
Inledning 

Många företag använder sig idag alltmer 

av internet för att marknadsföra sig och 

sina produkter (Ab Hamid & McGrath, 

2005). För att kunna designa så bra 

hemsidor som möjligt och förstå 

grundläggande beteende vid sökning efter 

produkter på internet behövs en närmre titt 

på vad internetanvändare faktiskt gör och 

hur de tittar då de söker efter en produkt på 

en webbsida. Det finns flera sätt att studera 

hur användare interagerar med en 

webbsida. Ett modernt sätt att göra detta på 

är att använda en ögonrörelsekamera, 

vilket underlättar registrering av data och 

tillåter mer precisa mätningar av hur 

användare för blicken över skärmen 

(Rayner, 1998). 

I denna studie ämnar vi undersöka 

användares sökbeteende då de på en 

websida skall välja en produkt ur en 

produktkategori som presenteras på flera 

resultatsidor.  

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka 

sökbeteenden hos internetanvändare vid 

produktval. 

 

Frågeställning 

     1)   Hur långt fram i sökresultatet går 

      användare då de söker efter en 

given produkttyp på en webbsida? 

 

2)   Var på sidan fokuserar användare 

mest då de skannar igenom 

sökresultatet? 

Bakgrund 

Mätningar med ögonrörelsekamera har 

bidragit mycket till förståelse av 

bearbetning av visuella stimuli (Rayner, 

1998). Ögonrörelsekameran visar var 

användaren tittar på skärmen, vilket kan 

visa den upplevelse en användare har av en 

webbsida.  

Aula, Majaranta och Räihä (2005) redogör 

för ett ögonrörelseexperiment där 

användare fick utvärdera sökresultatet från 

Googles sökmotor. De fann två typer av 

utvärderare: Ekonomiska (Economic) och 

uttömmande (Exhaustive) utvärderare. De 

ekonomiska utvärderarna skannar endast 

igenom ett fåtal resultat och beslutar sig 

fort ifall de är nöjda. De uttömmande 

utvärderarna skannar igenom fler resultat 

och behöver mer information innan de tar 

ett beslut.  

Data från ögonrörelseinspelningar har även 

visat att användare ofta läser webbsidor i 
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ett F- mönster, som utgörs av två 

horisontella ränder följt av en lodrät rand 

(Nielsen, 2006). Vid sökning baserat på 

bildinnehåll uppstår dock inte detta F-

mönster. Då rör sig användarens blick i 

stället mer slumpmässigt över sidan 

(Shrestha and Lenz, 2007). 

Matsuda et. al. (2009) fann i en studie en 

tendens hos användare att titta längre tid 

högt upp på resultatsidan än längre ner, när 

de exempelvis skannar igenom sökresultat 

från Google. De fann även att 

försökspersonerna tittade mer på andra och 

tredje resultatet än på det första resultatet.  

Metod 

För att få en uppfattning kring sökbeteende 

då en användare söker efter en produkt i en 

webbutik använde vi oss utav en 

ögonrörelsekamera samt enkäter.  

Deltagare 

Vi hade 35 försökspersoner i åldrarna 19 

till 30 år varav alla var studenter på 

Linköpings universitet. Sex utav 

försökspersonerna hade dåliga 

kalibreringsvärden även efter tre 

omkalibreringar och dess data uteslöts 

därmed från vår analys. Medelvärdet på 

åldern på de återstående 29 

försökspersonerna ligger på 22,4 år, med 

en standardavvikelse på 2,2. 

Stimuli 

Vi valde IKEA:s hemsida som vår prototyp 

då vi ansåg att nästan alla ur vår målgrupp 

har besökt IKEA:s hemsida någon gång 

och därför lättare kan sätta sig in i det 

tänkta scenariot. Produkttyperna vi valde 

var soffa, soffbord och vas. Vi ansåg att 

valet av dessa olika produktkategorier med 

varierande antal resultatsidor eventuellt 

kunde lyfta fram olika typer av 

sökmönster. Vi valde att ha en 

fördefinierad första sida för varje 

produktkategori för att få samma stimuli 

för alla försökspersoner. 

Försökspersonerna fick sedan söka vidare 

på de sätt de själva ville.  

Procedur 

Försökspersonerna fick sätta sig tillrätta 

framför ögonrörelsekameran och blev 

sedan introducerade till uppgiften att 

utifrån varje given produktkategori välja 

den vara som föll dem bäst i smaken. 

