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- Et eye tracking studie



Program

• Casebeskrivelse

• Eksempler på resultater og input
– Sti vs. passagé 

– Teltopgaven 

– Børnetøjsopgaven

• Spørgsmål og kommentar



Afdelingen for Anvendt Psykologi



Metode

Hvad kunder siger, de gør

Hvad kunder tror, de gør

Hvad kunder rent faktisk gør

Hvorfor kunder gør, som de gør



Case-beskrivelse



Formål

Formålet var at undersøge:
 kundernes visuelle navigation og søgeadfærd (fx områdernes synlighed)

 kundernes opmærksomhed (fx hvad der ses/overses)

 kundernes valgmuligheder og informationssøgning (fx hvordan står valgende frem)

Hensigten var at illustrere:
 hvordan mobil eye-tracking kan bruges til at give input til optimeret butiksindretning

 hvordan mobil eye-tracking kan bruges til at give input til forbedret kundeoplevelse

 hvordan mobil eye-tracking kan skabe værdi for branchen



Datagrundlag

Dato
08.11.2016 

Kl. 10.00-17.00

Deltagere
1 mandlig kunde

7 kvindelige kunder

Alder
26-51 år

(informeret samtykke)

Kontekst
Næstved gågade og 

Spejdersport

Metode
Eye-tracking 
og interview



Det mobile testlab



Datagrundlag - instruktion



Datagrundlag - interviewguide



Resultater og input



Sti vs. passagé

3/7 gik via sti
4/7 gik via passagé

(1 gik helt anden vej)

”Jeg gik af stien. Den 
er kortere og mere 
behagelig – og så 

kommer jeg udenomm 
den første del, som er 

lidt kedelig”

”Det var ren og 
skær 

dovenskab, at 
jeg valgte stien”

”Det er det 
nemmeste”

”Det er jeg 
bare vant til”

”Den vej går jeg 
altid. Der er ikke 
noget at kigge på 
den anden vej”

”Jeg troede 
faktisk, at 

Spejdersport lå i 
den ende”



Sti vs. passagé



Sti vs. passagé

Eksempler på interventionsmuligheder

 Overvej hvad det er for en fortælling, gyden skal kommunikere (hvad er det, jeg skal give mig tid 
til at kigge på – eller føle jeg ikke må gå glip af)

 Oplys passagé gennemgangen, fx ved at sætte lys op. Øget lys og kontrast øger sandsynligheden 
for visuel synlighed og tiltrækning

 Butiksvinduet der er synlig i passagén kan bruges som visuelt guidende punkt. Placér fx et oplyst 
objekt/produkt i vinduet – det virker ledende og giver noget at stile efter

 Der kan med fordel placeres skilte der indikere et butiksområde (på den måde gøres kunden 
opmærksom på, at han/hun ikke kun går glip af én butik men flere)

 Der bruges meget tid på at kigge i fortovet, og ubevidst guidende stimuli kan derfor være 
relevante at bringe i spil, fx markerede trekantede pile i fortov eller farvede fortovssten fremad

Problemstilling

Problemet i nuværende situation er, at stien opleves som hurtigst, og at passagéen ikke nødvendigvis 
tænkes at opveje den spildte tid (Jeg går alligevel ikke glip af noget den vej)



Telt-opgaven



Telt-opgaven

Repræsentationer
og opmærksomhed

Top-down 
opmærksomhed 

Forkommer når en person selektivt 
retter sin opmærksomhed mod en 
ydre stimuli (en repræsentation af 
et behov guider opmærksomhed 
og adfærd). 

Fx når en kunde vælger at gå ind i 
en butik med intentionen om at 
finde og købe et telt …

Bottom-up
opmærksomhed 

Forkommer når en ydre stimuli 
fanger en persons opmærksomhed 
(en ydre stimuli guider vores 
opmærksomhed og aktivere en 
repræsentation).

