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Zastosowanie okulografii w badaniach uwagi wzrokowej 
konsumentów

Streszczenie

Uwaga wzrokowa obejmuje proces postrzegania informacji przez narząd wzro-
ku i rozpoczyna się od wykrycia i zarejestrowania bodźca wzrokowego w sposób 
aktywny, czyli świadomy lub pasywny. Jest ważnym etapem procesu przetwarzania 
informacji, który determinuje zachowania i decyzje konsumentów. Poznanie i zro-
zumienie istoty uwagi wzrokowej może poszerzyć wiedzę na temat projektowania 
skutecznych działań w zakresie działań marketingowych wykorzystujących wi-
zualne przekazy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia uwagi wzrokowej 
w komunikacji wizualnej oraz wskazanie możliwości jej eksploracji przez badania 
okulograficzne dla potrzeb podniesienia skuteczności interakcji marketingowej 
z nabywcami. 

Słowa kluczowe: uwaga wzrokowa, zachowania konsumentów, eyetracking, mar-
keting wizualny.
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Wstęp

Obraz jest dominującą i najbardziej skuteczną formą komunikacji marketingowej, która 
faworyzuje zmysł wzroku konsumenta i wpisuje się w kulturę określaną „wzrokocentry-
zmem” (Kawecki 2010). Obraz jest łatwy w odbiorze i w krótkim czasie przekazuje o wiele 
więcej informacji niż komunikat zaadresowany do innych zmysłów. Komunikacja wizu-
alna jest formą porozumiewania się nadawcy z odbiorcą przez przekazywanie informacji 
przedstawianych w formie wizualnej. Udowodniono, że obrazy są przez konsumentów bar-
dziej preferowane niż tekst i słowa (Rober i in. 2004), choć nie dla wszystkich kategorii 
produktowych (Townsend, Kahn 2014). Ponadto wykazano, że bodźce wizualne mogą być 
spostrzegane poza świadomością, a Derbaix i Abeele (2001, s. 257) dowodzą, że świadome 
upodobania konsumentów nie wymagają świadomego wnioskowania.

Deficyt uwagi współczesnych konsumentów pogłębia się wraz z rosnącą podażą in-
formacji i rozwojem mediów komunikacyjnych. Natłok bodźców wzrokowych obniża ich 
skuteczność, a jednocześnie zniechęca konsumentów do świadomego ich odbioru. Typową 
reakcją konsumenta w takiej sytuacji jest wybiórcza uwaga, ograniczenie poszukiwania 
informacji, decyzje rutynowe i zautomatyzowane. Jak się jednak okazuje, świadoma pa-
sywność informacyjna konsumenta nie chroni go przed detekcją wiadomości i docieraniem 
danych do jego zmysłów na poziomie nieświadomym. Pojawia się pytanie, na ile uwaga 
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wzrokowa może być przydatna w wyjaśnianiu zachowań i decyzji konsumentów. Celem 
artykułu jest przedstawienie istoty uwagi wzrokowej, jej uwarunkowań oraz możliwości 
badań z wykorzystaniem okulografii. Autorka stara się wyjaśnić znaczenie pomiaru uwagi 
wzrokowej konsumenta w procesie przetwarzania informacji oraz wskazać na praktyczne 
implikacje jej zrozumienia dla skuteczności komunikacji wizualnej.

Uwaga wzrokowa i jej znaczenie w zachowaniach konsumentów

Jeśli przysłowie, że oczy są zwierciadłem duszy jest prawdziwe, to poznanie procesów 
uwagi wzrokowej, przetwarzania informacji jest kluczowe dla zrozumienia zachowa kon-
sumentów. Szacuje się, że blisko 90% bodźców odbieranych przez konsumenta dociera do 
niego drogą wzrokową (Foxall, Goldsmith 1998, s. 77). Odbiór bodźców wzrokowych od-
bywa się za pośrednictwem narządu wzroku, natomiast ich interpretacja następuje w mózgu. 
Postrzegany przez człowieka obraz rzeczywistości nie jest prostym jej odzwierciedleniem, 
lecz interpretacją (Grabowska 2012, s. 172), najpierw umieszczaną w pamięci ikonograficz-
nej, a dopiero potem w krótkotrwałej i długotrwałej (o ile poświęci mu uwagę).

