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Vad är eye tracking
Eye tracking, eller ögonspårning på svenska, är en metod för att mäta och spåra 
ögats rörelser och fokusområden. Detta gör vi med hjälp av avancerade eye 
tracking-kameror som med väldigt hög noggrannhet kan följa ögats rörelser, 
fixeringspunkter och till och med läsa av pupillstorleken. Denna information ger 
djupa insikter i konsumentbeteende för att kunna utforma revolutionerande 
användargränssnitt och marknadsmaterial som når igenom bruset.

Se film på YouTube med Jason som förklarar eye tracking och first impression eye tracking.

First impression eye tracking
First impression eye tracking är en speciellt utformad mätmetod utvecklat av Need 
Insights. Genom att mäta det första intrycket kan vi förstå orsakerna bakom större 
delen av våra dagliga handlingar. Det som gör det första intrycket lite speciellt är att 
det sker på en undermedveten nivå vilket driver vårt beteende genom känslor. Med 
first impression eye tracking får ni insikter om hur konsumenterna verkligen 
uppfattar ert marknadsmaterial och era webbsidor.
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https://www.youtube.com/watch?v=cAEeHkyqRBg
https://www.youtube.com/watch?v=cAEeHkyqRBg


Metodik
 
Vi har en rad egenutvecklade tjänster som gör att vi kan utföra testerna snabbt och 
basera analys och rekommendationer på data som verkligen gör skillnad.
 
Metodiken i våra olika typer av tester baserar sig på två huvudområden; 
1. Vi mäter av konsumenternas första intryck med det vi kallar för first impression 

eye tracking, och;
2. Vi utför användarstudier där deltagarna får olika typer av uppgifter.

Med first impression eye tracking kan ni snabbt testa av både ert befintliga 
marknadsmaterial men även ert kommande material, redan när ni utvärderar olika 
skisser. Läs vår tjänstebeskrivning för Nulägesanalys för en mer detaljerad 
beskrivning om vad ni får reda på med first impression eye tracking-tester.

First impression eye tracking är även särskilt bra lämpat för produkt förpackningar, 
pos-material, landningssidor m.m. 

Användarstudier med eye tracking används främst för webbsidor men även för att 
testa olika typer av miljöer, exempelvis produktplacering i butikshyllor, 
utomhusreklam och skyltfönster. Här får 
man reda på vad som drar vår 
uppmärksamhet, användarbeteende, 
interaktion och möjliga källor till 
förvirring.
 
För mer information om hur vi tillämpar 
olika användarstudier läs gärna om 
tjänsterna Förpackningsdesign och 
Verkliga miljöer.

Metodiken i våra eye tracking-tester 
och studier är baserade på den 
senaste forskningen. Se några av 
referenserna nedan. 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Jason McMillion, grundaren av Need Insights hos 
redaktionen på Digital Teknik (Talentum) för genomgång 
av utförda eye tracking-tester.



Tester
Till våra eye tracking-tester (studier) använder vi utrustning från vår leverantör och 
partner Tobii.

Hårdvara: X2-30 eye tracking-kamera för tester framför en dator. För tester i 
verkliga miljöer används Tobii Pro Glasses 2.

Mjukvara: Tobii Studio och Tobii Analyser.
Till användarstudierna rekryterar vi normallt 3 – 10 testpersoner beroende på 
studien.

För first impression-testerna behövs något fler personer. Efter 10 – 15 respondenter 
har vi en väldigt bra uppfattning om olika mönster och testutfall. Vi ser till att alltid 
rekrytera 20 testpersoner för att säkerställa resultatet.

Antal testpersoner är vad som även rekommenderas enligt den rådande eye 
tracking-forskningen. Vi har själva även utfört tester med 30, 50 och 100 
testpersoner och kan konstatera att fler personer inte tillför mer användbar data till 
undersökningen (däremot ökar kostnaden betydligt).
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Eye tracking-tester utförs på Stockholms Universitet



Testpersoner
Vi jobbar kontinuerligt med att hitta fler nya platser att hitta testpersoner på, allt 
eftersom volymen växer. För tillfället utför vi våra first impression-tester främst på 
Kista Nod, en stor byggnad och community med etablerade företag, start-ups, 
forskning och studenter från Stockholms Universitet. Det finns tusentals personer 
att välja bland vilket gör att vi snabbt kan hitta rätt personer till våra olika studier. 

Vi har även en egen databas varifrån vi kan rekrytera testpersoner vid behov. För 
användartester rekryterar vi alltid testpersonerna för att passa målgrupps-
beskrivningen. Rekryteringen sker via våra egna nätverk men även via flera olika 
bemmaningsbolag.

Målgruppen
Dessa faktorer används vid rekrytering av testpersoner.

