

väljs bort. 

Mycket pekar på att konsumenterna i många köpsituationer (i bästa fall) är en passiv 

mottagare av produktinformation, spenderar minimalt med tid och lägger inte ner 

en större kognitiv insats när denne väljer bland varumärken (Hoyer 1984). I 

situationer som rör vanliga produkter som inhandlas ofta, kan konsumenten välja ett 

varumärke på grundval av t.ex. märkesmedvetenhet, pris eller förpackning, och sen 

utvärdera märket efter köpet (Ray et al. 1973). I sådana fall, kommer medvetenheten 

främst från exponering av reklam eller annan typ av information.  

Det har antagits att konsumenter använder sig av väldigt enkla tumregler eller 

taktiker när de gör upprepade val som är relativt oviktiga, eller som inte genererar så 

hög involvering. De här taktikerna möjliggör för konsumenterna att genomföra 

väldigt snabba och icke krävande beslut. Taktikerna kan till exempel vara relaterade 

till pris (”köp det billigaste märket” eller ”köp det prissänkta märket”), funktionalitet 

(”köp märket som fungerar bäst”), känslor (”köp det mest tilltalande märket”), eller 

normgivande faktorer (”köp samma märke som föräldrarna köper”)(Deshpande et al. 

1982; Deshpande & Hoyer 1983). 

Enligt Hoyer (1984) är konsumenter som använder sig av prisrelaterade taktiker i 

mindre utsträckning märkeslojala. Detta innebär att de inte köper ett specifikt märke 

kontinuerligt. De har också en tendens att engagera sig mer i sökprocessen, 

undersöka hylletiketter, och lägger mer uppmärksamhet på kampanjskyltar än de 

andra konsumenterna. Konsumenter som har en mer känslobaserad taktik 

kännetecknas av en högre nivå av märkeslojalitet och att de ägnar mindre 

uppmärksamhet åt hylletiketter. Konsumenterna med normgivande taktiker tenderar 

att ha den lägsta nivån av sökande, men ägnar mer uppmärksamhet åt 

förpackningsinformationen (dock inte den del som rör priset). En viktig slutsats i 

Hoyers (1984) studie pekar på att när beslutsfattandet sker så kan en stor del av 

processen ske utanför den direkta in-store beslutskontexten.  
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2.1.1. Digital-skyltning som ett in-store verktyg 

DS används främst på två sätt, antingen kan butiksägaren sälja in reklamfilmer som 

visas på DS eller så används de för att visa ett intressant, informativt och 

underhållande innehåll (Newman et al. 2007). Det finns forskning som tyder på att 

kunderna skulle välkomna mer produktinformation på DS (Burke 2002).  

Enligt Clarke (2003) och Dennis et al. (2010) är digital skyltning en effektiv form av 

media, som kan ge förbättringar i kundens perception av servicen (Thomke 2003). 

Mediet digital skyltning bidrar i hög grad till en positiv atmosfär i butiken. Positiva 

atmosfäriska stimuli (Chebat & Michon, 2003; Mehrabian & Russel 1974; Sherman 

& Smith 1987) och en positiv bild av köpcentrumen (Dennis et al. 2002; Finn & 

Louviere 1996; McGoldrick & Thompson 1992; Newman & Patel 2004; Severin et 

al. 2001) kan göra så att kunder stannar längre, besöker oftare och/eller spenderar 

mer. Detta kan också stödjas av flera forskare som Donovan et al. (1994) och 

Underhill (2006) som visat på att en variation av DS och omgivningens stimuli 

uppmuntrar till att kunder stannar, tänker och köper.  

I en artikel, Story (2007), beskrivs problemet som marknadsförare står inför, 

gällande att använda DS på rätt sätt. Eftersom vi dagligen bokstavligt talat 

bombarderas med olika reklambudskap kan det kännas påträngande. 

Marknadsförare strävar efter att hitta rätt balans i de budskapen som kommuniceras 

på DS. I vissa fall så blandas t.ex. nyhetsinslag med annonsering för att göra 

budskapen mer intressanta och inte lika påträngande. Detta är exempel som kan ses 

i USA där företag som Clear Channel installerar DS i kontorsbyggnader, hissar och 

taxibilar med just denna mix av budskap (Story 2007). 

2.1.2. Matinköp och in-store information 

Till skillnad från de flesta andra köpkontexter kännetecknas matinköp enligt Park et 

al. (1989) av: 

1. Flera köpmål som måste uppnås genom att processas i en komplex uppsjö av 

in-store stimuli som produkter, varumärken, och information vid 

köptillfället. 

2. Repetition vid upprepade tidsintervall t.ex. en gång per vecka. 

De här villkoren skapar en unik kontext i vilken avsikter och utfall ofta skiljer sig 

beroende på faktorer i den givna situationen (Park et al. 1989). 
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Enligt Park et al. (1989)  är ”kännedomen om butiken kunderna handlar i” och 

”tiden kunderna har för att handla” två viktiga faktorer som influerar köpbeteendet.  

Kännedom om butiken definieras som informationen konsumenten har om en 

specifik butikslayout eller hur våningar i butiken är konfigurerade. I detta inkluderas 

även lokalisering av produkter och varumärken. Kännedomen baseras på upprepad 

shoppingerfarenhet i butiken. Tidsfaktorn definieras av Belk (1975) och Wright 

(1974) som ”konsumenternas uppfattning om tidsåtgången” för att utföra en 

köprelaterad uppgift, relativt till den ”verkliga tiden som finns tillänglig” för att 

utföra den uppgiften. Dahlén (2003) menar att butikerna har väldigt kort tid på sig 

att påverka kunderna. Det handlar om sekunder, och ifall kunden inte kommer att 

tänka på varumärket så kan det gå förlorat. Kunden kan ha fått upp en konkurrents 

varumärke snabbare i huvudet. Risken är stor att detta inträffar om det tog för lång 

tid eller krävde en för stor ansträngning att komma att tänka på det första 

varumärket. Genomsnittstiden för ett köpbeslut är enligt Dahlén (2003)  endast 12 

sekunder. Det korta köpbeslutet resulterar i att vi inte är beredda att bearbeta allt för 

mycket information. Därför menar Dahlén (2003) att tiden mellan reklamen och 

köpbeslutet bör minimeras, då effektiviteten av kommunikationen ökar ju närmare 

köpbeslutet den kommer. 

De två faktorerna ”kännedomen om butiken kunderna handlar i” och ”tiden 

kunderna har för att handla” påverkar in-store besluten på många olika sätt. 

Kännedomen om butiken bestämmer i hur stor utsträckning produkt och 

varumärkessökningen är guidad från internt eller externt minne (Bettman 1979). När 

konsumenter handlar i en butik de är bekanta med är sökningen främst guidad av 

det interna minnet, vilket kräver minimal ansträngning och underlättar på så sätt in-

store besluten. När konsumenterna i stället har liten kännedom om butiken guidas 

de av det externa minnet och förlitar sig mer på information som kommer från in-

store element och displayer. Detta kräver anmärkningsvärt mer ansträngning och 

reducerar konsumenters förmåga att genomföra andra in-store beslut. Ökad 

exponering för in-store stimuli ökar i sin tur sannolikheten att ett tidigare behov 

som inte blivit tillfredställt kommer att göras gällande (exponerings effekter). Vidare 

så gör förlitandet på externa källor att minnet ökar sannolikheten för att 

konsumenter kommer ändra de framträdande behoven. T.ex. när de blir utsatta för 

exponering av kampanjpriser, nya förpackningar etc. (Alba & Hutchinson 1987).  

Tiden kunderna har för att handla påverkar in-store besluten på tre sätt. För det 

första gör en begränsning av tiden att konsumenterna inte kan processa in-store 

information i lika stor utsträckning. För det andra ökar tidspressen nivån av 

upphetsning och stress (Isenberg 1981; Revelle et al. 1976), vilket i sin tur leder till 
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att det blir svårare att få tillgång till minnet (Bettman 1979; Eysenck 1976; Swensson 

1972). När konsumenterna är under tidspress kommer oplanerade köp influerade av 

exponeringseffekter minska på grund av reducerade exponeringsnivåer av in-store 

information. Tidspressen kan också minska tiden som krävs för att konsumenterna 

på ett enkelt sätt ska kunna processa in-store relaterad produktinformation. En 

tredje påverkan som tidspressen kan ha är att den tenderar att hindra hämtning av 

information som inte är väl repeterad, men om den hämtas kan orsaka förändringar 

i framträdandet av tidigare okända behov. Exempel på dessa behov kan vara vad 

som finns i lager hemma, familjens framtida konsumtionsbehov osv.(Park et al. 

1989). 

2.2. Uppgiftsorienterade och icke uppgiftsorienterade kunder 

Reklam är något som konsumenter idag tar del av varje dag även fast de inte alltid 

tänker på det. I och med marknadsföringens och den teknologiska utvecklingen nås 

vi av reklamen var vi än befinner oss i samhället (Frith & Mueller 2010). Enligt 

Hulten (2007) så kan denna konstanta exponering av budskap ge upphov till ett av 

och på beteende, speciellt hos den yngre generationen. Detta av och på beteende 

kan också kännas igen när vi talar om uppgifts- (Task-oriented) och icke- 

uppgiftsorienterade (non-task-oriented) kunder. Babin och Darden (1995) menar att 

kunder med väl definierade mål (uppgiftsorienterade kunder), har mindre chans att 

påverkas av DS i butiken. Lee et al. (2004) stödjer delvis detta då han menar att de 

som är uppgiftsorienterade söker mer utilitaristiska värden från sina inköp. Detta 

innebär att de är intresserade av nyttan som köpen genererar. Den andra typen av 

kunder, de icke uppgiftsorienterade, låter sig ledas mer av känslor och sociala 

influenser.  

Velitchka och Barton (2006) ger stöd för att det finns en signifikant skillnad mellan 

de uppgiftsorienterade och de icke uppgiftsorienterade kunderna. De menar att 

uppgiftsorienterade kan påverkas negativt i en upphetsande butiksmiljö, alltså i en 

miljö där försök sker till att påverka dessa kunder till ett köp. Walter och Maqbul 

(2003) ger också stöd för att olika typer av kunder kommer svara olika på 

promotion från butikerna. Detta har mycket att göra med vilket huvudsakligt syfte 

kunden har när den kommer till butiken. Studierna visade att kunder som besöker 

butiken, främst för att köpa saker med specialpris var mer benägna att läsa på flyers 

och köpte också mer av de saker som marknadsfördes med specialpris. Två andra 

kategorier av kunder, storhandlare och kunder med kompletterande köp, svarade 

lika mycket på butikernas promotion. Studien visade också att lönsamheten var lägst 
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för de kunder som letade efter specialpris jämfört med de som gjorde 

kompletterande köp, där lönsamheten var som högst. 

Vidare gör forskare skillnad på utilitarism och dess motsats hedonism, vilket är två 

teorier som behandlar området om hur konsumenterna beter sig när de handlar och 

kan förklara mer om hur de riktar sin uppmärksamhet i butiken. Utilitaristiskt 

konsumentbeteende har beskrivits som energiskt, uppgiftsrelaterat och rationellt 

(Batra & Ahtola 1991; Engel et al. 1993; Sherry 1990b). Utilitaristisk köpbeteende 

innebär i princip att en produkt inhandlas medvetet och på ett effektivt sätt (Babin 

et al. 1994). Holbrook och Hirschman (1982) reflekterar över att utilitaristiskt 

köpvärde är relaterat till en ”arbetsmentalitet”. Med andra ord är utilitarism en teori 

som handlar om att nyttan ska blir så stor som möjligt (Bergström 2012). 

Hedonistiskt värde är däremot mer subjektivt och personligt än dess utilitaristiska 

motpart, och är mer ett resultat från nöje och lekfullhet än från uppgifts 

genomförande (Holbrook & Hirschman 1982). Sålunda speglar hedonistiskt 

köpvärde inköpens potentiella underhållnings- och känslomässiga värde (Bellenger 

et al. 1976). Langrehr (1991) säger; “The purchase of goods may be incidental to the 

experience of shopping. People buy so they can shop, not shop so they can buy”.  

Enligt Burke (2009) har digitala skyltar med information som har ett nyhetsvärde, 

t.ex. nya produkter, säsongserbjudande eller promotions, en märkbar påverkan på 

försäljningen. Den här effekten är starkare för mat- och underhållningsprodukter av 

hedonistisk karaktär. I en undersökning utförd av Babin et al. (1994) kom de fram 

till att uttryck av rent nöje, spänning, hänförelse, verklighetsflykt och spontanitet är 

fundamentala aspekter av hedonistiskt köpvärde. I jämförelse, inkluderar 

utilitaristiskt köpvärde uttryck av prestationer och eventuell besvikelse över 

oförmågan att genomföra uppgiften när konsumenter handlar (Babin et al. 1994). 