Uwaga wzrokowa jest ważnym elementem procesu przetwarzania informacji, który jest 
uważany za najmniej rozpoznany w odniesieniu do zachowań nabywców i podejmowanych 
przez nich decyzji (East, Wright, Vanhuele 2014). Odnosząc uwagę wzrokową do teorii de-
tekcji sygnałów należy skoncentrować się na tym, dlaczego konsumenci wykrywają niektó-
re bodźce obrazowe, a inne pomijają i jaką one odgrywają rolę w procesie podejmowanych 
przez nich decyzji (Szczepanowski 2014; Falkowski, Tyszka 2009). Uwaga wzrokowa nie 
jest nowym pojęciem w marketingu, bowiem już w 1860 roku Fechner opisał zależność 
między natężeniem bodźca a przyrostem doznań zmysłowych (prawo Webera-Fechnera). 
Istnienie bodźców oddziaływania podprogowego to temat wzbudzający wiele kontrowersji 
i obaw. Zjawisko pobudzenia podprogowego dotyczy oddziaływania bodźców, które nie są 
wykrywane przez konsumenta, gdyż nie przekraczają progu spostrzeżenia, lecz mimo to są 
rejestrowane przez zmysły. Większość badaczy potwierdza oddziaływanie podprogowe, ale 
jednocześnie podkreśla, że skuteczność bodźców ponadprogowych jest większa (Pinson, 
Joliber 2001, s. 56). Wykazały to liczne badania odnoszące się do oddziaływania peryfe-
rycznego bodźców wzrokowych (zjawisko samej ekspozycji), sytuacji podzielności uwagi 
czy pamięci ukrytej. Zjawisko samej ekspozycji (Zajonc 1968) polega na zaobserwowaniu 
pozytywnej reakcji afektywnej w wyniku powtórzenia ekspozycji bodźca, nie pociągającej 
świadomego rozpoznania tego bodźca. Podzielność uwagi rzutuje na wybór produktu przez 
konsumenta w sytuacji istnienia podobnych możliwości. Z kolei pamięć ukryta (Schacter, 
Graf 1986) odnosi się do sytuacji łatwiejszego wykonania zadania, które konsument kie-
dyś wykonał, ale obecnie nie pamięta – wcześniejsze doświadczenie w sposób nieświado-
my wpływa na aktualne zachowanie. Zatem proces przetwarzania informacji na podstawie 
bodźców wzrokowych odbieranych w sposób świadomy lub nieświadomy kontroluje zacho-
wanie i decyzje podejmowane przez konsumenta.
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Zrozumienie istoty uwagi wzrokowej prowadzi do rozróżnienia dwóch jej wymiarów: 
świadomej i nieświadomej lub inaczej automatycznej (odruchowej) i kontrolowanej (in-
tencjonalnej) (Krejtz, Krejtz, Bielecki 2008; Wierzchoń 2013). Konsumenci spotykają się 
z informacją wizualną w sposób zamierzony i intencjonalny, kiedy aktywnie poszukują in-
formacji. Wówczas wybierają takie źródła informacji, które wynikają z ich doświadczenia 
i wiedzy. U podstaw świadomego i wolicjonalnego poszukiwania informacji stoi świadoma 
uwaga wzrokowa wynikająca z zaangażowania konsumenta. Im bardziej konsument zaan-
gażowany, tym bardziej zwraca uwagę na informacje przedstawiane w reklamie, poddaje je 
ocenie, uczy się i kształtuje własną postawę. Jednak w odniesieniu do większości decyzji 
zakupowych nie występuje wysoki stopień zaangażowania konsumenta w proces poszuki-
wania informacji. Przekazy reklamowe nie wzbudzają zainteresowania konsumentów, któ-
rzy dokonują oceny i porównywania produktów przez zakup na próbę, stosują automatyzmy, 
uproszczenia i schematy w powtarzalnych zakupach. Uwaga wzrokowa w tym wypadku 
występuje, ale nie podlega kontroli wolicjonalnej. Upraszczając można stwierdzić, że kon-
sument często nie wie, na co patrzy, ale konsekwencje jego uwagi nieświadomej przekładają 
się na określone zachowania i decyzje.

Proponowany przez Wedela i Pietersa (2006) model uwagi zakłada występowanie od-
dolnych i odgórnych uwarunkowań kształtujących uwagę wzrokową. Czynniki oddolne do-
tyczą bodźca wizualnego i jego atrybutów (statyczny, dynamiczny, kolor, rozmiar, kształt, 
luminancja) (Pieters, Warlop 1999). Czynniki odgórne natomiast są związane z cechami 
konsumenta, jego doświadczeniem i sposobem oceny.