First impression eye tracking-tester: 
• Kön
• Ålderspann
• Språk

Det första intrycket sker på en undermedveten nivå och då har det medvetna 
intresset inte kickat in.

Användartester: Här behöver även intresset tas hänsyn till och vi tar fram en 
målgruppsbeskrivning tillsammans med er.
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Roel Lammers, medgrundare i Need Insights 
undersöker produktplaceringen i butikshyllor 

med eye tracking-glasögon (Tobii Pro 
Glasses 2).



Analys & rekommendationer
Need Insights är ett test- och analysföretag. Vi utför eye tracking-tester löpande och 
har utfört mer än 2500 tester till både kunder och i forskningssyfte. Denna stora 
mängd tester ger oss oerhört mycket värdefull data att basera våra analyser och 
rekommendationer på. Hur man än vänder och vrider på det så ger eye tracking-
undersökningar endast ett värde om de kopplas ihop med en verklighet. 
Hur ser just er situation ut och vad vill ni få ut av era annonser och webbsidor?

Analys
Vi jobbar med mjukvara och analysverktyg som heter Tobii Studio och Tobii 
Analyser. Med dessa kan vi få ut många olika typer av data från undersökningen, 
exempelvis värmekartor (heat maps), fixeringsmönster (gaze plot), områden av 
intresse (Area Of Interest) och mycket mer. Vi kan i detalj studera vilka texter som 
har blivit lästa, vilka bilder som drar till sig uppmärksamhet och vilka områden som 
helt missas. I analysen går vi även igenom inspelningen för samtliga testpersoner 
för att kvalitetssäkra mätningen.

Beroende på typ av tjänst (Effektmätning, Nulägesanalys, A/B-tester osv.) 
analyserar vi eye tracking-mätningen på olika sätt. Effektmätningen är exempelvis 
helt baserad på aggregerad data där vi ritar in olika ”Areas Of Interest” och får fram 
statistik på dessa. För Nulägesanalysen och verkliga miljöer (där vi använder eye 
tracking-glasögon) behövs en mer omfattande och kvalitativ analys där vi tittar på 
väldigt många olika parametrar och jämför med vår stora databas av tidigare eye 
tracking-tester och analyser.

Rekommendationer
När vi är nöjda med vår analys är det dags att börja arbeta med olika hypoteser 
som mynnar i våra rekommendationer. Vi går igenom analysen och testunderlaget, 
jämför med tidigare analyser och vilken effekt olika ändringar haft för våra andra 
kunder. Rekommendationerna är därför ett resultat av eye tracking-testet för just ert 
specifika material i kombination med vår samlade kunskap om hur olika ändringar 
påverkar utfallet.

Rekommendationerna utgår vanligtvis från principen att de ska ha en så stor 
uppsida för er som möjligt, med minsta möjliga arbetsinsats. Vi ger alltså inte 
rekommendationer på att ni behöver arbeta om hela er site eller helt designa om 
era annonser utan mer hur ni enklast kan göra små justeringar gällande rubriken, 
bilder, er logga och call to action-knappar så att era annonser drar mer 
uppmärksamhet och folk förstår era huvudbudskap samtidigt som materialet ska 
vara tydligt och inte orsaka förvirring.
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Möjligheter och begränsningar
Med eye tracking som verktyg kan man få helt nya insikter om konsumentbeteende 
och hur den information som vi tar in via ögonen påverkar våra beslut. En 
anledning till varför eye tracking är ett så kraftfullt verktyg är att större delen utav 
den marknadskommunikation som produceras är visuell – vi tar in 100% av 
informationen med våra ögon som hjärnan sedan använder för att fatta olika beslut, 
ibland på endast bråkdelar av en sekund.

Med eye tracking som verktyg kommer man alltså runt mycket av den 
problematiken som exempelvis enkätfrågor har. Med rätt utformade frågor kan man 
få viktiga insikter men problemet är att vi oftast inte vet vilka beslut vi kommer att ta 
i olika situationer – anledningen är att så mycket som vi kommer i kontakt under vår 
dag tar vi beslut på undermedvetet. Detta gör det väldigt svårt att komma åt 
konsumentbeteende endast med enkätfrågor. Eye tracking ger istället information 
om vilken information som hjärnan tar in för att fatta olika beslut, oavsett om det 
sker på en omedveten eller medveten nivå.