Det här betyder att beroende på i vilket avseende du handlar och vart du handlar är 

det antingen utilitaristiskt eller hedonistiskt. Det styr i sin tur om konsumenten 

lägger någon uppmärksamhet på omgivningen eller inte. Som tidigare nämnts beror 

detta på att konsumenter som är uppgiftsorienterade oftast inte är intresserade av 

något annat än att slutföra uppgiften. Är konsumenterna däremot inne i ett 

köpcenter bara för att ”titta” är de med andra ord där för nöjes skull. Därmed är 

också uppmärksamheten på omgivningen större och de lägger märke till saker de 

inte skulle lagt märke till om de varit uppgiftsorienterade. Detta kan också kopplas 

till det hedonistiska i köpprocessen.  

  

http://www.ne.se/enkel/utilitarism
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3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs genomförandet av den explorativa studien på Ica Maxi 

Karlstad. Kapitlet syftar till att ge läsaren en beskrivande bild av hur 

undersökningarna genomförts, de verktyg som använts samt vad som karakteriserar 

respondentgruppen. Vidare tas validitet/reliabilitet, etik och avgränsningar också 

upp. 

Metoden som använts i undersökningen är en processpårningsmetod 

(ögonspårning) i kombination med enkäter. Ögonspårningen har gjorts i två olika 

delmoment. Huvudundersökningen gick till på så sätt att respondenterna fick ta på 

sig ett par ögonspårningsglasögon som de hade på sig när de var inne och handlade 

på Ica Maxi. Efter det fick respondenterna svara på en enkät som behandlade 

minne, köpvanor och påverkan av exponering. Den andra undersökningen 

genomfördes med ett stationärt ögonspårningsverktyg, Xuuk (se figur 3, sida 18), 

som monterades upp på en DS. Resultatet av undersökningen med Xuuken 

fungerade som ett komplement till huvudundersökningen.  

Chandon et al. (2009) betonar vikten i att inte bara använda köpdata, utan att också 

använda den i kombination med ögonspårning. Detta menar de är nödvändigt för 

att få en fullständig bild av effekterna som kommer från marknadsföringen i 

butiken, vid köptillfället. Vidare målar Chandon et al. (2009) upp en kritisk bild av 

tillförlitligheten med att bara använda sig av minnestest för att dra slutsatser om 

exponering. Rent generellt så kommer marknadsförare missförstå effekterna av in-

store marknadsföring om de bara förlitar sig på självrapporterande uppmärksamhet 

eller utvärdering. För sådana analyser krävs en rik uppsättning indikatorer från de 

relevanta delarna i köpprocessen. Med andra ord styrker Chandon et al. (2009) att i 

de undersökningar som gjorts tidigare (Dennis et al. 2010; Newman et al. 2010; 

Newman et al. 2007) kan tillförlitligheten ifrågasättas. 

Målet med ögonspårningsmetoden och analysen är att få en inblick i respondentens 

beteende och uppmärksamhet (Duchowski 2003). Den här undersökningen syftade 

till att få en inblick i hur respondenterna förhåller sig till och uppmärksammar in-

store element som DS, när de handlar. Syftet med enkäten (se bilaga 9.6) var att 

kartlägga vad respondenterna mindes från när de handlade, deras köpvanor samt för 

att mäta eventuell påverkan på det implicita minnet. 

Stimuli i huvudundersökningen med ögonspårningsglasögonen bestod av tjugo olika 

DS varav tre hade manipulerats och satts upp av författarna. En DS monterades 

upp vid hyllan för rostbröd (se bilaga 9.1), där produkten Pågens Roast’n’toast 
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exponerades. Två andra DS monterades upp vid en disk med pålägg mitt inne i 

butiken. DS vid disken med pålägg visade två olika skinkprodukter (Lönneberga 

Basturökt Skinka och Pärson’s Emilrökta skinka) på två olika sidor (se bilaga 9.2). 

De sjutton övriga DS (se bilaga 9.3) var Ica Maxi’s egna som visade olika sorters 

reklaminslag beroende på deras placering i butiken. DS vid entrén och kassorna var 

av ”större modell” + 42 tum. De övriga DS vid bröd och vid påläggen var av 

”mindre modell” +13 tum. 

Under dataanalysen gjordes ett bifynd där författarna upptäckte att respondenterna 

lade ner mycket uppmärksamhet på ett annat in-store element, i form av gula 

prisskyltar som fanns i butiken (se figur 2 nedan). Detta togs i beaktande och 

analyseras tillsammans med DS i resultatdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2 Gula prisskyltar 

3.1. Respondenter 

Respondenterna för undersökning 1 bestod av 5623 kunder på ICA Maxi som 

slumpmässigt passerade och hade chansen att se den DS där Xuuken monterats upp 

(Se figur 3, sida 18). 

Respondenterna för undersökning 2 (ögonspårningsglasögonen) bestod av 101 

studenter på Karlstad Universitet som utgjorde en homogen grupp. Kategorin 

studenter passar också bra sett till designen på undersökningen. Genom att använda 

ögonspårning kom Chandon et al. (2009) fram till att antal exponeringar som når 

fram har stark påverkan på utvärderingen som är direkt förmedlad av dess effekt på 

visuell uppmärksamhet. Det här fungerar särskilt bra med unga högutbildade kunder 

som är mer villiga att kompromissa när det gäller märke och pris. Undersökning 2 
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pågick i fem dagar för att få ett tillräckligt stort urval (Jacobsen 2002). I och med att 

personerna har en liknande livssituation och ålder är individerna bra att jämföra med 

varandra (Jacobsen 2002). Åldersintervallet på respondenterna var mellan 18-32 år, 

men 87,2 % var mellan 20-26 år. Könsfördelningen av de 101 respondenterna 

bestod av 62 män och 39 kvinnor.  

Det är tidskrävande att få konsumenter på plats att delta i undersökningar av den 

här karaktären. Detta baseras på tidigare erfarenhet från undersökningar 

genomförda på Ica Maxi. Valet att undersöka studenter sparade tid för författarna, 

vilket var viktigt då tiden för att skriva uppsatsen var begränsad. Rekryteringen av 

respondenter skedde i klasser på Karlstad Universitet. En beskrivning av 

undersökningen gavs, och sedan fick intresserade anmäla sig. Då det inte blev 

tillräckligt många anmälda användes också Facebook för rekryteringen, där en 

förfrågan skickades ut till studenter på universitetet. För att locka studenter att ställa 

upp erbjöds skjuts till och från Ica Maxi samt 5 % rabatt i butiken. 

Alla respondenter, med undantaget av en, som deltagit i undersökning 2 tillhör den 

generationen som är födda mellan 1981 och 1999, även kallad Y-generationen 

(Nelson 2007). Y-generationen har ett väldigt fragmenterat media intresse, blir 

uttråkade väldigt lätt och gillar inte tvingande reklammeddelanden (Ciminillo 2005). 

Å andra sidan anses detta marknadssegment vara ett av de mest populära bland 

marknadsförare, på grund av deras ansenliga köpkraft, förmågan att sätta trender 

och deras mottaglighet att acceptera nya produkter. Detta gör dem, enligt Wolburg 

och Pokrywczynski (2001), till tidiga användare. Eftersom Y-generationen har 

relativt hög teknologisk kunskap och är tidiga användare, är det mer sannolikt att de 

accepterar DS som ett in-store marknadsmedium. Dock gillar som sagt inte Y-

generationen påtvingande reklam (Ciminillo 2005), vilket innebär att det här mediet 

kan visa sig vara ineffektivt. 

3.1. Datainsamling 

I undersökningarna användes två verktyg för att samla in data, ögonspårning och 

enkäter. Att använda en metod som ögonspårning ger många fördelar då mycket 

och precis information erhålls genom spårningen. Undersökaren får ett detaljerat 

mått på om respondenterna verkligen sett eller inte sett, i det här fallet in-store 

information. Med andra ord är det hela processen som fångas. Informationen 

kommer både från medvetna och omedvetna processer i perceptionen, som skulle 

varit svåra att få tillgång till med andra verktyg (Wedel & Pieters 2008), utan att få en 

alltför stor undersökningseffekt (Jacobsen 2002). Data som författarna fått av 

undersökningarna har bestått av kvantitativa mått, dels från enkäter men också från 
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ögonspårning. Ögonspårningsdata i undersökning 2 består av fixationspunkter som 

tolkas som ”tittat på” och antalet fixationer på det som respondenten tittat på fått. 

Fixationer är det mått som bäst indikerar placeringen/läget av betraktarens overta 

visuella uppmärksamhet (Duchowski 2003). 

Frågorna i enkäten (se bilaga 9.9) är framtagna i samråd med forskare på CTF 

(Centrum för Tjänsteforskning) på Karlstad universitet. Frågorna 4.2, 5.1–5.2, 6, 

7b, 7d och 8 är baserade på aktuell forskning inom området (Chandon et al. 2009). 

Fråga 4.1 i enkäten var främst en kontroll på hur vida respondenterna brukar 

använda en inköpslista när de handlar. Anledningen till denna fråga var för att reda 

ut hur uppgiftsorienterade respondenterna är. 

Fråga 4.2 i enkäten fanns med för att reda ut vilket som är viktigast av pris eller 

varumärke, när respondenterna handlar. Frågan baseras på Chandon et al. (2009) då 

designen på undersökningen gör att kompromissen mellan märke och pris kan vara 

av intresse. 

Fråga 4.3 och 4.4 togs med för att se om respondenterna handlar ofta på Ica Maxi 

Karlstad och ifall de tycker det är lätt att hitta i butiken. Detta för att se om 

navigeringsprocessen påverkar uppmärksamheten. Frågorna baseras på Alba och 

Hutchinson (1987) som menar att kunder som har liten kännedom av butiken 

förlitar sig mer på det externa minnet. Dessa kunder använder sig mer av in-store 

informationen som finns i butiken (Alba & Hutchinson 1987).  

Frågorna 5.1, 5.2, 6, 7b, 7d och 8 var med eftersom vaneköp har visat sig vara 

väldigt vanligt, vilket framgår av Chandon et al. (2009).  

Frågorna 7a och 7c togs med för att se vad respondenterna skulle valt, om 

produkterna som valdes under inköpsrundan inte funnits tillgängliga. Detta för att 

se om de då valde en av produkterna som exponerades på tre av de DS som 

monterats upp av författarna. 

Fråga 9-11 var minnesfrågor för att se om respondenterna lagt märke till några DS, 

för att sedan kunna jämföra med ögonspårningsdata.  

Fråga 12 var en minnesfråga kopplad till reklamen på DS i butiken och vad 

respondenterna kom ihåg av det. Precis som i fråga 7a och 7c var denna fråga med 

för att se om de uppmärksammat produkterna som exponerades på tre av de DS 

som monterats upp av författarna.  
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3.1.1. Utförande undersökning 1 (Xuuk) 

I undersökning 1 monterades Xuuken upp på en av de DS som var belägna i entrén 

på ICA Maxi (se figur 3 nedan). Den var i sin tur kopplad till en gömd laptop som 

laddade ner data. När den var installerad behövdes ingen manuell övervakning mer 

än att sätta på den under morgonen när Ica Maxi öppnade och stänga av den på 

kvällen när de stängde. Syftet med undersökning 1 var att få ett stort kvantitativt 

mått som sedan skulle kunna jämföras med resultatet i undersökning 2.  

Data som analyseras kunde få tre utfall: 

1. Personen tittar inte på DS (ansiktet är inte vänt mot DS). 

2. Personen tittar mot DS (ansiktet är vänt mot DS). 

3. Personen tittar på DS (ögonen är riktade mot DS). 

4. Personen tittar på DS (ögonen fixerar på DS). 

Eftersom Xuuken i undersökning 1 inte är helt pålitligt när det gäller att uppfatta 

vad ögonen fixerar på, har författarna valt att analysera utfall 1 med 2 och 3. Där 

utfallen 2 och 3 innebär att personen har tittat på DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3 Xuuk 
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Det var önskvärt att kunna jämföra hur många som passerat DS totalt sett med hur 

många som faktiskt tittat mot DS. Med andra ord var syftet att jämföra andelen som 

haft chansen att titta på DS i utfall 1 med utfall 2 och 3. För att lösa detta användes 

en kundräknare som registrerade det totala antalet personer som passerade. I 

undersökning 1 har undersökningseffekten varit minimal då författarna inte behövt 

vara på plats under själva datainsamlingen. 