Uppgiften var uppdelad i tre moment, ett 

för varje produkt och ögonrörelsekameran 

spelade endast in försökspersonens 

ögonrörelser när denne sökte efter de givna 

produkterna på IKEA:s hemsida. Mellan 

varje sökning stängdes hemsidan ner och 

information om nästa uppgift och 

produktkategori kom upp på skärmen. 

Efter experimentet fick de fylla i en enkät 

som handlade om medvetna sökbeteenden 

vid köp av olika typer av produkter på 

Internet. 

Apparatur 

Utrustningen med vilken vi mätte 

ögonrörelser utgörs av en datorskärm med 

en inbyggd kamera installerad på skärmens 

nedre kant. Både ögonrörelsekameran och 

skärmen har samma bredd. För inspelning 

och analys av ögonrörelsedata har vi 

använt oss av SMI. SMI (2009) använder 

sig av iView, ett system för 

ögonrörelsemätning som registrerar ögats 

pupiller och dess rörelser med hjälp av en 

kamera. Kameran är inbyggd i 

datorskärmutrustningen och kräver därför 

ingen fysisk kontakt med 

försöksdeltagaren. 

Enkät 

Enkäten bestod av sammanlagt 12 frågor 

och påståenden som behandlade 

försökspersonernas vanor att handla på 

Internet, hur de anser att deras sökbeteende 

ser ut för större respektive mindre varor 

samt deras inredningsintresse. Syftet med 

enkäten var att den skulle hjälpa oss att 



fånga upp viktiga faktorer till ett 

sökbeteende som försökspersonen själv är 

medveten om.  

 

Analysmetod 

Vi erhöll data både från 

ögonrörelsekameran och enkäten och dessa 

sammanställdes på olika sätt och redogörs 

nedan.  

Ögonrörelsedata 

Data från ögonrörelsekameran 

analyserades med hjälp av 

analysprogrammet BeGaze där vi främst 

använde oss av applikationen AOI (Area of 

Interest) för att kunna se vart på sidan 

försökspersonerna kollade mest. Med hjälp 

av BeGaze sammanställde vi även hur 

många antal sidor försökspersonerna 

besökte för respektive produktkategori 

samt hur försökspersonernas söksätt på 

varje enskild sida såg ut. 

I BeGaze användes även applikationen 

”Scan Path” där vi med hjälp av denna 

kunde analysera försökspersonernas 

scanningsmönster. Detta utfördes på de 

resultatsidor som de flesta försökspersoner 

besökt hos de tre produktkategorierna, i 

detta fall resultatsida ett och två, för att 

lättare kunna jämföra sökmönster mellan 

individer.  

Statistiska beräkningar av signifikans 

skedde i programmet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) som 

sammanställer och visar korrelationer 

mellan variabler. Vi använde detta för att 

jämföra antalet besökta sidor och hur 

försökspersonerna hade svarat på 

enkätfrågorna.  

Enkät 

Data från enkäten sammanställdes i en 

tabell där alla försökspersoner samt deras 

svar på de tolv enkätfrågorna 

presenterades. Utifrån detta beräknade vi 

sedan medelvärdet samt 

standardavvikelsen på antalet besökta sidor 

för varje produktkategori . 

Resultat 

Resultaten av våra olika 

sammanställningar av data redogörs nedan 

i avsnitt för respektive analysmetod.  

Antal besökta sidor 

I rutan nedan presenteras medelvärden och 

standardavvikelser för hur många sidor 

våra försökspersoner gått in på för 

respektive produktkategori. Anledningen 

till att medelvärdena för antalet besökta 

sidor kan vara högre än antalet totala sidor 

är att vi räknat varje besök på en sida som 

ett nytt besök, trots att försökspersonen 

besökt just den sidan förut. Även 

funktionen “Visa alla” har vi räknat som en 

separat sida. 

 

  Soffor 

  Medelvärde besökta sidor: 21 sidor av 67 

  Standardavvikelse: 17 

 

  Soffbord 

  Medelvärde besökta sidor: 4 sidor av 3 

  Standardavvikelse: 2 

 

  Vaser 

  Medelvärde besökta sidor: 9 sidor av 6 

  Standardavvikelse: 3 

 

Korrelationer i SPSS   

Vi fann ett antal korrelationer mellan 

antalet besökta sidor och svaren på 

enkätfrågorna.  