Spojrzenie na proces przetwarzania informacji z perspektywy świadomości i nieświa-
domości procesów percepcji wzrokowej może poszerzyć dotychczasową wiedzę o zacho-
waniach nabywców i zweryfikować skuteczność badań w tym zakresie. Istnienie dwóch 
procesów uwagi wzrokowej prowadzi do wniosku, że sprawozdania słowne (deklaratywne) 
na temat własnych procesów percepcyjnych mogą być błędne lub mało precyzyjne. Jedną 
z dróg wyjścia z tych trudności jest prowadzenie pomiarów neurofizjologicznych, takich 
jak reakcja skórno-galwaniczna (GSR), EEG, czy badanie ruchu oczu (okulografia), które 
w niniejszym artykule zostanie bliżej przedstawione.

Komunikacja wizualna

Przed rozpoczęciem kosztownych kampanii wielu reklamodawców chce wiedzieć, czy za-
stosowany przekaz będzie skuteczny, czy zatrzymuje uwagę wzrokową odbiorców. Badania 
Easta, Russo i Lecrerca, Pietersa i Walropa potwierdzają, że uwaga wzrokowa konsumentów 
w procesie decyzji zakupowych faworyzuje te opcje wyboru, które bardziej skupiają ich 
uwagę. Berger, Wagner i Schwand (2012) twierdzą, że jeśli mózg odbiera (świadomie lub 
nieświadomie) bodźce wizualne, to celem marketingu wizualnego nie może być tylko zwró-
cenie uwagi konsumenta. Obraz nacechowany emocjonalnie zwróci uwagę konsumentów, 
ale też może ją odciągnąć od innych ważnych informacji. Wizerunek znanej osoby na opa-
kowaniu ma wpływ na zaufanie konsumenta i intencje jego zakupu (Wang i in. 2014), ale za-

handel_wew_6-2017.indd   124 2017-11-23   12:53:25



EWA JERZYK 125

grożeniem jest umieszczenie go w miejscu, które uniemożliwia odebranie innych istotnych 
informacji. Badacze analizowali również sytuację odmienną – okazało się, że stan emocjo-
nalny badanego wpływa na preferencje odbioru określonych typów informacji. Optymiści, 
w przeciwieństwie do pesymistów, mają tendencję patrzenia dłużej na pozytywne bodźce 
i unikania tych o zabarwieniu negatywnym (Maughan, Gutnikov, Stevens 2007). Isaacowitz 
i in. (2006) wykazali lepsze zapamiętywanie pozytywnego materiału wizualnego przez oso-
by starsze, które zwracały bardziej uwagę na wizerunki osób radosnych w porównaniu do 
smutnych. Dlatego ważne jest upewnienie się, że uwaga konsumenta jest zogniskowana na 
kluczowych informacjach, kreujących zamierzony wizerunek produktu. Poznanie rozkładu 
uwagi wzrokowej odbiorców (w odniesieniu do reklamy czy opakowania) i poprawienie 
projektu może podwyższyć skuteczność jego oddziaływania nawet o około 45% (Pieters, 
Wedel, Zhang 2007). Uwaga wzrokowa jest wskaźnikiem informującym o zachowaniach 
konsumentów w sytuacji presji czasu i różnego poziomu motywacji do zakupu. Okazuje się, 
że limit czasu potrzebnego na zakupy wpływa na filtrowanie i selektywność uwagi wzroko-
wej, przyspieszenie zapoznawania się z informacjami zawartymi na opakowaniach, zwłasz-
cza tekstowymi (Pieters, Warlop 1999). W konsekwencji następuje gwałtowny rozwój ko-
mercyjnego wykorzystania badania ruchu oczu. W opozycji do wzrostu zapotrzebowania na 
komercyjne badania uwagi stoją naukowcy, którzy jeszcze sporadycznie sięgają po eyetrac-
king z uwagi na złożoność, czasochłonność i koszty takich badań, preferując bardziej dane 
pochodzące z ankiet. Badania jednak potwierdzają dużą zawodność introspekcji w ocenie 
uwagi wzrokowej. W bezpośrednim kontakcie z produktem uwaga wzrokowa konsumen-
tów kierowana jest na inne elementy niż te, które świadomie deklarują, jako najważniejsze 
wartości produktu (Mruk-Tomczak, Klonowska, Pawlak-Lemańska 2017). W deklaracjach 
słownych respondenci – rodzice kupujący deserki owocowe dla dzieci − oczekiwali od pro-
duktów przede wszystkim właściwości zdrowotnych, aby były to produkty ekologiczne oraz 
naturalne. Jednak wśród najważniejszych motywów wynikających z analizy uwagi wzro-
kowej, którymi kierowali się podczas decyzji zakupowych, znalazły się dostępność i cena. 