3.1.2.  Utförande undersökning 2 

Syftet med undersökning 2 var att få ett precist och tillförlitligt mått på vad 

respondenterna tittat på i butiken, för att sedan kunna jämföra med undersökning 1 

och enkäter för att dra slutsatser. I undersökningen deltog 101 personer varav ett 

bortfall på grund av att en respondent stängde av ögonspåraren efter 9 sekunder.  

Huvudundersökningen bestod av två steg: 

Steg 1: Instruktioner (se bilaga 9.4) gavs muntligt till respondenterna och de 

tilldelades en inköpslista (se bilaga 9.8) som skulle följas inne i butiken. Typsnittet 

som användes för inköpslistan var Lucinda Handwriting, teckenstorlek 16. Studier 

visar på att med hjälp av vissa typsnitt kan associationer skapas hos de som läser 

texten (Childers & Jass 2002). Anledningen till detta val var att efterlikna en 

egenhändigt nedskriven inköpslista. Detta skulle förstärka intrycket hos 

respondenterna att de var där för att handla varor som de själva skulle kunna ha 

skrivit ner på listan. Ytterligare ett syfte med inköpslistan var att skapa jämförbarhet 

mellan respondenterna. Genom inköpslistan blir alla respondenter 

uppgiftsorienterade samtidigt som de kommer ta en liknande rutt i butiken. 

Eftersom alla ska handla samma varor har de i stort samma potential att se tjugo DS 

på sin inköpsrunda. En karta (se bilaga 9.5) visades också för respondenterna innan 

de fick gå in och handla. Meningen var att de skulle få en överblick var produkterna 

på inköpslistan var belägna och hur de enklast navigerade dit. Respondenterna fick 

dock inte ta med sig kartan in i butiken. Det fanns inget syfte i undersökningen av 

att se hur respondenterna navigerade inne i butiken, utan kartan visades endast av 

praktiska skäl.  
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Figur 4 ögonspårningsglasögon och kalibrering 

Efter att instruktioner getts av författarna fick respondenten sätta på sig 

ögonspårningsglasögonen för kalibrering (se figur 4 ovan) innan de skulle gå in i 

butiken och handla. 

Respondenterna ombads att handla precis som de brukar göra och att det inte var 

någon som helst stress när de väl gjorde det (se bilaga 9.4). Uppdraget gick ut på att 

respondenten ombads att handla totalt sex varor (rostbröd, hamburgerbröd pålägg, 

körsbärstomater, citron/lime och ananas). Vissa av dem var en produktkategori 

medans andra varor var mer specifika (Se inköpslista, bilaga 9.8). Dessa varor var 

belägna så att respondenten med stor sannolikhet skulle ha chansen att se de DS 

(DS position kan ses i bilaga 9.6). Det var bara två av dessa sex produkter som 

exponerades på tre av tjugo DS, och de övriga produkterna togs främst med på 

listan för att de skulle ha chansen att se de övriga sjutton DS. Ytterligare en 

anledning till att de övriga produkterna togs med var för att det inte skulle bli 

uppenbart vad som undersöktes. Det var viktigt att respondenten inte visste vad det 

egentligen var som undersöktes för att scenariot skulle bli så naturligt som möjligt.  

Efter att respondenterna var klara med sina inköp möttes de av författarna vid 

kassorna som tog emot varukorgen (varorna i korgen antecknades för analys) och 

ögonspårningsglasögonen för att sedan gå vidare till steg 2.   

Steg 2: Respondenterna fick här svara på en enkät (se bilaga 9.6) gällande 

minnestest, köpvanor, samt för att utläsa eventuell påverkan från de produkter som 

exponerades på författarnas tre DS. Enkäten gjordes enskilt direkt efter att de var 

färdiga med inköpen. En av författarna fanns alltid med för att förtydliga vissa 

frågor (om det behövdes) och för att se till att respondenten förstått vad frågorna 

handlade om (se figur 5 sida 21). Inga ledande svar gavs på respondenternas frågor 

utan mer en ”knuff” för att de skulle utgå från sina egna erfarenheter i butiken. För 
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att göra minnestesterna och för att utläsa effekten på det implicita minnet från 

exponeringarna, fick respondenterna titta på matriser med ett antal produkter (se 

bilaga 9.7). De fick sen ange vilka av dessa produkter de hade sett reklam för i 

butiken. Vidare fick de också göra ett val och rangordna (1 till 3) vilka produkter de 

skulle köpt, om produkterna de valt inte längre skulle finnas tillgängliga. Detta val (1 

till 3) gjordes både för produktkategorin med pålägg och för kategorin med 

rostbröd. Tanken var att om respondenterna direkt valde produkter som exponerats 

på DS när de handlade, skulle det kunna vara en effekt av att de precis sett 

erbjudande för produkterna. Om de valde andra produkter än de som exponerats, 

skulle författarna, genom att låta dem göra ytterligare produktval, kunna se ifall de 

exponerade produkterna åtminstone fanns med i åtanke hos respondenterna. När 

respondenterna sedan var klara med enkäterna och därmed också hela 

undersökningen, tackades de för sin medverkan och erhöll en rabattcheck på Ica 

Maxi som tack för hjälpen. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 5 Enkätgenomgång 

3.2. Validitet och reliabilitet 

Det är också nödvändigt att vidare ta upp undersökningseffekten. Det är enligt 

Jacobsen (2002) i stort sett omöjligt att helt ta bort undersökningseffekten. 

Undersökningen är utförd i en naturlig miljö där författarna försökt att minimera sin 

egen påverkan på experimentet. Den faktor som dock är oundviklig och som kan ha 

en viss påverkan på respondenternas beteende är det mätinstrument som använts 

(ögonspårningsglasögonen). Det fanns ett fåtal exempel på där kvinnliga 

respondenter uttryckligen sagt att de tyckte det var pinsamt att bära glasögonen när 

de handlade. Hur vida detta haft en påverkan på dessa respondenters beteende 

under undersökningen är svårt att spekulera i. Å andra sidan har också många 

respondenter sagt att de helt glömt bort att de hade glasögonen på sig under 
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inköpsrundan. I fallet med undersökning 2 krävdes en viss interaktion med 

respondenterna på grund av de komplexa verktyg som användes. Viss interaktion 

krävdes också för vägledning av enkäterna och för de instruktioner som var 

nödvändiga innan respondenterna gick in och handlade. I övrigt fick de agera helt 

på egen hand. 

3.3. Etiskt perspektiv 

Undersökningen är utformad i enlighet med APA´s3 riktlinjer om hur undersökaren 

ska behandla respondenterna. Författarna har utgått ifrån “Ethical principles of 

psychologists and code of conduct, 2010 amendments” (APA 2010): 

Standard 4, som innebär att hänsyn ska tas till respondentens privatliv och 

konfidentiella information. Detta innebär kortfattat att författaren endast inkluderar 

information i uppsatsen som har med undersökningens syfte att göra. 

Standard 8, innebär bland annat att undersökaren ska informera respondenten om 

syftet med undersökningen, hur lång tid den förväntas ta samt vilka procedurer som 

kommer ske. Respondenterna ska också informeras om att de har rätt att avböja sin 

medverkan i experimentet och att de när som helst under experimentets gång kan 

avsluta det. Vidare ska undersökaren också redogöra för begränsningen av 

sekretessen. 

3.4. Avgränsningar 

Även om DS på vissa ställen i uppsatsen benämns som en potentiell atmosfärisk 

faktor i butiken, har författarna främst haft som avsikt att definiera dem som ett 

rent promotionverktyg för att kommunicera kommersiella budskap mot 

konsumenterna. Vidare är de DS som undersökts inte DS som konsumenterna kan 

interagera med utan de visar helt enkelt bara reklam och erbjudanden.  

Alla respondenter i undersökningen kan betraktas som uppgiftsorienterade i och 

med att de blev tilldelade en inköpslista innan de gick in och handlade. Tiden för 

inköpsrundan kan också ses som en avgränsning eftersom respondenternas besök i 

butiken tog 5 minuter i snitt. Ett vanligt besök i en butik som Ica Maxi tar vanligtvis 

mer än 5 minuter.  

Själva ögonspårningsverktyget kan vara en avgränsning, och det kan diskuteras om 

det haft en påverkan på respondenternas beteende. 

                                                 
3
 American Psychological Association 
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4. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten från undersökningen. Dels redogörs det för 

vilka antaganden som gjorts och hur data analysen genomförts. Vidare presenteras 

resultat baserade på effektivitet, köpvanor samt minnestester. 

4.1. Antaganden och behandling av data 

Korrelation=, 10 (liten effekt) och effekten förklarar 1 % av den totala variansen. 

Korrelation=, 30(medium effekt)och effekten förklarar 9 % av den totala variansen. 

Korrelation=, 50 (stor effekt) och effekten förklarar 25 % av den totala variansen. 

Effektstorleken används för att beskriva vikten av den experimentella effekten 

oavsett signifikansnivån. Korrelationsmåttet i sig självt är enligt Field (2009) pålitligt 

nog oavsett om resultatet inte är helt signifikant. Dock är trovärdigheten på styrkan 

av effektstorleken säkrare om signifikansnivån är lägre. Det intressanta är 

effektstorleken i populationen, men effektstorleken i urvalet kan ändå användas för 

att spegla den sannolika effektstorleken i populationen (Field 2009).  

För att genomföra analysen av data som samlats in under undersökningen har olika 

program använts för att kunna beräkna resultaten. För att analysera måtten från 

ögonspårningsglasögonen användes dataprogrammet Tobii studios. Med detta 

program kunde författarna gå igenom filminspelningarna från undersökningen och 

utläsa respondenternas beteende. Från den filmanalysen kunde alla fixationer på DS 

och prisskyltar i butiken utläsas. Totalt gick författarna igenom 100 (ett bortfall) 

filmer från när respondenterna handlade. Filmerna gicks igenom tre gånger av 

författarna för att säkerställa hur många fixationer som verkligen gjordes på DS och 

prisskyltar i butiken. Data över fixationer från filmerna och data från enkäterna 

analyserades vidare i SPSS. Resultaten som beskriver tiden för uppmärksamhet för 

DS och prisskyltar är baserad på ögonspårningsdata, där antagandet för en saccade 

är 0,2 sekunder. En saccade fungerar som en mekanism för fixationerna och 

används för att beräkna tiden för hur länge en person fokuserar på någonting. 

 På grund av att data inte uppfyller kriterierna för parametriska test användes ett icke 

parametriska test, Spearman, för korrelationstesterna (Field 2009). Eftersom det inte 

finns några strikta förväntningar på data som analyseras passar ett icke parametriskt 

test bra för korrelationerna (Field & Hole 2003).  
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4.2. Resultat gällande effektiviteten 

Syftet med effektivitetsmåtten är för att få en övergripande bild av hur mycket 

uppmärksamhet som riktas mot DS och prisskyltarna.   

4.2.1. Uppmärksamhet som riktades mot DS och prisskyltar 

Resultatet från undersökning 1 visade att av 5623 kunder på Ica Maxi var det totalt 

33,24 % som tittade på DS. Xuuken var monterad på skärm 2 (se figur 3 sida 18) 

och resultatet kan jämföras med data från undersökning 2, där 20 % av 100 

respondenterna tittade på skärm 2. Det skiljer 13,24 % mellan undersökningarna 

men hänsyn måste då tas till att ögonspårningsglasögonen är mer precisa. Med 

glasögonen kan det utläsas nästintill exakta fixationspunkter. Xuuken detekterar 

istället om ansiktet och ögonen är riktade mot DS. Fördelen med data från 

undersökning 1 är att det blir ett större urval, men nackdelen är att endast en DS 

kan undersökas åt gången. Resultatet i undersökning 1 gäller således endast 

uppmärksamhet riktad mot skärm 2. Det visar på att var tredje person lägger märke 

till skärmen, men Xuuken kan inte registrera exakta fixationspunkter vilket betyder 

att det antagligen är färre som verkligen sett skärm 2. 

Följande analys i resultatdelen kommer endast behandla data från ögonspårningsglasögonen, dvs. 

data från undersökning 2; 

I tabell 1-3 (Se bilaga 9.10) redovisas de resultat som visar DS för DS, prisskylt för 

prisskylt och hur många av 100 respondenter som uppmärksammat dem enligt 

ögonspårningen. De 100 respondenterna har i genomsnitt sett 1,75 DS när de 

handlade. Under rundan på i genomsnitt 5 minuter ägnades i snitt cirka 2,258 

sekunder av uppmärksamheten åt DS. 100 respondenter hade chansen att se tjugo 

DS på Ica Maxi (100*20=2000 DS), med andra ord var 2000 observationer av 

respondenter som tittat på DS möjliga. Totalt uppmärksammades 175 stycken DS 

av 2000 (8,75 %). Vidare ska också nämnas att sexton av de totalt tjugo DS 

uppmärksammades, vilket innebär att fyra DS aldrig uppmärksammades. Storleken 

på DS i butiken varierade och av de respondenter som sett DS kan 65 % av 

observationerna härledas till sju stora DS på +42 tum (se tabell 9 i bilaga 9.10). 