Fx når en kunde oser rundt i 
butikken og får øje på et telt, der vil 
passe til næste års festival …



Top-down opmærksomhed

Når kunderne kommer ind med en intention om at købe et 
telt …

I telt-opgaven så vi, at 6 ud af 8 deltagere – som det første og af sig selv – ledte 
efter telte i området med soveposer, liggeunderlag m.m.. 



Top-down opmærksomhed

 Deltagernes søgeadfærd skyldes, at den menneskelige langtidshukommelse er struktureret som et integreret 

edderkoppespind. Dvs. en stimuli (node) er direkte eller indirekte relateret til andre stimuli (nodes), der 
tilsammen danner et associativt netværk. 

 Den observerede søgeadfærd indikerer, at langt de fleste af deltagerne primært associerede telte med 

produkter som sovepose og liggeunderlag – og at de derfor også forventede at finde telte deriblandt. 
Deltagernes søgen efter et produkt guides med andre ord også af de stimuli, som dét associeres med. 



Top-down opmærksomhed

Eksempler på interventionsmuligheder

 Det kan hjælpe kunden at gruppere associerede stimuli i samme område af butikken, fx ved at 
placére soveposer, liggeunderlag m.m. omkring kældernedgangen (kundens repræsentation følges)

 En anden mulighed er, at lave et link i mellem områder, fx at lave et skilt i sovepose-området, som 
henviser til telte i kælderen (kundens repræsentation guides videre)

NB: komplementære produkter kan desuden sælges sammen, hvis de placeres tæt på hinanden, fordi 
vi derved lettere bliver opmærksomme på, at de passer sammen (law of proximity) 

Problemstilling

Problemet i nuværende butiksindretning er, at kundens repræsentation af produktet ikke stemmer 
overens med butiksindretningen.



Opsummering

Repræsentationer
og opmærksomhed

Top-down opmærksomhed Bottom-up opmærksomhed 

Observation:
6 ud af 8 deltagere – som det første og 
af sig selv – ledte efter telte i området 
med soveposer, liggeunderlag m.m.. 

Problemstilling:

Kundens repræsentation af produktet
stemte ikke overens med butiks-
indretningen

Mulige interventioner:
- at gruppere de associerede produkter
sammen
- at skabe et link imellem områder med 
associerede produkter



Bottom-up opmærksomhed

Når kunderne mere spontant søger efter telte i butikken …

I telt-opgaven så vi, at 6 af deltagerne ikke selv fandt kælderen, men spurgte om 
hjælp, imens kun 2 deltagere selv fandt kælderen efter noget tid.



Bottom-up opmærksomhed

”Jeg spurgte efter 
teltene, fordi der 
var ikke noget 

skilt”

”Jeg fik øje på et 
skilt, men måske 
man også skulle 

hænge et i loftet”

”Jeg kunne ikke 
umiddelbart se 
trappen – heller 
ikke efter jeg 
havde spurgt”



Bottom-up opmærksomhed



Bottom-up opmærksomhed



Bottom-up opmærksomhed

Visuel kognition
Problemet med de forstyrrende elementer ved kældernedgangen var desuden, at det gjorde 
mange af deltagerne i tvivl om, hvorvidt kælderen var for kunder eller kun personale.

”Jeg havde ikke tænkt 
det var en kælder –
tror ikke jeg var gået 
derned, hvis ikke jeg 
havde spurgt, fordi 

det lignede det var for 
personale”

”Jeg har faktisk altid 
troet, at det var et lager 

dernede”



Bottom-up opmærksomhed

Eksempler på interventionsmuligheder

 At arbejde med farver og kontraster der gør stimulien fremtrædende, fx pilen i loftet

 At arbejde med bevægelse, fx features som løbelys

 At arbejde med andre sanser, fx lyd og lugt

 At arbejde med tekstmængde og fremtrædende ord, fx telt fremhævet med farve

 At fjerne skyggende holdere og forstyrrende elementer fra området – ”less is more”

Problemstilling

Problemet i nuværende butiksindretning er, at kundens spontane opmærksomhed ikke fanges af de 
visuelt guidende stimuli mod telt-området



Opsummering

Repræsentationer
og opmærksomhed

Top-down opmærksomhed Bottom-up opmærksomhed 

Observation:
6 ud af 8 deltagere – som det første og 
af sig selv – ledte efter telte i området 
med soveposer, liggeunderlag m.m.. 