Pomiary postrzegania wzrokowego pomagają wnioskować o zauważalności, zapamięty-
waniu informacji, ważności atrybutów, a także pozwalają na predykcję decyzji zakupowych. 
Najczęściej stosuje się je w badaniach marketingu internetowego (Jerzyk, Disterheft 2017), 
użyteczności stron internetowych (Resnick, Albert 2014; Laskowski 2011), reklam telewi-
zyjnych (Boerman, Reijmersdal, Neijens 2015), prasowych, outdoor (Maughan, Gutnikov, 
Stevens 2007), ulotek, katalogów, gazetek sklepowych, w grach komputerowych, a mobilnie 
również w sklepach czy punktach świadczenia usług (Huddleston 2015; Chandon in. 2009).

Okulografia i metody analizy danych

Okulografia dostarcza informacji na temat tego, na co patrzy osoba lub jakie informacje 
pomija podczas eksploracji wizualnej. Metoda ta jednak nie dostarcza informacji o tym, 
jakie wnioski na tej podstawie wyciągnął badany (Pinson, Jolibert 2001, s. 58). Pierwsze 
badanie ruchu oczu podczas przeglądania czasopisma z reklamami wykonał Nixon w 1924 

handel_wew_6-2017.indd   125 2017-11-23   12:53:25



126 ZASTOSOWANIE OKULOGRAFII W BADANIACH UWAGI WZROKOWEJ...

roku ukryty w pudle za zasłoną. Do końca lat 60. minionego stulecia dominowały meto-
dy inwazyjne pomiaru ruchu oka, dopiero rozwój technik telewizyjnych i komputerowych 
oraz wideo w latach 70. ubiegłego stulecia były przełomowe dla okulografii. Badania uwagi 
wzrokowej z wykorzystaniem okulografii w literaturze marketingowej datują się od lat 80. 
XX wieku (Wedel, Pieters 2015). W zaledwie dwadzieścia lat eyetracking stał się pożąda-
nym atutem wielu artykułów przyjmowanych do najlepszych czasopism marketingowych. 
Dokonany przez Puruckera i in. (2011) przegląd artykułów w uznanych czasopismach mar-
ketingowych wskazuje na coraz większe zainteresowanie eye-trackingiem – od 10 publikacji 
w latach 90. minionego stulecia do 200 dziesięć lat później (Wedel, Pieters 2015). Badania 
koncentrują się wokół optymalizowania uwagi wzrokowej dla efektywności sprzedaży, re-
lacji uwagi, pamięci i marki, roli uwagi peryferycznej, postrzegania nowych produktów 
i wielu innych tematów, przy jednoczesnym poszerzaniu wskaźników cechujących uwagę 
wzrokową. W Polsce okulografia jest domeną psychologów i powoli przebiega jej adaptacja 
do obszaru komunikacji marketingowej. Można się spodziewać, że pojawienie się na rynku 
tańszych wersji eyetrackerów (Mantiuk i in. 2017) oraz ujednolicenie i uproszczenie analizy 
danych okulograficznych nieco przyspieszy ten proces.

Współczesne okulografy współpracują z dedykowanym oprogramowaniem i operują 
wieloma wskaźnikami do analizy i przetwarzania ruchów oczu. Podstawowe wskaźniki 
to: obszary zainteresowania (AIO, Area of Interest), liczba fiksacji i czas ich trwania oraz  
sakkady. Nowoczesne oprogramowanie oferuje też wiele innych miar (m.in. mrugnięcia, sze-
rokość źrenicy, czasy patrzenia, kolejność eksploracji obrazów, ilość fiksacji w obszarach) 
oraz atrakcyjne wizualizacje uwagi wzrokowej: mapy cieplne, mapy fiksacji i sakkad, ścież-
ki wzroku. Pomiary eyetrackingowe w postaci surowych danych ilościowych pozwalają na 
zastosowanie metod analizy statystycznej – testy istotności, analiza wariancji ANOVA, re-
gresji, ukryte modele Markova.

Bariery wykorzystania okulografii w marketingu

Chociaż okulografia znalazła szerokie możliwości zastosowania w marketingu to jed-
nak nieprędko zadomowi się wśród najpowszechniej stosowanych metod badań. Przyczyn 
należy upatrywać wśród wielu barier: niewystarczającej wiedzy badaczy, braku opracowań 
naukowych dotyczących metodologii prowadzenia badań okulograficznych, trudności inter-
pretacyjnych oraz barier mentalno-etycznych.