Följaktligen är det 35 % av DS-observationerna som gjorts på de tretton små DS på 

+13 tum (se tabell 10 i bilaga 9.10). 

Under samma runda har respondenterna sett i genomsnitt 2,58 prisskyltar. Under 

rundan på i genomsnitt 5 minuter ägnades i snitt cirka 2,81 sekunder av 

uppmärksamheten åt prisskyltar. Dessa prisskyltar valdes för analysen på grund av 

att de var placerade i anslutning till DS. 100 respondenten hade chansen att se 
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fjorton prisskyltar på Ica Maxi (14*100=1400 prisskyltar), där 1400 observationer av 

respondenter som tittat på prisskyltar var möjliga. Totalt uppmärksammades 258 

stycken prisskyltar av 1400 (18,4 %). Alla fjorton prisskyltar uppmärksammades 

minst en gång. 

Det är viktigt att poängtera att det enda mått här, som direkt kan jämföras är 

procentmåtten 8,75 % (DS) vs. 18,4 % (prisskyltar) eftersom detta är relativt. 

Genom att jämföra dessa två procentmått drar prisskyltarna mer uppmärksamhet till 

sig än DS. De andra måtten är inte direkt jämförbara eftersom antalet prisskyltar 

som sitter i anslutning till DS är lägre. Noterbart är dock att det läggs mer tid på 

prisskyltar (2,81 sek.) än DS (2,258 sek.), även fast prisskyltarna som undersökts är 

lägre till antalet än DS. 

4.2.2. Skillnad i uppmärksamhet mellan DS i entrén och DS vid 
frukt/grönsaksavdelningen 

Jämförelsen är till för att se ifall DS uppmärksammas i olika utsträckning, beroende 

på var de är placerade i butiken. Medelvärdet för uppmärksamhet i entrén 

6+20+27+27 = 80; 80/400 = 0.2 (Se tabell 4 i bilaga 9.10). I entrén lägger 

personerna uppskattningsvis märke till var femte DS. 

Medelvärdet för uppmärksamhet vid frukt och grönsaksavdelningen8+16+4+10 

= 38; 38/400 = 0,095 (se tabell 5 i bilaga 9.10). Vid frukt och grönsaksavdelningen i 

mitten av butiken lägger personerna uppskattningsvis märke till färre än var tionde 

DS.  

Med andra ord minskar respondenternas visuella uppmärksamhet mot DS som är 

belägna tidigt i butiken jämfört med dem som är belägna senare inne i butiken. Det 

finns en signifikant huvudeffekt för tid (färre DS uppmärksammas senare i butiken 

jämfört med tidigare), men också en signifikant interaktion mellan de som sett, 

jämfört med de som inte sett någon av DS vid entrén och deras benägenhet att titta 

på DS senare inne i butiken. De som tittat på minst en DS vid entrén ignorerar eller 

tittar i mycket mindre utsträckning på DS senare i butiken. Respondenter som inte 

sett någon DS vid entrén fortsätter att vara ouppmärksamma på DS längre in (se 

bilaga 9.6). Figur 6 (sida 26) illustrerar skillnaden i medelvärde för 

uppmärksamheten på DS i entrén och frukt/grönsaksavdelningen. 
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Figur 6 Skillnad i uppmärksamhet mellan DS i entrén och DS vid frukt/grönsaksavdelningen 

4.2.3. Skillnad i uppmärksamhet mellan prisskyltar i entrén och 
prisskyltar vid frukt/grönsaksavdelningen 

Jämförelsen är till för att se ifall prisskyltar uppmärksammas i olika utsträckning, 

beroende på var de är placerade i butiken. Medelvärdet för uppmärksamhet i entrén 

 10+23+14+30+28 = 105; 105/500 = 0.21 (Se tabell 5 i bilaga 9.10). I entrén 

lägger personerna uppskattningsvis märke till något mer än var femte prisskylt. 

Medelvärdet för uppmärksamhet vid frukt och grönsaksavdelningen 

50+28+23+6+7+15+11+5+9 = 154; 154/9 = 0,1711 (Se tabell 5 i bilaga 9.10). 

Närmare utgången lägger respondenterna uppskattningsvis märke till något mer än 

var sjätte prisskylt. Skillnaderna i medelvärdena är mindre här än i fallet med DS. 

Skillnaden i visuell uppmärksamhet riktad mot prisskyltar tidigt jämfört med sent i 

butiken är med andra ord mindre än i fallet för DS. Figur 7 (sida 27) illustrerar 

skillnaden i medelvärde för uppmärksamheten på prisskyltar i entrén och 

frukt/grönsaksavdelningen. 
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Figur 7 Skillnad i uppmärksamhet mellan prisskyltar i entrén och prisskyltar vid 

frukt/grönsaksavdelningen 

4.2.4. Uppmärksamhet riktad mot DS och prisskyltar i entrén 

Ett chi-tvåtest gjordes för att reda ut ifall uppmärksamheten riktad mot DS och 

prisskyltar i entrén skilde sig åt. Testet innefattar viktade värden med hänsyn taget 

till antalet DS och prisskyltar (Se tabell 7 i bilaga 9.10). DS 1-4 och prisskyltarna 1-5 

i entrén (se bilaga 9.6) jämfördes och testet visar att det inte går att utläsa någon 

skillnad i tittfrekvens vid entrén. DS och prisskyltar uppmärksammas i ungefär lika 

stor utsträckning. 

4.2.5. Uppmärksamhet riktad mot DS och prisskyltar vid 
frukt/grönsaksavdelningen 

Chi-tvåtestet gjordes även för att reda ut ifall uppmärksamheten riktad mot DS och 

prisskyltar vid frukt/grönsaksavdelningen skilde sig åt. Testet innefattar viktade 

värden med hänsyn taget till antalet DS och prisskyltar (Se tabell 8 i bilaga 9.10). DS 

10-13 och prisskyltarna 6-14, det vill säga vid frukt/gröntavdelningen (se bilaga 9.6) 

jämfördes och testet visar att det finns en signifikant skillnad i tittfrekvens. De 

standardiserade residualerna visar främst på två bidragande faktorer: andelen som 

har sett DS är mindre än vad som kan antas i en slumpmässig fördelning och 

 



28 

andelen som har sett prisskyltarna är större än vad som kan antas i en slumpmässig 

fördelning. Som tidigare nämnts, från att lika många DS och prisskyltar 

observerades vid entrén händer något med personernas visuella uppmärksamhet, 

och i mitten av butiken tittar de i mycket högre grad på prisskyltar jämfört med DS.  

4.3. Korrelationsresultat 

*   p< ,05 

** p< ,01  

Figur 8 Korrelationer med signifikansnivåer 

Figur 8 visar på de korrelationer med signifikansnivåer som författarna ansett varit 

aktuella att inkludera i uppsatsen för att besvara syftet. Det finns fler resultat som 

antyder att det finns korrelation mellan andra variabler, men de är dock för små för 

att dra några säkra slutsatser om. Siffrorna på strecken i figur 8 visar korrelationen 

mellan två variabler, med andra ord beskriver de styrkan av sambandet mellan dem. 

Det centrala är uppmärksamheten som riktats mot DS och prisskyltar men det går 

också utläsa kopplingen mellan dessa in-store element och köpvanor.  
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4.3.1. Korrelationen mellan antal DS och prisskyltar respondenterna 
såg enligt ögonspårningsdata  

Det finns en korrelation mellan antalet respondenter som tittat på DS och antalet 

respondenter som tittat på prisskyltar, r=, 254, p (tvåsidig) <, 05 (Se tabell 6 i bilaga 

9.10). Resultatet visar en liten effekt men är inte långt ifrån en medium effekt vilket 

antyder att om respondenterna tittat på DS tenderade de också att titta på 

prisskyltar. Det verkar som att om respondenterna är öppna för en typ av in-store 

element, är de också öppna för att titta på andra in-store element.  

4.3.2. Korrelation mellan uppgiftsorientering och prismedvetenhet 

Det finns ett samband mellan att vara uppgiftsorienterad och prismedveten, r=, 194, 

p (tvåsidig)>, 05. Resultatet beskriver en liten effekt och är inte helt signifikant men 

är ändå värt att notera, då detta kan betyda att de som brukar använda sig av en 

nedskriven inköpslista anser att priset är viktigare än varumärket när de handlar 

livsmedel (se tabell 16 i bilaga 9.10). Förvisso kan alla respondenter i 

undersökningen anses vara uppgiftsorienterade i och med inköpslistan. Dock får 

respondenter i denna jämförelse anses vara mer uppgiftsorienterade än de övriga, 

eftersom de också brukar använda en inköpslista i vanliga fall.  

4.3.3. Korrelation mellan de som tyckte produkterna som de valde ”såg 
goda ut” och hur många DS/prisskyltar respondenterna 
uppmärksammat, samt ett samband mellan att de ”brukar köpa 
produkterna” 

Det finns ett samband mellan respondenter som valde produkterna för att de tyckte 

”de såg goda ut” och hur många DS de tittat på, r=, 234, p(tvåsidig)<, 05. Resultatet 

visar en liten effekt som tyder på att de som valde produkterna för att ”de såg goda 

ut” tittar på DS i större utsträckning (se tabell 17 i bilaga 9.10). Ett liknande 

samband kan ses mellan de som valde produkterna för att de tyckte ”de såg goda 

ut” och hur många prisskyltar de tittat på, r=, 212 där p(tvåsidig)<, 05.  Resultatet 

visar en liten effekt och antyder att de som valde produkterna för att ”de såg goda 

ut” i större utsträckning tittar på prisskyltarna (se tabell 17 i bilaga 9.10). 

Vidare finns ett samband mellan de som valde produkterna för att ”de brukar köpa 

dem” och de som valde produkterna för att ”de såg goda ut”, r= -, 412 där 

p(tvåsidig)< ,01 (se tabell 17 i bilaga 9.10). Resultatet visar en negativ medium effekt 

och pekar på att om respondenterna valt en produkt för att den ”ser god ut” kan 

detta förklaras av andra faktorer än att ”de brukar köpa den”. Eftersom det var för 

få respondenter som tittat på författarnas egna DS där produkter exponerades, finns 
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för lite data för att kunna koppla förklaringen dit. Detta resultat öppnar snarare upp 

för fortsatta studier rörande dessa köpvanor. 

4.3.4. Korrelation mellan att respondenterna tyckte det var ”lätt att hitta 
inne på Ica Maxi” och ”antal fixationer de hade på DS” 

Det finns ett samband mellan hur lätt respondenterna tycker det är att hitta i butiken 

och antal fixationer de har haft på DS, r=, 212, p(tvåsidig)<, 05. Resultatet visar en 

liten effekt vilket innebär att om respondenterna tycker det är lätt att hitta i butiken 

har de haft fler fixationer på DS (se tabell 18 i bilaga 9.10). Kanske för att dessa 

respondenter inte behövt anstränga sig då de gjort sina inköp, och har därför haft 

mer tid till att ägna sig åt omgivningen. Ett annat resultat visade att det var en liten 

korrelation r=, 170, p(tvåsidig)>, 05 mellan att respondenterna tycker det är lätt att 

hitta inne på Ica Maxi och antalet DS de uppmärksammat (se tabell 20 i bilaga 9.10). 

Med andra ord visar resultatet att respondenterna lagt ner mer tid på att titta på DS 

när de har lätt att hitta i butiken.  

4.3.5. Korrelation mellan respondenter som ”handlar ofta på Ica” och 
”antal fixationer de hade på DS” 

Resultatet visar på ett negativt samband mellan de respondenter som ofta handlar på 

Ica Maxi och antal fixationer de har haft på DS, r= -, 192, p(tvåsidig)>, 05. 

Korrelationen visar på en liten effekt och eftersom den är negativ innebär det att om 

respondenterna handlar ofta på Ica Maxi, lägger de mindre uppmärksamhet (antal 

fixationer) på DS (se tabell 19 i bilaga 9.10). Respondenter kan ha tidigare kunskap 

om DS på Ica Maxi och av den anledningen tittar mindre på dessa. Dock ska man ta 

hänsyn till att det inte är riktigt signifikant men väldigt nära då p= 0,053. Eftersom 

det är en explorativ studie kan det vara aktuellt att inkludera resultat som inte är helt 

signifikanta, men som ligger väldigt nära.  