Men som alla verktyg har även eye tracking begränsningar som är bra att känna till. 
Den största begränsningen är inte eye tracking-teknologin i sig, som ni kan läsa 
mer om i nästa avsnitt, utan hur studien utformas och vilka frågor som man vill få 
svar på: Bara för att man tittar på ett visst område behöver det inte innebära att det 
är bra eller dåligt eller att vi faktiskt förstår det som vi tittar på varför det är väldigt 
viktigt att man jämför eye tracking-datan med antingen en variant av det som man 
testat eller det som man egentligen vill uppnå med både materialet och eye 
tracking-testet.
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Eye tracking-teknologi
Redan för flera hundra år sedan började man intressera sig för ögats rörelser och 
hur det påverkar hjärnan. Mätmetoderna skiljde sig en del från dagens metoder, 
man tejpade exempelvis fast nålar på ögonlocken för att ta reda på hur ögonen 
rörde sig. Metoden var inte helt smärtfri för testpersonerna och noggrannheten kan 
ifrågasättas. Sedan dess har givetvis tekniken utvecklats och idag kan man 
använda både portabla eye tracking-kameror och eye tracking-glasögon.

Som marknad har eye tracking dock varit relativt liten och något som endast 
storbolagen haft råd med. Men under de senaste åren (läs: 2014 och framåt) har 
marknaden förändrats radikalt till att bli en exponentiellt växande marknad. Något 
som möjliggjort detta är de stora tekniska framsteg som gjorts under senare år. 
Från att ha stora och dyra eye tracking-kameror som endast kunde användas på 
labb av utbildad och erfaren personal, är eye tracking-kamerorna idag små, lätta 
och enkla att koppla ihop med sin laptop. Detta gör det möjligt att utföra eye 
tracking-studier betydligt snabbare, billigare och dessutom med högre precision än 
någonsin tidigare. 

Eye tracking-glasögonen är en 
annan teknisk innovation som gör 
det möjligt att gå omkring i verkliga 
miljöer och samtidigt spåra ögonens 
rörelser. 

Mer om hur vi jobbar med just eye 
tracking-glasögon kan ni läsa om 
under 
Tjänster > Verkliga miljöer på vår hemsida.

Need Insights använder eye tracking-utrustning från vår leverantör Tobii.
Eye tracking-kameror

• Tobii X2 – 30 portabel eye tracking. Spelar in med en frame rate på 30 Hz 
och en noggrannhet på ungefär 3 mm.

• Tobii Pro Glasses 2. Spelar in med en frame rate på 100 Hz och har en 
noggrannhet på ungefär 0,5 grader (ju närmare föremålet desto högre 
noggrannhet).

Eye tracking-mjukvara
• Tobii Studio (senaste version) för analys av eye tracking-tester utförda på en 

dator/laptop.
• Tobii Analyzer (senaste version) för analys av eye tracking-undersökningar 

utförda med Tobii Pro Glasses 2.
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Referenser - eye tracking

� �10

REFERENSER - EYE TRACKING

        First impression eye tracking är en intressant nisch 
inom eye tracking och är ett utmärkt verktyg för båda 

annonser och webbsidor. Sen är det lite extra trevlig att 
Need.Insights använder vår eye tracking utrustning för 

sina studier.”
Martin Norrefeldt

       De första intrycken styr våra beslut trots att dessa 
baseras på en väldigt begränsad mängd information. 
Med eye tracking kan vi ta reda på vad hjärnan tar in 

under det första intrycket som för en annonsör är deras 
“window of opportunity”.Jason McMillion

Eye tracking-forskning av Missouri University för 
Science och Technology. 

         Det tar endast 2,6 sekunder för ett första 
intryck att formas…”

Källa: news.mst.edu. First impressions form quickly on the web. Dr. Hong Sheng

Laboratory for Information 
Technology Evaluation at 

Missouri S&T.

“Första intrycket klart på 0,1 sekunder” (SVD.se)
Vårt första intryck sker oerhört snabbt när det gäller ansikten. 

        Det första intrycket vi får av andra – och som andra 
får av oss – avgörs inom tusendelar av en sekund.

Forskaren Tom Hartley och hans kollegor vid universitetet i 
York har i detalj analyserat vad det är som egentligen avgör 

det första intrycket och hur snabbt det går.” 
- skriver Henrik Ennart om studien på sin blogg på Svenska 

Dagbladet.

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America (PNAS.org)

Tom Hartley
BSc in Life Sciences
PhD in Psychology

lecturer in Psychology 
University of York.

Källförteckning - Eye tracking, beteende och första intryck
• Romano Bergström, Jennifer m.fl., “Eye Tracking in user experience design”, Morgan Kauffman 

Publishers 2014-04.
• Holmqvist, Kenneth m.fl., “Eye Tracking - A Comprehensive Guide to Methods and Measures”, Oxford 

University Press 2015-05.
• Bojko, Aga, “Eye Tracking the User Experience”, Rosenfeld 2013-12.
• Kahneman, Daniel, “Thinking, Fast and Slow”, Farrar Straus Giroux 2013-04.
• Ariely, Dan, “Predictably Irrational”, Harper Perennial 2010-05.

“
“

“
“

Har du frågor? Kontakta mig, Roel Lammers på 
076-329 82 08 

roel@needinsights.com
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http://svd.se
http://pnas.org
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