
Analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking
—
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Analysera 
 trycksaker eller 
digital design

• Fakturor
• Appar
• Annonser
• Hemsidor
• Marknadsmaterial
• Förpackningar
•  Hyllplacering i butik

Eye tracking läser av  
kundens spontana reaktioner
För att få reda på vad som drar till sig blicken 
räcker därför inte intervjuundersökningar. Istället 
får du ta till eye tracking som med en kamera läser 
av var ögonen tittar på en trycksak eller en skärm. 
Undersökningen visar dig var, i vilken ordning och 
hur länge kunden tittar på din produkt.

När eye tracking-undersökningen är analyserad 
får du reda på exakt var du ska placera din vikti-
gaste information så att kunden läser denna. Med 
kompletterande frågor får du även reda på vad 
kunden tycker om din produkt.

Analysera allt som kan visas på en skärm
Eye tracking kan användas till att analysera alla 
typer av kommunikation. Allt som kan visas på 
en skärm går att analys era, oavsett om det är en 
trycksak, en app eller en hemsida.

Ett exempel som är lämpligt för en eye 
tracking-analys är fakturor. De läses av i princip 
alla mottagare, men är trots det ofta en outnyttjad 
kommunikationskanal. Med eye tracking kan du 
lära dig hur du ska utforma fakturan och kommu-
nicera på ett helt nytt sätt.

Ett annat exempel är appar. För att und vika 
irriterade kunder måste appar  v ara intuitiva så att 
kunden inte ska behöva tänka när han eller hon 
använder dem. Med eye tracking får du reda på 
var du ska placera knapparna i din app och var din 
information blir läst.

Det går även att analysera hur snabbt kunderna 
hittar din produkt i en hylla i en butik genom att 
visa ett fotografi av hyllan. Och du kan göra en 
benchmarking mot hur din produkt står sig mot 
konkurrenterna. Möjligheterna är många.

Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan 
eller i appen? Eller missar de det absolut viktigaste?  Om du vill vara säker 
på att kunden alltid hittar rätt information – och den information du vill att 
de ska se – så kan eye tracking vara lösningen.

Genom eye tracking identifierar du snabbt hur du gör din kommunikation 
mer relevant och iögonfallande. På så sätt kan du placera din viktigaste 
information där mottagaren garanterat ser den. Det förstärker din kundlo-
jalitet, förbättrar din effek tivitet och ökar din försäljning.

Skapa iögonfallande   
information och sälj mer

Vi människor är experter
på att snabbt leta upp det vi

behöver veta – sedan slutar vi läsa.
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Heat map

En Heat map visar med hjälp 
av en färggradient från grönt 
till gult och rött hur intressant 
ett område är. Ju rödare desto 
längre har testpersonerna tittat 
på ett visst ställe.

Gaze opacity

Gaze opacity är precis som en 
Heat map, men istället för en 
färggradient så används en 
svart täckplatta som blir allt mer 
genomskinlig ju längre tid test-
personerna tittat på en punkt.

Gaze plot and Cluster

I en Gaze plot visar linjer och nu-
mrerade prickar i vilken ordning 
en person tittat på designen. Ju 
större prick desto längre tid tit-
tade personen på stället. Cluster 
illustrerar hur många procent 
av testpersonerna som tittat på 
ett visst område. Varje område 
färgkodas för att särskilja dem 
åt.

Djupanalys – Area of interest
Med hjälp av all data går det 
att djupanalysera designen. 
Man hittar de mest intressanta 
områdena, Area of interest: 

Vilka områden som uppmärk-
sammas först, hur många som 
ser dem och hur länge. På så 
sätt kan man se vilka budskap 
som blir lästa och vilka designe-
lement som är starkast.

Djupanalys – Area 
of interest

Så går det till

Ditt resultat

Så här samarbetar vi

 Uppstartsmöte
Inledningsvis träffas vi så att vi 
kan lära känna dig. Vi vill lära 
oss varför din nuvarande design 
ser ut som den gör och hur ditt 
material är tänkt att fungera.

 Studie
Efter den första träffen gör vi  
eye tracking-tester med mellan  
16 och 20 testpersoner, hälften 
män och hälften kvinnor.

 Slutsatser
Vi träffas för en preliminär rap-
port där vi förklarar resultatet. 
Under mötet går vi även djupare 
in på det som du är nyfiken på 
och vi ger råd om hur du kan 
förbättra din design.

 Implementation
Vi levererar en slutrapport med 
de analyser du efterfrågar. I 
detta läge lär du dig hur dina 
kunder ser på din design, vilket 
ger utmärkta förutsättningar för 
att skapa en ny och effektivare 
design.

 Kommunikation
Du introducerar din nya och 
effektiviserade design för dina 
kunder genom att skicka ut din 
trycksak, lansera din app eller 
publicera din hemsida.