 

4.4. Minnestester från enkätfråga 9-11:, Vad mindes respondenterna från 
sitt besök på Ica Maxi gällande DS?  

Minnestesterna kan delvis ses som ett mått på effektiviteten men är främst 

intressanta i en jämförelse med ögonspårningsdata. I resultaten nedan kan utläsas att 

det är en markant skillnad i vad respondenterna minns att de sett jämfört med vad 

de verkligen har sett enligt ögonspårningen.  

Endast 32 % av respondenterna uppgav sig ha uppmärksammat DS inne i butiken 

(se tabell 11 i bilaga 9.10). Merparten sa att de inte hade lagt märke till några DS. Av 
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de 32 % som angett att de lagt märke till DS var det bara 37,5 % som sade sig 

komma ihåg vad som visats på dessa (se tabell 12 i bilaga 9.10).  Resultatet visar på 

att DS inte haft någon betydande medveten påverkan på respondenterna. Av de 32 

% som sagt sig ha sett DS angav 13 stycken av dessa att de endast sett en DS, och 

10 stycken att de sett två DS. Resterande 9 respondenter angav ett antal mellan tre 

och sju DS. Antalet DS de trott sig ha sett sträcker sig mellan noll och sju stycken. 

Detta mått är baserat på respondenternas minne (se tabell 13 i bilaga 9.10).  

Resultatet från ögonspårningsdata (se tabell 14 i bilaga 9.10) visar att 69 % av 

respondenterna har sett minst en DS. Skillnaden mellan vad respondenterna tror sig 

ha sett och vad de egentligen sett är stor. Av de 68 % som angav att de inte hade 

sett en enda DS är det egentligen bara 31 % som inte sett en enda DS. Detta betyder 

att 37 % faktiskt har sett minst en DS, men har inget minne av det. I stort kan 

utläsas att respondenterna uppmärksammat fler DS än vad de minns (Se tabell 15 i 

bilaga 9.10), vilket betyder att många uppmärksammat DS på ett omedvetet plan. 

Figur 9 nedan illustrerar skillnaden mellan respondenternas minne och 

ögonspårningsdata. De blå staplarna representerar hur många av respondenterna 

som minns att de sett DS, och de röda staplarna representerar hur många som 

verkligen såg DS enligt ögonspårningen.  

 
Figur 9 Skillnad mellan hur många DS respondenterna minns att de såg och hur många 

de egentligen såg 

Om man bara ser till minnet på respondenterna tyder resultatet på att DS inte är ett 

effektivt promotionverktyg, då ögonspårningsdata visar att det är många fler som 

verkligen sett DS. Ögonspårningsdata kan också visa på att DS är ett effektivt 

promotionverktyg, men det kan diskuteras. Precis som nämns ovan lägger 

respondenterna märke till DS omedvetet, men resultatet gjorde att författarna inte 

hade möjligheten att vidare analysera den omedvetna påverkan. Andelen som 

uppmärksammat DS med produktpromotion som var kopplad till enkätfrågorna var 
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för låg för att dra några slutsatser av. Med andra ord kunde inte undersökningen visa 

på att respondenterna tagit in promotionbudskapen omedvetet. 
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5. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten samt återkopplas till introduktionen och 

tidigare teorier. 

Relevant information 

Det kan finnas flera förklaringar till att respondenterna inte uppmärksammar DS i så 

stor utsträckning senare i butiken. Respondenterna i undersökningen tillhör den så 

kallade Y-generationen, och enligt Ciminillo (2005) tros dessa personer ha en 

tendens att slå ifrån sig reklambudskap som kan verka påtvingande. En annan 

förklaring kan vara att konsumenter redan har en föreställning om att budskapen 

som visas på DS inte är relevanta i den situation de befinner sig i. Snodgrass et al. 

(1988) och Ward et al. (1988) kom fram till att huruvida en person känner inför en 

omgivning, är beroende av det syfte denne har för att faktiskt vara där. Det verkar 

rimligt att anknyta detta till det som tidigare tagits upp om DS, där forskning tyder 

på att kunderna efterfrågar mer informativ information (Burk 2002). Detta kan 

också förklara varför vanliga enkla prisskyltar som bara visar ett pris och namnet på 

de produkter de är placerade över, generellt fick mer uppmärksamhet än DS i 

butiken. Det är rimligt att anta att de vanliga prisskyltarna helt enkelt visar den 

information som är relevant för kunderna, då sjutton av tjugo DS visar vanlig tv-

reklam. Detta kan styrkas av den skillnad i uppmärksamhet som är riktad mot DS i 

entrén jämfört med längre in i butiken. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna 

vara att personerna vid entrén lär sig att informationen som visas på DS inte bidrar 

med relevant information för inhandlandet av matvaror, och att de därför i större 

grad ignorerar DS ju längre in i butiken de kommer.  Detta innebär att en skillnad i 

visuell uppmärksamhet är att vänta mellan de personer som redan vid entrén hade 

blickdata på de DS och de personer som här inte tittade på DS. Därför kommer den 

första gruppen individer i högre grad att ignorera DS senare i butiken. I fall detta 

resonemang stämmer ”att prisskyltarna skulle bidra med mer relevant information 

än DS”, skulle detta kunna stödjas av det faktum att det finns en signifikant skillnad 

i tittfrekvens mellan DS och prisskyltar senare i butiken. Senare i butiken är andelen 

som har sett prisskyltar större och andelen som sett DS mindre. Detta ger upphov 

till frågan, om inte butikerna skulle tjäna på att visa ett mer informativt budskap på 

DS.  

Enligt Alba och Hutchinson (1987) förlitar sig kunder som har lite kännedom av 

butiken mer på det externa minnet och använder sig i större utsträckning av in-store 

information. Vidare kan komplexiteten av de budskap som visas i butiken spela en 

roll. Enligt Spies et al. (1997) gör stimuli som har en optimal nivå av komplexitet att 
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de blir maximalt attraktiva. Men om stimuli har en högre eller lägre komplexitet än 

den optimala nivån, att de blir mindre attraktiva. Spies et al. (1997) gör ett antagande 

grundat på Berlyne (1971) där de antar att om informationsnivån är för hög kommer 

kunderna att bli överbelastade. Å andra sidan kommer de att bli uttråkade om 

informationsnivån är för låg. Dahlén (2003) beskriver människan som ett vanedjur 

som har väldigt nära att koppla på autopiloten. Det innebär att personen inte gärna 

ödslar tankekraft och energi på olika aktiviteter i onödan. Han beskriver ett köp som 

att först lokalisera produkten och sen slå till utan vidare eftertanke. Den 

genomsnittliga tiden för ett köpbeslut är endast 12 sekunder. Det korta köpbeslutet 

tar sig uttryck i att vi inte är beredda att bearbeta allt för mycket information.  Det 

kan betyda att i den givna situation som respondenterna befinner sig i, bidrar 

prisskyltarna med en mer optimal nivå av information än DS.  

Komplexiteten av budskapen och relevansen av dessa kan kopplas till 

selekteringsprincipen som enligt Dahlén (2003) innebär att människor tenderar att 

välja ut den information som är viktigast för att spara energi. Principen kan även 

göras gällande i situationer där människor är stressade. Människor tenderar att 

fokusera på de element som är viktigast och sållar bland informationen då de 

antingen har bråttom eller att de har flera uppgifter de måste hantera. I sådana 

situationer rekommenderar Dahlén (2003) att budskapen minimeras vilket gör att 

det inte krävs för stor kapacitet av konsumenterna. Annars är risken stor att 

kunderna helt förbiser det budskap som sänds ut (Dahlén 2003). 

Förutom det som redan nämnts kan det finnas ytterligare förklaringar till att DS i 

entrén har fått mer uppmärksamhet än de som finns längre in i butiken. Dessa DS 

är nämligen bland de större modellerna (+42 tum) i butiken och de har också högst 

ljud på (65 % av de som har sett DS har sett de stora DS). Den strategiska 

placeringen av DS i entrén kan också vara av betydelse (se figur 12 i bilaga 9.3). Om 

respondenten missar den första, kommer två till efter det och chansen för att se 

åtminstone en av dessa ökar. Inte bara på grund av det visuella utan också för att när 

kunder går förbi den första DS hörs musik/ljud som gör att de blir nyfikna och 

tittar upp mot den andra eller tredje DS. 

Det skulle kunna argumenteras för att DS kan uppfylla ett annat syfte som i sin tur 

kan stimulera försäljningen. DS skulle kunna räknas som en atmosfärisk faktor 

(Newman et al. 2010; Dennis et al. 2010; Newman et al. 2007) i butiken som direkt 

kan inverka positivt på konsumenternas känslor. Personer som är på bra humör kan 

få en bättre upplevelse av det som butiken erbjuder och kommer därför spendera 

mer pengar där (Puccinelli 2006). Många respondenter har inget minne av att de sett 
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en DS, men 70 % har faktiskt gjort det. Det ger utrymme för en diskussion om vilka 

omedvetna processer som ändå kan ha en positiv inverkan på atmosfären i butiken. 

In-store informationens påverkan 

En grundtanke författarna hade från början med undersökningen var att se i fall det 

gick att påverka respondenternas val av produkt genom att exponera vissa varor på 

DS. Detta går dock inte att dra några säkra slutsatser av på grund av det låga antal 

respondenter som ägnade någon uppmärksamhet åt DS där produkterna 

exponerades. Förvisso var en av de exponerade produkterna Pågen Roast´n´toast 

det rostbröd som de flesta valde, med enligt enkätsvaren beror detta främst på att 

det är det rostbröd ”de brukar välja” eller för att ”det såg gott ut”. 

En intressant upptäckt som gjordes var den stora uppmärksamhet riktad mot 

prisskylt 6 i butiken (se figur 24 i bilaga 9.3). Prisskylt 6 som var belägen vid 

frukt/gröntavdelningen var den prisskylt som uppmärksammades mest av 

respondenterna. Ögonspårningsdata visade att 50 respondenter av 100 hade sett den 

prisskylten. En möjlig förklaring till detta är att det var den enda prisskylt som 

visade ett extraerbjudande i form av ”ta två för 20: -”. Detta kan styrka teorin om att 

respondenter vill ha mer information gällande varor i affären från in-store 

marknadsföringen (Burk 2002). Sen ska det också tilläggas att det var den enda 

prisskylten med röd text/siffror och det är ett välkänt faktum att rött och gult är de 

färger som drar mest uppmärksamhet åt sig av alla färger (Dahlén & Lange 2009).  

Hedonistiskt vs. Utilitaristiskt  

Eftersom respondenterna i det här experimentet var uppgiftsorienterade, i och med 

sin inköpslista, och att kunder sällan går in till en mataffär för nöjets skull, kan 

teorin om utilitaristisk inköpsbeteende diskuteras. Enligt det utilitaristiska beteendet 

handlar konsumenter på ett sätt som är energiskt, uppgiftsrelaterat och rationellt 

(Batra & Ahtola 1991; Engel et al. 1993; Sherry 1990b). Konsumenter går till 

mataffären för att köpa mat, inte bara för att titta eller för nöjes skull, som skulle 

kunna ske i ett köpcenter. I och med detta är konsumenterna inte direkt intresserad 

av sin omgivning utan går dit, handlar det de ska, betalar, sen går de. Detta kan 

mycket väl vara en förklaring till varför DS inte hade så stor genomslagskraft hos 

respondenterna. Respondenterna i undersökningen hade tydliga mål med sina inköp. 

Enligt Babin och Darden (1995) har kunder med väl definierade mål 

(uppgiftsorienterade kunder), mindre chans att påverkas av DS i butiken. Det kan 

alltid argumenteras för att det finns hedonistiska element inuti butiken men 

huvudmålet är fortfarande utilitaristiskt. Utfallet hade kanske blivit annorlunda om 
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undersökningen genomförts i en annan butik som t.ex. en klädbutik i ett köpcenter. 

Konsumenter kan gå in i sådana affärer bara för att titta, inte nödvändigtvis med ett 

mål att de ska handla någonting. Det kan också innebära att de lättare lägger märke 

till saker och ting i sin omgivning. Till en matbutik går konsumenterna oftast inte 

om de inte har ett mål om att handla. 