Problemstilling:

Kundens repræsentation af produktet
stemte ikke overens med butiks-
indretningen

Mulige interventioner:
- at gruppere de associerede produkter
sammen
- at skabe et link imellem områder med 
associerede produkter

Observation:
6 af deltagerne fandt ikke kælderen selv, 
men spurgte om hjælp, imens kun 2 selv 
fandt kælderen efter noget tid

Problemstilling:

Kundens spontane opmærksomhed 
fanges ikke af de visuelt guidende stimuli 
mod telt-området

Mulige interventioner:
- at arbejde med farver, kontraster, 
bevægelse og andre sanser
- at arbejde med tekstmængde og 
fremtrædende ord
- at fjerne skyggende holdere og 
forstyrrende elementer fra området

Når både top-down og 
bottom-up opmærksomhed
påvirkes begrænset, så er 

sandsynligheden for at 
kunden finder og retter sin 

opmærksomhed mod 
produktet af sig selv også 

mindre



Børnetøjsopgaven



Præsentation af valg

Vintertøj

 Den visuelle søgning er styret af 

motivation – og flere retter derfor 
mest opmærksomhed mod den 
grønne og sorte jakke på højre 
stativ, da str. matcher 8-10 år bedst

 7 ud af 8 deltagere valgte også 

en af disse jakker

 1 ud af 8 deltagere blev dog 

gennem ekspedient opmærksom på 
andre jakker bag de mørkeblå jakker 

”Den jakke, jeg valgte, 
hang bag noget andet. Jeg 
havde ikke selv fundet den, 
men der var en ekspedient, 
som spurgte, om jeg havde 
set den. Den var ret smart”



Præsentation af valg



Præsentation af valg

Vintertøj

 Vinterovertøj der hænger bag 

andre produkter overses eller får 
begrænset opmærksomhed

 Risikoen er, at ikke alle valg er 

synlige for kunden – og at kunden 
derfor oplever udvalget som mindre, 
end det er

”Jeg stod i valget mellem 
en rød og en grøn 

vinterjakke. Der var ikke så 
stort udvalg, og det var 
stort set hvad der var”

”Jeg valgte en sort 
jakke med bukser. Det 
var det pæneste, og 

det eneste i den 
farve”

”Det var ret nemt at 
finde børnetøjet, men 
udvalget var lille. Det 
meste var småt og 

meget tyndt”



Præsentation af valg

Sko og strømper

 Der bliver generelt ikke brugt 
meget tid på vinterstøvlerne –
potentielt fordi de ikke er en del af 
opgaven

 Det fremgår dog, at vinterstøvle 
1 har den dårligste placering – den 
falder udenfor det umiddelbare 
synsfelt. Desuden er den svær at få 
fat i

 Vinterstøvler 3 ses tilgengæld 
hurtigt og af flest – sandsynligvis 
fordi der står et par – og fordi de 
står i øjenhøjde



Repræsentationer og opmærksomhed

Eksempler på interventionsmuligheder

 Undgå at placere produkter bag andre produkter – de bliver mindre synlige for kunden, og kan 
påvirke oplevelsen af udvalgets størrelse. Placér evt. de jakker der kan sammenlignes i str. tæt på 
hinanden

 Overvej hvilke sko der placeres på de forskellige pladser – nogen pladser vil automatisk få mere 
opmærksomhed, fordi de ligger i et naturligt synsfelt

 Overvej om vinterstøvlerne skal placeres på tværs af opsætningen og i øjenhøjde i stedet for– på 
den måde kan blikket naturligt glide henover dem, og de vil være nemmere at få fat på (at 
udforske produkter fysisk, øger sandsynligheden for køb)

Problemstilling

Problemet i opsætningen var, at nogen produkter var ”skjulte” for kunden og havde begrænset 
tilgængelighed



Spørgsmål og kommentar