Under kategorin soffa fann vi en negativ 

korrelation på -,667. Detta mellan ”Antal 

besökta sidor” och frågan ”Den typ av 

produkt jag köper avgör hur mycket tid jag 

lägger ner på att leta och jämföra 

alternativ” 

När vi beräknade korrelationer mellan 

antal sidor med soffbord som 



försökspersonerna varit in på och 

enkätfrågorna så fann vi en negativ 

korrelation på -,426 (se Figur 2). I detta 

fall var det frågan ”När jag söker efter en 

produkt på internet jämför jag flera 

alternativ innan jag gör mitt val”. 

När vi undersökte korrelationer mellan 

försökspersonernas besökta vassidor så 

fann vi en negativ korrelation på -,439 

mellan antalet besökta sidor och 

enkätfrågan ”När jag handlar mindre 

bestående varor, till exempel en bok eller 

en t-shirt, nöjer jag mig fort innan jag 

beslutar mig för ett alternativ” 

Fördelning över fixeringspunkter 

Utifrån bilden nedan kan man utläsa 

resultatet att mest fokus riktas mot de två 

nedersta raderna i sökresultatet. En tydlig 

skillnad i fokusering syns mellan första 

och sista raden. Man kan även utläsa att 

produkterna på rad fem, kolumn två och 

fyra, tycks vara de produktplaceringar som 

fått mest uppmärksamhet. 

Figuren är en sammanslagning av alla tre 

produktkategorier; soffa, soffbord samt 

vas. Enbart de första två resultatsidorna för 

varje produktkategori är inkluderade 

 

 

 

 

 

 

 

Skanningsmönster 

Det fanns stora individuella skillnader i hur 

försökspersonerna rörde blicken över 

skärmen. Vi fann främst unika och 

slumpmässiga skanningsmönster hos våra 

försökspersoner. Samma försökspersoner 

hade dessutom ofta olika 

skanningsmönster på olika resultatsidor. 

Därmed är det svårt att hitta gemensamma 

sökbeteendemönster. 

Resultatdiskussion 

Utifrån våra resultat med medelvärden av 

antalet besökta sidor för de tre 

produktkategorierna kan man tydligt se att 

om sökresultatet utgörs av endast ett fåtal 

sidor finns en stark tendens till att 

användare tittar igenom merparten av alla 

resultatsidor. Däremot då produktkategorin 

utgörs av väldigt många resultatsidor 

tenderar användare att inte besöka alla 

resultatsidor.  

I den signifikanta korrelationen mellan 

soffa och påståendet om att produkten gör 

skillnad i söktid innebär detta att om man 

inte tar hänsyn till vilken produktkategori 

det gäller så besöker man ofta många sidor. 

Om man däremot anser att 

produktkategorin är avgörande för söktiden 

så besöker man få sidor. 

Den signifikanta korrelationen mellan 

soffbord och påståendet om man brukar 

jämföra många alternativ vid ett köp på 

Internet säger oss att om man ofta jämför 

flera alternativ innan ett beslut brukar man 

besöka få sidor. Dock kan detta ha 

påverkats av att ”Visa alla” funktionen hos 

soffborden var definierad till en sida för 

oss, även om man såg alla produkter på 

denna sida. 

Antalet besökta sidor hos vaserna och 

påståendet om man ofta beslutar sig fort 

vid köp av en mindre produkt fick en 

signifikant korrelation som innebär att om 

man i regel nöjer sig fort så besöker man 

färre sidor. Dessa resultat kan kopplas 

samman med Aula, Majaranta och Räihä 

(2005) teori om ekonomiska och 

uttömmande utvärderare av sökresultat. De 

ekonomiska utvärderarna skulle i detta fall 

kunna liknas med de försökspersoner som 

beslutar sig fort och besöker få sidor 

medan de uttömmande utvärderarna istället 



kan liknas med de försökspersoner som 

besöker många sidor och därmed tar längre 

tid på sig innan ett beslut. 

 

Vad gäller skanningsmönster poängterar 

Shrestha och Lenz (2007) att tidigare 

studier visar att användare följer en ganska 

så likartad sökväg då de skannar igenom en 

sida med bilder. När användare vet vilken 

typ av föremål de letar efter, uppstår dock 

mer individuella och slumpmässiga 

mönster. Vi tänker oss här att användare 

har en bild klar för sig vilken typ av 

produkt som tilltalar dem. Utifrån de 

mönster vi har sett kan vi styrka Shrestha 

och Lenz (2007) teori då även vi sett unika 

och slumpmässiga skanningsmönster hos 

våra försökspersoner.  