Minnestester 

Det verkar som att respondenterna i flera fall inte är medvetna om att de tittat på 

DS. Som framgår i tabell 14 i resultatdelen (Bilaga 9.11) dyker detta fenomen upp i 

54 % av fallen. Frågan är här om budskapet på DS har nått fram till dem på ett 

omedvetet plan, eller att det bidrar till atmosfären även fast de egentligen inte tänker 

på det. Endast 32 respondenter har svarat att de sett DS i butiken jämfört med de 

70 som faktiskt sett det enligt ögonspårningen. Med detta i åtanke verkar 

respondenterna inte ha en bra uppfattning av hur många DS de verkligen sett. Av de 

som angav att de sett DS var det ytterst få som kunde återge vad som visats på 

dessa. Följaktligen är detta något som pekar på DS ineffektivitet, då det är väldigt få 

som tittat på dem och att de som väl gjort det inte minns vad som visats. En 

diskussion kan dock föras om att de uppmärksammat mer DS än vad de själva är 

medvetna om, och ifall detta haft någon påverkan på dem på ett omedvetet plan. 

Jämfört med tidigare forskning och studier där de undersökt hur mycket 

uppmärksamhet som riktas mot DS, visar denna undersökning verkligen på hur 

opålitligt det är att endast lita till respondenternas eget minne. Detta argument om 

forskningsdesign kan återkopplas till Chandon et al. (2009). 

Köpvanor 

Det finns en korrelation mellan prismedvetenhet och hur i stor utsträckning 

respondenterna tittar på DS. De som är mer prismedvetna tittar i större utsträckning 

på DS, kanske för att de systematisk letar efter prisinformation, eller försöker hitta 

en bra deal. Detta kan stödjas av Hoyer (1984) som menar att mer prismedvetna 

konsumenter tenderar att engagera sig mer i sökprocessen. 

Det finns också en korrelation mellan hur lätt det är att hitta i butiken och i hur stor 

utsträckning det tittas på DS. Om det är lätt att hitta i butiken kanske kunderna inte 

behöver fokusera alltför mycket på navigeringsprocessen utan uppmärksammar 

omgivningen på ett annat sätt. Vidare kan en negativ korrelation utläsas mellan de 

som brukar handla på Ica Maxi och i hur stor utsträckning det tittas på DS. Detta 

skulle kunna tolkas som att om kunder har kännedom av butiken, förlitar de sig 

mindre på in-store informationen och riktar därför mindre uppmärksamhet åt DS. 
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Fenomenet kan också stödjas av Alba och Hutchinson (1987) som menar att det är 

när en person har lite kännedom av butiken som denne i störst utsträckning förlitar 

sig på in-store information.  

Enligt Hoyer (1984) kännetecknas konsumenter med en mer känslobaserad taktik av 

en högre nivå av märkeslojalitet och att de ägnar mindre uppmärksamhet åt in-store 

information. Deshpande et al. (1982) definierar taktiken som är baserad på känslor, 

att konsumenter köper det mest tilltalande märket. Det skulle kunna göras en 

liknelse mellan denna taktik och att köpa det som ”ser gott ut”.  I sådana fall går 

resultaten i denna uppsats delvis emot tidigare teori. Detta på grund av att det gick 

att utläsa korrelationer (dock små) mellan de respondenter som valde produkterna 

för att de ”såg goda ut”, och i hur stor utsträckning de tittade på prisskyltar och DS 

(in-store information). Resultatet antydde att de som använt en känslobaserad taktik 

tenderade att titta mer på in-store information. Det gick också att utläsa en negativ 

korrelation mellan de som valde produkterna för att de ”såg goda ut” och de som 

valde produkterna för att de ”brukar köpa dem”. Detta går delvis emot Hoyers 

(1984) teori om att de konsumenter som använder en mer känslobaserad taktik 

också i större utsträckning är märkeslojala. 
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som baseras på resultatet och diskussionen, 

med ändamål att återkoppla och besvara syftet. 

”Är DS ett effektivt promotionverktyg och hur är konsumenternas beteende 

relaterat till denna typ av in-store promotion?” 

Gällande effektiviteten hos DS på Ica Maxi kan det utläsas att närmare 70 % av 

respondenterna har sett minst en DS. Helheten måste dock tas i beaktande då det 

finns tjugo DS i butiken och att respondenterna i genomsnitt endast såg 1,75 DS 

under rundan (175 DS av 2000 uppmärksammades totalt). En konsument ägnade i 

genomsnitt 2,258 sekunder åt DS under rundan på i genomsnitt 5 minuter. 

Butikerna får därför en relativt liten stund på sig att påverka kunderna genom att 

använda detta promotionverktyg. Därför bör de utforma ett budskap och innehåll 

som på ett effektivt sätt fångar konsumenternas uppmärksamhet. Budskapet bör 

vara relevant för konsumenterna, det bör heller inte vara för komplext (minimera 

budskapet). Detta kan också stödjas av Dahlén (2003) och Spies et al. (1997) . DS 

skulle dock kunna bidra med en ökad lönsamhet. Enligt resultatet 

uppmärksammades 8,75 % av DS. Ha då i åtanke att en butik som t.ex. Ica Maxi 

kan ha flera tusen kunder på en dag, och i längden kan det visa sig vara lönsamt att 

använda sig av DS. 

Generellt om personer tittar på DS tenderar de också att titta på annan in-store 

information som de gula prisskyltarna i butiken. Personer som är öppna för en typ 

av in-store information är också öppna för annan in-store information. 

På det stora hela fick de gula prisskyltarna mer uppmärksamhet än DS. Författarna 

drar en slutsats om att informationen är mer relevant på prisskyltarna och mer 

iögonfallande i och med färgerna. Detta kan styrkas med den minskning i 

uppmärksamhet som sker efter att respondenterna i entrén har tittat på DS och 

prisskyltar i nästan lika stor utsträckning. Efter entrén, längre in i butiken tittar de i 

större utsträckning på prisskyltarna. Resultatet tyder på att respondenterna redan i 

entrén antingen påverkas av dessa DS på ett mer påtagligt sätt på grund av ljudet, 

strategisk placering eller storlek. Det finns dock en möjlighet att respondenterna 

redan vid entrén lärde sig att DS inte bidrog med relevant information. 

Vad respondenterna angav att de hade sett och vad de egentligen sett skilde sig 

markant åt. Detta ger upphov till en slutsats om att det inte är tillräckligt att enbart 
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förlita sig på respondenternas minne för att dra slutsatser i undersökningar av den 

här karaktären. 
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7. Rekommendationer för framtida studier 

I det här kapitlet presenteras de rekommendationer för framtida studier som 

undersökningen lagt grunden för. Rekommendationer ges även för framtida 

metodupplägg för att området ska kunna undersökas ytterligare.  

Det är nödvändigt att vidare studera personers attityder och tankar gentemot DS för 

att på ett bättre sätt förstå bredden av deras användningsområde. Förslagsvis kan 

det genomföras en fokusgrupp med befintliga kunder hos en butik, och sen 

kombinera detta med en fältundersökning liknande den undersökning som 

genomförts här. Det vore önskvärt att ta reda på hur detta promotionverktyg kan 

hjälpa butikerna att uppnå ett bättre resultat. ”Kommer resultaten främst från det faktum 

att produkter/varumärken exponeras på DS, eller bidrar de mer till atmosfären?”  

Det vore också intressant att reda ut frågan ”Om kunderna som kommer in i butiken 

redan har en bild av att DS i butiken inte bidrar med relevant information för dem?” 

Med fördel skulle det kunna genomföras en liknande undersökning i en butik där 

kunderna kan anses mindre uppgiftsorienterade än de som deltog i denna 

undersökning. Om det antas att kunderna inte har väl definierade mål när de handlar 

”Förhåller sig då kunderna annorlunda till DS och andra in-store element?”  Vidare bör det 

undersökas om utfallet blir annorlunda i en miljö där köpbeteendet kan anses vara 

av en mer hedonistisk karaktär och inte utilitaristiskt som det är i en mataffär.  

Gällande de gula prisskyltarna på Ica Maxi ”Vilken roll spelar dessa i kundernas 

navigeringsprocess i butiken”. En jämförelse skulle kunna göras mellan befintliga kunder 

i butiken och konsumenter som aldrig, eller sällan handlar där och se om de 

uppmärksammar prisskyltarna i olika utsträckning. 

En rekommendation när dessa fenomen ska undersökas är att kombinera 

traditionella metoder med någon typ av processpårningsmetod, t.ex. ögonspårning, 

för att öka tillförlitligheten av resultatet. 

  



41 

8. Referenser 

Alba. J.W. & Hutchinson, J.W.  (1987). Dimensions of Consumer Expertise, Journal 

of Consumer Research, 13 (3), 411-45. 

APA. (2010). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, 

[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx [2012-05-11] 

Babin, B.J., Darden, W.R. & Griffin, M. (1994). Work and/or fun: Measuring 

hedonic and utilitarian shopping, Journal of Consumer Research, 20 (4), 644 

Babin, B.J. & Darden, W.R. (1995). Consumer Self-Regulation in a Retail 

Environment, Journal of Retailing, 71 (1), 47-70. 

Baker, J. Grewal, D. Levy, M. (1992). An experimental approach to making retail 

store environmental decisions, Journal of retailing,68 (4), 446. 

Batra, R. & Olli, T.A. (1991). Measuring the hedonic and Utilitarian Sources of 

Consumer Attitudes, Marketing Letters, 2 (4), 159-170. 

Belk, R.W. (1975). Situational Variables and Consumer Behavior, Journal of Consumer 

Research, (12), 157-164. 

Bellenger. D.N., Steinberg, E. & Stanton, W.W. (1976). The Congruence of Store 

Image and Self Image, Journal of Reailing, 52 (1), 17-32. 

Berlyne, D.E. (1971). Aesthetics and psychobiology. New York: Meredith Corporation 

Bettman, J.R. (1979). Memory Factors in Consumer Choice: A Rewiev, Journal of 

Marketing, 43 (1), 37-53. 

Berg Jørgensen. S., McCartney. D. & Wallenborn. B. (2007) Point of Purchase Tv-

screens: An Analysis of Gender and Generations in the In-store Retail Environment. Master 

Thesis Department of Business Administration Lund University 

Bergström, L. Nationalencyklopedin (2012) [Elektronisk] Tillgängligt: utilitarism. 

http://www.ne.se/lang/utilitarism,  [2012-04-21] 

Burke, R.R. (2002). Technology and the customer interface: what consumers want in 

the physical and virtual store. Journal of the Academy of Marketing Science, 30 (4), 411–

432 

Burke, R. (2009). Behavioral Effects of Digital Signage. Journal of advertising research. 

Keiley School of Business Indiana University. 



42 

Clarke, R. (2003). Question: when is a retailer not a retailer? Answer: when it´s a 

media owner, The European Retail Digest, 38, 20-23.  

Cure. M. Off the shelf and into the basket: The winning path for greater sales and profits. 

Publicerad: December 21, 2011. Visad: Mars 3, 2011 

http://popai.com/2011/12/21/off-the-shelf-and-into-the-basket/ 

Chandon, P. Hutchinson, J.W. Bradlow, E.T. Young, S.H. (2009) Does In-Store 

Marketing Work?: Effects of the Number and Position of Shelf Facings on Brand 

Attention and Evaluation at the Point of Purchase. 

Chebat, J.C. & Michon, R. (2003). Impact of ambient odors on mall shoppers’ 

emotions, cognition and spending: a test of competitive causal theories, Journal of 

Business Research, 56, 529-539. 

Childers, T, L & Jass, J. (2002) All Dressed Up With Something to Say: Effects of 

Typeface Semantic Associations on Brand Perceptions and Consumer Memory. 

Journal of Consumer Psychology, 12(2), 93–106. 

Ciminillo, J. A. (2005). Elusive Gen Y demands edgier marketing, 79. 

Dagens Handel (2006), ”Inredningen gör under för försäljningen”, Vecka 43, s.10. 

Dahlén, M. & Lange, M. (2009). Optimal Marknadskommunikation, Upplaga 2, Malmö: 

Liber. 

Dahlén, M. (2003). Marknadsförarens nya regelbok: - varumärken, reklam och media i nytt 

ljus. Liber ekonomi 

Dennis, C. E., Murphy, J., Marsland, D., Cockett, W. & Patel, T. (2002). Measuring 

image: shopping centre case studies, International Review of Retail, Distribution and 

Consumer Research, 12, (4), 353-373.  

Dennis, C., Newman, A., Michon, R., Brakus, J. & Wright, L. T. (2010). The 

Mediating Effects of Perception and Emotion: Digital Signage in Mall 

Atmospherics. Journal of Retailing and Consumer Services. 

Deshpande, R & Hoyer W, D. (1983), Consumer Decision Making: Strategies, 

Cognitive Effort and Perceived Risk in 1983 AMA Educators' Proceedings, Chicago: 

American Marketing Association, 88-91 



43 

Deshpande, R., Hoyer, W. D., and Jeffries, S., 1982. The Importance of Choice 

Tactics. InMarketing theory: philosophy of science perspectives, American 

Marketing Association: Chicago 

Donovan, R., Rossiter, J., Marcoolyn, G. & Nesdale, A. (1994). Store atmosphere 

and purchasing behaviour, Journal of Retailing, 70, 283-294.  