 Uppföljning
När du använt din nya design 
ett tag kan du mäta hur stora 
intäkter den har genererat. Om 
du sedan önskar gör vi fler eye 
tracking-studier för att fortsätta 
förbättra din kommunikation.

Eye tracking är ett avancerat verktyg. Samtidigt är det väldigt enkelt att förstå 
hur tekniken fungerar: Kameror och infrarött ljus tar reda på hur kunderna tittar 
på din design.

Resultatet från eye tracking-undersökningen är en rapport som på djupet analyserar 
hur dina kunder agerar när de tittar på din design. Resultaten illustreras grafiskt på 
flera lättöverskådliga sätt.

Gaze opacity.

Heat map.

Gaze plot.

  Testpersonerna tittar på en datorskärm, mobil-
telefon eller surfplatta med den design som ska 
analyseras.

   Under datorskärmen, respektive ovanför 
mobiltelefonen eller surfplattan, sitter Eye 
tracking-utrustningen. Den skickar ut IR-ljus som 
reflekteras av testpersonens ögon.

  Fyra kameror registrerar det reflekterade ljuset 
60 gånger per sekund och sparar varje registre-
ring som en koordinat för ögats placering.

  Mellan 16 och 20 testpersoner, hälften män och 
hälften kvinnor, ingår i en testgrupp. Fler än så 
är överflödigt eftersom resultatet inte förändras 
om man använder fler än 20.

  Ditt material blandas upp med slumpmässigt 
material för att test-personen inte ska veta vad 
som testas. Även vanliga fotografier läggs in så 
att testpersonen kan vila ögonen.

   Varje bild visas mellan åtta till tio sekunder. Efter 
dessa sekunder har testpersonerna fått de förs-
ta intryc ken och börjar att läsa. Därefter finns 
det inte mer matnyttig information att hämta.
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Genom eye track-
ing identifierar du 
snabbt hur du gör 
din kommunikation 
mer relevant och 
iögonfallande.

Tips: Så ökar du läsvärdet
   Stryk under viktig text.
  Använd bilder på personer 

som tittar i kameran.

  Lägg in ett ps, Post scriptum, 
under avsändarens signatur.

  Använd pilar som pekar på 
viktig information.

 
  Skriv viktig information under 

bilder.
 Färgsätt viktiga textstycken.

Företag som ser  
värde i eye tracking
Många företag har förstått 
att eye tracking kan utveckla 
affärerna och har därför startat 
ett samarbete med PostNord 

Strålfors. Här är några av dem.

 Telia, Danmark
  Southern Water,  
Storbritannien

 Bibelselskapet, Norge
  Svenssons i Lammhult, 
Sverige

Att se på sina fakturor med andras ögon kan vara ett lönsamt 
och roligt projekt. Vi har hjälpt många kunder att förvandla 

svåröverskådliga och småtråkiga fakturor till intressanta säljverktyg 
som stärker varumärket.”
Pekka Suomi, Project Director på PostNord Strålfors.

Tillsammans  
kommunicerar vi smartare

I dag, när allting i stort sett bara är ett klick bort, 
ställs det höga krav på din komm unikation. Det 
gäller att få ut rätt meddelande till rätt person på 
rätt sätt och till rätt kostnad. Kort sagt måste du 
kommunicera med dina kunder på deras villkor. 

Vi hjälper dig att hitta rätt verktyg som lämpar 
sig för just din verksamhet och resultaten du vill 
nå. Tillsammans kommunicerar och levererar vi 
smartare kommunikation.

Starkare kundlojalitet
Att hitta nya kunder är mycket 
dyrare och mer tidskrävande än 
att behålla de befintliga. Med 
lojala kunder bygger du långsik-
tiga relationer och maximerar 
ditt resultat.

Ökad försäljning
Det finns inga genvägar till ökad 
försäljning. Men med planering, 
en väl fungerande  
organisation och rätt verktyg 
tar du dig dit. Med rätt metod 
skickar du rätt budskap till rätt 
person i rätt tid och till rätt pris. 

Bättre effektivitet
Kostnadseffektiv kommunika-
tion är en ständigt återkom-
mande utmaning. Hur får du 
dina kunder att läsa det du 
skickar ut? Hur strukturerar du 
distributionen på bästa sätt? 
Hur hanterar du din kundda-
ta och hur moderna är dina 
IT-lösningar? Tillsammans hittar 
vi alltid den bästa lösningen för 
dina utmaningar.



PostNord Strålfors AB

T +46 8 508 830 00
E info@stralfors.se

105 00 STOCKHOLM
Besöksadress:  
Terminalvägen 24, Solnapostnordstralfors.se

PostNord Strålfors utvecklar och erbjuder 
kommunikations lösningar som ger företag  
med många kunder helt nya möjligheter för mer 
personliga och starkare kundrelationer.