 

Utifrån Russo och LeClerc (1994) studie 

om beslutsfattande och deras 

trestegsmodell som preciserar de steg där 

individer fattar beslut om vilka produkter 

de tänkt köpa, kan vi dra vissa paralleller 

till de skanningsmönster vi har sett hos 

våra försökspersoner. Deras trestegsmodell 

utgörs av orientering, utvärdering och 

bekräftande och kan kopplas till hur 

försökspersonerna i vår studie skannar 

igenom resultatsidan. Försökspersonerna 

tenderar att snabbt skanna igenom större 

delen av sidan, innan de fokuserar länge på 

enskilda produkter (orientering och 

utvärdering). En del av försökspersonerna 

klickar in sig på produktspecifikationer och 

går även fram och tillbaka i sidorna, 

troligtvis för att jämföra olika produkter 

för att sedan bestämma sig (bekräftande).  

 

I resultatet av fixeringspunkter kan man 

utläsa att fokus tenderar att ligga på botten 

av sidan samt rätt så centrerad. Till 

skillnad från studien utförd av Matsuda et. 

al (2009) som visar att personer tenderar 

att titta högt upp på resultatsidor som 

presenteras i en sökmotor fann vi motsatta 

tendenser. 

 

Metoddiskussion 

Med produkter som soffa, soffbord och vas 

försökte vi fånga upp de egenskaper av en 

produkt som vi frågade efter i vår enkät. 

Tanken med att välja soffa som produkt är 

att den ska representera en större och mer 

bestående produkt och sedan skala till 

mindre storlek och mindre bestående 

genom soffbord och sist vas.  

 

Sökresultatet för soffor på IKEA:s hemsida 

var 67 sidor, medan man vid sökning efter 

vaser endast får sex resultatsidor och vid 

soffbord endast tre. Detta gjorde det svårt 

att ta reda på om försökspersonernas 

sökbeteende skiljer sig beroende på 

produkt. 

 

På IKEA:s hemsida är det förinställda 

sökresultatet sorterat efter relevans och 

även om många av våra försökspersoner 

sökte efter en produkt genom denna 

sortering så var det några som sorterade 

efter bland annat pris och nyhet. Detta 

gjorde det svårare för oss att jämföra 

sökbeteenden. Vi hade kunnat välja en 

annan hemsida utan några 

sorteringsmöjligheter eller bett 

försökspersonerna att inte ändra på 

sorteringen.  

 

Ögonrörelsekameran vi använde är känslig 

för störningar så som huvudrörelse och 

glasögon. Detta kan ha påverkat 

inspelningarna av ögonrörelser och gett oss 

en del missvisande resultat.   
 

Utformningen av enkäten kunde ha gjorts 

betydligt bättre då flera av frågorna inte 

var relevanta för vår frågeställning. 

Slutsats och vidare 

forskning 

Utifrån våra resultat av medelvärden på 

antal besökta sidor kan vi konstatera att hur 

många resultatsidor en användare går 



igenom beror på antalet resultatsidor för en 

produkt. Vid ett mindre antal resultatsidor 

besöker de flesta alla resultatsidor och vid 

ett större antal resultatsidor är antalet 

besökta sidor färre. 

 

Större produkter, så som soffor, tenderar 

till att inte vara avgörande för hur lång tid 

man är villig att spendera i en sökning av 

en produkt. Är denna produktkategori dock 

avgörande så lägger man i regel inte ner så 

mycket tid på sökningen.  

Då ”Visa alla” funktionen hos soffbordens 

sökresultat ställde till problem för oss kan 

vi inte dra någon slutsats utifrån den 

signifikanta korrelation vi fick där.  

Vi mindre produkter, så som vaser, 

tenderar antalet besökta sidor förhålla sig 

till hur fort man brukar besluta sig vid köp 

av en mindre produkt. 

 

I resultatet av fixeringspunkter fann vi att 

försökspersonerna främst lägger fokus 

långt ner på sidan och detta oavsett 

produktkategori. Utifrån detta resultat kan 

man dra slutsatsen att textsökning skiljer 

sig markant från sökning efter produkter. 

 

Vi anser att fixeringspunkterna kan vara ett 

intressant område att forska vidare på då 

företag skulle kunna dra nytta av detta i 

marknadsföring för att optimera 

produkternas placering. Man skulle även 

då kunna utföra experimentet med ett 

flertal olika hemsidor som har olika layout 

för att se utifall det finns någon viss typ av 

utformning som kan öka kundens 

engagemang för att titta på fler 

resultatsidor. 
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