Duchowski A.T. (2003) Eye Tracking Methodology: Theory and Practice, Springer. 

Engel, J.F., Blackwell R.D. & Miniard, P.W. (1993), Consumer behavior, Chicago: 

Dryden. 

Eysenck, M.W. (1976). Arousal, Learning and Memory. Psychological Bulletin, 83 (5), 

389-404. 

Field, A. (2009), Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ‘n’ roll), Sage 

Publications, London. 

Field, A. & Hole, G. (2003). How to Design and Report Experiments, SAGE Publications 

Ltd, London 

Finn, A. & Louviere, J. J. (1996) Shopping centre image, consideration and choice: 

anchor store contribution, Journal of Business Research, 35, 241-251.  

Frith, K.T. & Mueller, B. (2010). Advertising and societies: Global issues. [Elektronisk] 2 

upplagan, Die Deutsche Nationalbibliothek Tillgänglig: Google books 

GMA/DELOITTE. (2008) Delivering the Promise of Shopper Marketing: Mastering 

Execution for Competitive Advantage. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://issuu.com/marsdigital/docs/gma-deloitte_shoppermktreport_  

Hastings, J. The value of digital signage software isn't in its price. [Elektronisk] 

Digital signage today. Tillgänglig: 

http://www.digitalsignagetoday.com/blog/5965/The-value-of-digital-signage-

software-isn-t-in-its-price [2012-05-03] 

Holbrook, M.B. & Hirschman, E.C. (1982), The Experiential Aspects of 

Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun, Journal of Consumer Research, 9 

(9), 132-140. 

Hoyer, W.D. (1984). An Examination of Consumer Decision Making for a 

Common Repeat Product. Journal of Consumer Research, 11 (4), 822-829. 

http://www.digitalsignagetoday.com/blog/5965/The-value-of-digital-signage-software-isn-t-in-its-price
http://www.digitalsignagetoday.com/blog/5965/The-value-of-digital-signage-software-isn-t-in-its-price


44 

Hoyer, W, D. Brown, S, P. (1990) Effects of Brand Awareness on Choice for a 

Common, Repeat-Purchase Product.  Journal of consumer research, lnc, 17 (4) 

Hultèn, .B, Broweus, N. & Van Dijk, M. (2008). Sinnes marknadsföring, Liber AB  

Isenberg, D.J. (1981). Some Effects of Time-Pressure on Vertical Structure and 

Decision Making in Small Groups, Organizational Behavior and Human Performance, 27 

(2), 119-134. 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur 

Kelsen, K. (2010) Digital signage: The top 10 trends for 2011. Digital signage today. 

Tillgänglig: http://www.digitalsignagetoday.com/article/178442/Digital-signage-

The-top-10-trends-for-2011-Pt-I, [2012-04-29] 

Langrehr. F.W. (1991). Retail Shopping Mall Semiotics and Hedonic Consumption, 

in Advances in Consumer Research. 18, 428-433. 

Lee. K.H., Stoel. L. & Wickliffe. V. (2004). Attribute beliefs and spending as 

antecedents to shopping value, Journal of Business Research, 57, 1067-1073.  

Liljenwall, R. (2004) The power of point of purchase advertising: Marketing at 

retail.[Elektronisk] Washington, Point of purchase advertising international. 

Tillgänglig: Google books. 

Matthew, E. & Vollmer, C. (2008), Major Media in the Shopping Aisle, 

Strategy+Business, 53 (4), 68-79. Tillgänglig: http://www.strategy-

business.com/article/08406?pg=all [2012-05-5] 

McGoldrick, P. J. & Thompson, M. G., (1992) The role of image in the attraction of 

the out of town centre, The International Review of Retail, Distribution and Consumer 

Research, 2, (1), 81-98.  

Mehrabian, A. & Russell, J. A. (1974). An Approach to Environmental Psychology, 

Cambridge (MA): MIT Press.  

Micael Dahlén, 2003. Marknadsförarens nya regelbok: Varumärken, reklam och media i 

nytt ljus. Liber ekonomi 

Micael Dahlén & Fredrik Lange, Optimal Marknadskommunikation, Upplaga 

2,2009 



45 

Nelson, B. (2007). Tips and Techniques to Bridge the Generation Gaps, Healthcare 

Registration Newsletter, 3-5. 

Newman, A., Dennis, C., Wright, L. & King, T. (2010). Shoppers’ Experiences of 

Digital Signage-a Cross-National Qualitative Study, JDCTA: International Journal of 

Digital Content Technology and its Applications, 4 (7) 50 -57 

Newman, A., Dennis, C.E. & Zaman, S. ( 2007). Marketing images and consumers’ 

experiences in selling environments. Marketing Management Journal (1), 515–599 

Newman, A. J. & Patel, D. (2004).  The Marketing directions of two fashion 

retailers, European Journal of Marketing (special issue: Fashion Retailing), 38, (7/8), 770-

789.  

Olsson, M. & Orbaum Fredrikssson, S. (2010). Exponering i skyltfönster: Hur kan 

företag kommunicera effektivt med konsumenter via ett skyltfönster? Fakulteten för 

företagsekonomi, Handelshögskolan Karlstad Universtitet 

Park C, W. Iyer E, S & Smith D, C. (1989) The Effects of Situational Factors on In-

Store Grocery Shopping Behavior: The Role of Store Environment and Time 

Available for Shopping. Journal of consumer research, 15 (3)  

Puccinelli, N.M. (2006). Putting your best face forward: the impact of customer 

mood on salesperson evaluation, Journal of Consumer Psychology 16 (2), 156–162. 

Ray, M.L., Sawyer, A.G., Rothschild M.L., Heeler R.M., Strong E.C. & Reed J.B. 

(1973). Marketing communication and the hierarchy of effects. New Models for Mass 

Communication Research, 147-176. 

Revelle, W., Amaral, P & Turriff, S. (1976). Introversion/Extroversion, Time Stress, 

and Caffeine: Effect on Verbal Performances, Science, 192 (4), 149-150. 

RTV. (numera Tv4 gruppen). (2010) Undersökning av digitala skärmar, Ica Maxi 

Motala. 

Severin, V., Louviere, J. J. & Finn, A. (2001). The stability of retail shopping choices 

over time and across countries, Journal of Retailing, 77 (2), 185-202.  

Sherman, E. & Smith, R. B. (1987) Mood states of shoppers and store image: 

promising interactions and possible behavioral effect, Advances in Consumer Research, 

14 (1), 251-254. 



46 

Sherry, J.F.Jr. (2001). Dealers and Dealing in a Periodic Market: Informal Retailing 

in Ethnographic Perspective, Journal of Retailing 

Snodgrass, J., Russell J.A & Ward, L.M. (1988). Planning, mood and place-liking. 

Journal of Environmental Psychology 8, 209–222 

Solomon, M.R. (2002). Consumer behavior: Buying, having, and being. 5 upplagan. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall  

Spies, K., Hesse, F. & Loesch, K. (1997). Store atmosphere, mood and purchasing 

behavior, Intern. J. of Research in Marketing, 14, 1–17. 

Story, L. Anywhere the Eye Can See, It’s Likely to See an Ad - New York Times. 

January 15, 2007 

Swensson. R.G. (1972). The Elusive Trade-off: Speed vs. Accuracy in Visual 

Discrimination Tasks, Perception and Psychophysics, 12 (7), 16-32. 

Thomke, S. (2003) R&D comes to services, Harvard Business Review, (4), 3-11.  

Underhill, P. (2006) Why we buy: Shopping som vetenskap, Forma Publishing group AB  

Velitchka D. Kaltcheva & Barton A.Weitz. (2006). When Should a Retailer Create 

an Exciting Store Environment?, Journal of Marketing, 70 (1), 107–118. 

Walters, R,W. & Maqbul, J. (2003). Exploring the relationships between shopping 

trip type, purchases of products on promotion, and shopping basket profit, Journal of 

Business Research 56, 17– 29. 

Ward, L.M., Snodgrass, J., Chew, B. & Russell, J.A. (1988). The  role of plans in 

cognitive and affective responses to places. Journal of Environmental Psychology 8, 1–8 

Wedel, M. & Pieters, R. (2008). Visual marketing: From attention to action. Lawrence 

Erlbaum Associates, Taylor and Francis group. 

Wolburg, J. M. & Pokrywczynski, J. (2001). A Psychographic Analysis of Generation 

Y. Journal of Advertising Research, 41 (5) , 33-53 

Wright, P.L. (1974). The Harassed Decision Maker: Time Pressures, Distraction and 

the Use of Evidence, Journal of Applied Psychology, 59 (10), 555-561. 

  



47 

9. Appendix 

9.1. Rostbrödsskärm 

 
Figur 10 Rostbrödsskärm  
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9.2. Skinkskärmar 

          
Figur 11 Skinkskärmar    Figur 12 Skinkskärm 

 

 
Figur 13 Skinkskärm 
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9.3. Övriga skärmar och prisskyltar 

        
Figur 14 Skärm 1   Figur 15 Skärm 2 - 4 

                 
Figur 16 Skärm 5   Figur 17 Skärm 6 
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Figur 18 Skärm 7 och 17  Figur 19 Skärm 10 

 

  
Figur 20 Skärm 11  Figur 21 Skärm 12 
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Figur 22 Skärm 13  Figur 23 Skärm 14 - 16 

 

 
Figur 24 Prisskylt 6 
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9.4. Instruktioner 

Instruktioner: 

Tänk dig att du glömde några saker senast du var och handlade. Det du glömde finns nu 

nedskrivet på den här inköpslistan [deltagaren får listan och kartan i handen]. Din 

uppgift är att handla varorna på listan och du får välja precis vad du vill så länge det står 

med på listan. Du handlar som du brukar eller vill göra och ta den tid du behöver, det är 

ingen som helst stress. När du väl ger dig iväg tar du en varukorg när du kommer in och 

den stoppar du helt enkelt alla varorna i som du vill ”handla”. När du sen är färdig går 

du bara till kassorna där någon av oss tar emot dig [experimentledarna]. 

Som du ser på kartan här går du bara rakt fram så långt du kommer sen kommer allting i 

ordningen som står på inköpslistan. Ingen fara om du skulle tappa bort dig lite, utan du 

tar den tid du behöver och hittar du inte frågar du efter hjälp inne i butiken. Dock är det 

så att när det kommer till smörgåspålägget vill vi att ni går till den här disken med 

pålägg (Experimentledaren pekar på ön och alla dess sidor på kartan). Detta för att 

spara tid för både dig och oss då det finns pålägg i princip hela butiken. Väl där får du 

välja precis vad du vill! Det är en helt vanlig inköpsrunda inne på Ica Maxi. Det är som 

sagt ingen stress, utan du kör dit eget ”race” och när du är färdig är du färdig. 

Är det någonting du undrar över? (Experimentledaren förklarar mer om det skulle 

behövas) 

 

Kalibrering av glasögon sker.  

Deltagaren går förbi entrén och hämtar en varukorg för att sedan möta upp en av 

experimentledarna vid kassorna. 

Svaren måste kontrolleras så att deltagarna verkligen förstår vad 1 och 7 

betyder…   
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9.5.  Respondentkarta 

Figur 25 Respondentkarta 
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9.6. Karta över skärm och prisskyltpositioner 

 

Figur 26 Karta över skärmar och prisskyltar 

 

 

Prisskyltar representeras av 

de orangea 

pergamentrullarna. 

 

Skärmarna representeras av 

de tjocka svarta och blå 

strecken. 
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9.7.  Skink- och brödmatris 

 
Figur 27 Skinkmatris 

 
Figur 28 Brödmatris 
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9.8. Inköpslista 

Inköpslista 
 

rostbröd 

hamburgerbröd 

smörgåspålägg 

1 pkt. körsbärstomater 

1 st. citron/lime 

1 st. ananas 

 

Figur 29 inköpslista 
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9.9. Enkät 

 

1. Jag som fyller i enkäten är:    Man  Kvinna   

 

2. Ålder: __________år 

 

3. Vilket av följande alternativ beskriver bäst hur du brukar handla livsmedel? Kryssa i 

ett alternativ. 
 

 En stor veckohandling                  En stor veckohandling och några 

kompletterande köp       

 Flera mindre köp under veckan    

Annat:_____________________________________     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nedan kommer några påståenden om dina 

inköpsvanor när det gäller livsmedel. Kryssa 

i en ruta för varje påstående.  
Instämmer ej Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Jag brukar använda mig av en nedskriven 

shoppinglista när jag handlar .................................................  

       

4.2  För mig är priset viktigare än varumärket när 

jag handlar livsmedel ....................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   Jag handlar ofta på Ica Maxi ................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Jag tycker det är lätt att hitta inne på Ica 

Maxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De specifika produkterna jag stoppade i 

varukorgen idag är sådant jag ofta handlar 

själv: 
Instämmer ej Instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 För rostbrödet .........................................................................  
       

5.2  För smörgåspålägget  ............................................................  
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6. Varför valde du just dessa produkter idag? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
 

Rostbröd:  

 Annonsvara (nedsatt pris)    Brukar köpa det       Såg reklam för det i butiken                                                          

 Ville prova något nytt          Det såg gott ut                                                               

 Vet ej 

 

Annat:_________________________________________________________________                  

 

Smörgåspålägg: 

 Annonsvara (nedsatt pris)     

  Brukar köpa det     Såg reklam för det i butiken                                                          

 Ville prova något nytt       Det såg gott ut                                                               

 Vet ej 

 

Annat:_________________________________________________________________ 

    

7. Om de produkter som du valde inte hade funnits, vilka andra hade du då kunnat 

tänka dig av dem du ser på bilden här? Rangordna de tre du helst hade valt genom 

att numrera dem utifrån deras placering på bilden. Den du helst hade valt markerar 

du som nr. 1, den du hade valt därefter sätter du som nr. 2 och ditt tredje val blir nr. 

3.   
 

a) För rostbrödet:  
 

   

   

   

 

b) Brukar du köpa någon av dessa produkter? Om Ja, skriv numret på den/dem du 

brukar köpa: 
 

 Ja, nr:__________     Nej   

 

c) För smörgåspålägget:  
 

   

   

   

 

d) Brukar du köpa någon av dessa produkter? Om Ja, skriv numret på den/dem du 

brukar köpa: 
 

 Ja, nr:__________     Nej  

 

 
8. Har du ett Ica-kort?   Ja  Nej 
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9. Vi är också intresserade av om du lade märke till några digitala skärmar inne i 

butiken. Såg du några sådana?  

 

 Ja    Nej  Om Nej, gå direkt till fråga 12. 
 

 

 

10. Om Ja, minns du vad som visades på dem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
11. Uppskattningsvis hur många skärmar lade du märke till i butiken? _________st. 
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12. Kommer du ihåg om du såg reklam för någon av följande produkter inne i butiken? 

Ange hur säker du är på att du sett/inte sett reklam för var och en av produkterna. 

Ringa in den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning.  
 

a) För rostbrödet 
 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 1 1 2 3 4 5 

 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 2 1 2 3 4 5 

 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 3 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 4 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 5 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 6 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 7 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 8 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 9 1 2 3 4 5 
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b) För smörgåspålägget:  
 
 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 1 1 2 3 4 5 

 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 2 1 2 3 4 5 

 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 3 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 4 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 5 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 6 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 7 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 8 1 2 3 4 5 

 

 Säker på att 

jag inte sett 

Tror inte jag 

sett 

Har ingen 

aning 

Tror jag sett Säker på att 

jag sett 

Produkt 9 1 2 3 4 5 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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9.10.  Resultat 

 

 

 
Skärm

1 

Skärm

2 

Skärm

3 

Skärm

4 

Skärm

5 

Skärm

6 

Skärm

7 

Skärm

8 

Skärm

9 

Skärm1

0 

N Valid 6 20 27 27 0 0 0 9 2 8 

Missin

g 

95 81 74 74 101 101 101 92 99 93 

Tabell 1 Sett skärm 1-10 

 

 
Brödskä

rm 

Skinkskär

m1 

Skinkskär

m2 

Skärm

11 

Skärm

12 

Skärm

13 

Skärm

14 

Skärm

15 

Skärm

16 

Skärm

17 

N Valid 4 11 6 16 4 10 7 10 16 0 

Missi

ng 

97 90 95 85 97 91 94 91 85 101 

Tabell 2 Sett skärm forts. 

 

 
Skylt 

1 

Skylt 

2 

Skylt 

3 

Skylt 

4 

Skylt 

5 

Skylt 

6 

Skylt 

7 

Skylt 

8 

Skylt 

9 

Skylt 

10 

Skylt 

11 

Skylt 

12 

Skylt 

13 

Skylt 

14 

N Valid 10 23 14 30 28 50 28 23 6 7 15 11 5 9 

Missing 90 77 86 70 72 50 72 77 94 93 85 89 95 91 

Tabell 3 Sett vs inte sett prisskylt 

 

 Skärm1 Skärm2 Skärm3 Skärm4 Skärm10 Skärm11 Skärm12 Skärm13 

N Valid 6 20 27 27 8 16 4 10 

Missing 95 81 74 74 93 85 97 91 

Tabell 4 Sett skärm entré & Frukt/grönsaker 

 

 
Skyl

t1 

Skyl

t2 

Skyl

t3 

Skyl

t4 

Skyl

t5 

Skyl

t6 

Skyl

t7 

Skyl

t8 

Skyl

t9 

Skylt

10 

Skylt

11 

Skylt

12 

Skylt

13 

Skylt

14 

N Valid 10 23 14 30 28 50 28 23 6 7 15 11 5 9 

Missi

ng 

91 78 87 71 73 51 73 78 95 94 86 90 96 92 

Tabell 5 Sett prisskylt 
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Antal skärmar de verkligen 

såg enligt 

ögonspårningsdata Sett_antal_skyltar 

Spearman's 

rho 

Antal skärmar de verkligen 

såg enligt 

ögonspårningsdata 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,254
*
 

Sig. (2-tailed) . ,011 

N 100 100 

Sett_antal_skyltar Correlation 

Coefficient 

,254
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,011 . 

N 100 100 

Tabell 6 Antal skärmar de verkligen såg enligt ögonspårningsdata och sett antal prisskyltar 

 

 
sett 

Total inte sett sett 

Stimuli skylt Count 395 105 500 

Expected Count 397,2 102,8 500,0 

Std. Residual -,1 ,2  

skärm Count 320 80 400 

Expected Count 317,8 82,2 400,0 

Std. Residual ,1 -,2  

Total Count 715 185 900 

Expected Count 715,0 185,0 900,0 

Tabell 7 Sett prisskylt, sett skärm entrén 

 

 
Sett 

Total inte sett sett 

Stimuli Skylt Count 746 154 900 

Expected Count 772,1 127,9 900,0 

Std. Residual -,9 2,3  

skärm Count 455 45 500 

Expected Count 428,9 71,1 500,0 

Std. Residual 1,3 -3,1  

Total Count 1201 199 1400 

Expected Count 1201,0 199,0 1400,0 

Tabell 8 sett prisskylt, sett skärm vid frukt/grönt 
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 Skärm1 Skärm2 Skärm3 Skärm4 Skärm14 Skärm15 Skärm16 

N Valid 6 20 27 27 7 10 16 

Missing 95 81 74 74 94 91 85 

Tabell 9 Sett stora skärmar 

 

 Skärm5 Skärm6 Skärm7 Skärm8 Skärm9 Skärm10 Skärm11 Skärm12 Skärm13 

N Valid 0 0 0 9 2 8 16 4 10 

Missing 101 101 101 92 99 93 85 97 91 

Tabell 10 Sett små skärmar 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 32 32,0 32,0 32,0 

Nej 68 68,0 68,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabell 11 Enkätfråga 9 Vi är också intresserade av om du lade märke till några digitala skärmar inne i 

butiken. Såg du några sådana? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej 20 20,0 62,5 62,5 

Ja 12 12,0 37,5 100,0 

Total 32 32,0 100,0  

Missing System 68 68,0   

Total 100 100,0   

Tabell 12 Enkätfråga 10 Om ja, minns du vad som visades? 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 68 68,0 68,0 68,0 

1 13 13,0 13,0 81,0 

2 10 10,0 10,0 91,0 

3 3 3,0 3,0 94,0 

4 2 2,0 2,0 96,0 

5 2 2,0 2,0 98,0 

6 1 1,0 1,0 99,0 

7 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Tabell 13 Enkätfråga 11 Hur många skärmar såg du? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 31 30,7 31,0 31,0 

1 21 20,8 21,0 52,0 

2 18 17,8 18,0 70,0 

3 12 11,9 12,0 82,0 

4 11 10,9 11,0 93,0 

5 4 4,0 4,0 97,0 

6 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 101 100,0   

Tabell 14 Antal skärmar de verkligen såg enligt ögonspårningsdata 
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Valid Frequency Valid Frequency 

Change in 

frequency 

 0 68 0 31 37 

1 13 1 21 8 

2 10 2 18 8 

3 3 3 12 9 

4 2 4 11 9 

5 2 5 4 2 

6 1 6 3 2 

7 1 7 0 1 

Total 100 Total 100  

Tabell 15 Skillnad tabell 14 och 15(vad de minns och vad de verkligen har sett) 

 

 

4.1 Jag brukar 

använda mig av 

en nedskriven 

shoppinglista 

när jag handlar 

4.2 För mig är 

priset viktigare 

än varumärket 

när jag handlar 

livsmedel 

Spearman's rho 4.1 Jag brukar använda mig 

av en nedskriven 

shoppinglista när jag handlar 

Correlation Coefficient 1,000 ,194 

Sig. (2-tailed) . ,053 

N 100 100 

4.2 För mig är priset 

viktigare än varumärket när 

jag handlar livsmedel 

Correlation Coefficient ,194 1,000 

Sig. (2-tailed) ,053 . 

N 100 100 

Tabell 16 Korrelation mellan uppgiftsorienterad och prismedvetenhet 
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6.1 Varför 

valde du 

just de här 

produktern

a idag? 

Såg gott ut 

Sett_antal_skylt

ar 

Antal skärmar de 

verkligen såg 

enligt 

ögonspårningsda

ta 

6.1 Varför 

valde du 

just de här 

produktern

a idag? 

Brukar 

köpa det 

Spearman'

s rho 

6.1 Varför valde 

du just de här 

produkterna 

idag? Såg gott ut 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

1,000 ,212
*
 ,234

*
 -,412

**
 

Sig. (2-

tailed) 

. ,034 ,019 ,000 

N 100 100 100 100 

Sett_antal_skylta

r 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

,212
*
 1,000 ,254

*
 -,160 

Sig. (2-

tailed) 

,034 . ,011 ,112 

N 100 100 100 100 

Antal skärmar de 

verkligen såg 

enligt 

ögonspårningsda

ta 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

,234
*
 ,254

*
 1,000 -,178 

Sig. (2-

tailed) 

,019 ,011 . ,076 

N 100 100 100 100 

6.1 Varför valde 

du just de här 

produkterna 

idag? Brukar 

köpa det 

Correlatio

n 

Coefficien

t 

-,412
**
 -,160 -,178 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,112 ,076 . 

N 100 100 100 100 

Tabell 17 Såg gott ut och hur många skärmar de kollat på 
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4.4 Jag tycker 

det är lätt att 

hitta inne på 

ICA MAXI 

Antal fixationer 

på de skärmar 

de såg 

Spearman's rho 4.4 Jag tycker det är lätt att 

hitta inne på ICA MAXI 

Correlation Coefficient 1,000 ,212
*
 

Sig. (2-tailed) . ,034 

N 100 100 

Antal fixationer på de 

skärmar de såg 

Correlation Coefficient ,212
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,034 . 

N 100 100 

Tabell 18 Lätt att hitta inne på Ica och antal fixationer på skärm 

 

 

4.3 Jag handlar 

ofta på ICA 

MAXI 

Antal fixationer 

på de skärmar 

de såg 

Spearman's rho 4.3 Jag handlar ofta på ICA 

MAXI 

Correlation Coefficient 1,000 -,192 

Sig. (2-tailed) . ,056 

N 100 100 

Antal fixationer på de 

skärmar de såg 

Correlation Coefficient -,192 1,000 

Sig. (2-tailed) ,056 . 

N 100 100 

Tabell 19 Handlar ofta på Ica och antal fixationer på skärm 

 

 

  
4.4 Jag tycker 
det är lätt att 
hitta inne på 
ICA MAXI 

Antal skärmar de 
verkligen såg enligt 
eye-trackingdatan 

Spearman's 
rho 

4.4 Jag tycker det 
är lätt att hitta inne 
på ICA MAXI 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,170 

Sig. (2-
tailed) 

. ,091 

N 100 100 

Antal skärmar de 
verkligen såg enligt 
eye-trackingdatan 

Correlation 
Coefficient 

,170 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,091 . 

N 100 100 

Tabell 20 Lätt att hitta vs antal skärmar de såg enligt ögonspårningen 





 

  