Okulografia wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania 
narządu wzroku i przetwarzania informacji na poziomie neurofizjologicznym. Badacz po-
winien znać techniczne możliwości sprzętu oraz posiadać umiejętność prowadzenia badań. 
Eyetrackery pojawiły się już w większości uczelni ekonomicznych, ale ich dostępność jest 
ograniczona, gdyż brakuje personelu technicznego do obsługi urządzeń i prowadzenia ba-
dań. Osoby chcące skorzystać z okulografów są zmuszone do samodzielnego prowadzenia 
badań. Stąd zainteresowanie dość żmudnymi i czasochłonnymi badaniami, które wymagają 
nowej wiedzy i umiejętności jest umiarkowane.
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Prowadzenie badań eyetrackingowych wymaga od badaczy opracowania precyzyjnych 
ustaleń metodycznych dotyczących, np. przygotowania badania, doboru respondentów, 
czasu prezentacji ocenianych scen wizualnych, formułowania zadań, które mają wykonać 
badani. Już Yarbus w 1967 roku udowodnił, że fiksacje na określonym elemencie obrazu 
są związane z wykonywanym zadaniem i najczęściej wynikają z potrzeby zdobycia infor-
macji niezbędnej do jego wykonania (Soluch, Tarnowski 2013). Poziom trudności zadania 
przygotowanego przez badacza oraz wynikająca z niego motywacja jest ważną zmienną 
moderującą wyniki badań uwagi wzrokowej. Zadania: „oceń obraz” albo „popatrz na wi-
trynę” mogą nie odzwierciedlać realnych sytuacji zakupowych. Również czas ekspozycji 
scen wizualnych (ustalany arbitralnie przez prowadzącego badanie) może być istotny dla 
realizacji zadań stawianych przed badanymi. Rozwój zastosowań okulografii w marketingu 
pogłębia też deficyt publikacji odnoszących się do metodyki prowadzenia takich badań. 
Tylko nieliczni badacze (Duchowski 2006; Holmqvist i in. 2011; Wade, Tatler 2005) przed-
stawiają w swoich artykułach szczegóły przebiegu prowadzonych badań eyetrackingowych 
oraz wymogów metodycznych.

Kolejną istotną barierą są problemy interpretacyjne, obejmujące zrozumienie wskaźni-
ków charakteryzujących procesy percepcji wizualnej i przełożenie ich na wnioski. Fiksacje, 
czyli skupienie wzroku mogą być odczytywane na dwa wykluczające się sposoby: jako fa-
woryzujące określony obraz, ale też jako informacja o tym, że komunikat jest mało zro-
zumiały. W jednym z przeprowadzonych badań na temat oznakowań występujących na 
produktach żywnościowych zaskoczył badaczy wysoki wskaźnik preferowania jednego 
z opakowań. Jak się okazało, skupienie uwagi badanych (mierzone fiksacjami) dotyczyło 
oznakowania i wynikało z umieszczenia na opakowaniu znaku literowego, który w porów-
naniu z innymi – symbolicznymi – wymagał od badanych większej uwagi podczas czytania. 
Poza tym badacz stosujący eyetracking nie może zapominać o roli uwagi peryferycznej czy 
ślepowidzenia afektywnego, rozumianego jako percepcja bez świadomości (Szczepanowski 
2014). Eyetracking rejestruje taką percepcję, ale badania deklaratywne zupełnie ją pomijają. 
Innym problemem interpretacyjnym dotyczącym fiksacji i sakkad może być wiek, choroby 
i stan afektywny respondentów wywołany jakimiś przeżyciami albo „laboratoryjną atmos-
ferą badań”. 

Okulografia jako narzędzie badania ruchu oka, ruchu którego badany często nie jest świa-
domy, jest zaliczana do metod neuromarketingowych, od lat wzbudzających wiele kontro-
wersji etycznych. Wielu badaczy wątpi w użyteczność eyetrackingu, podważając znaczenie 
procesów uwagi wzrokowej jako predyktora zachowań i decyzji nabywców. Przedmiot badań 
okulografii – ruch oka − nie należy do obszaru przedmiotowego marketingu, stąd stosowanie 
tej metody badań wymaga od badaczy rozszerzenia obszaru badań marketingowych.

Podsumowanie

Eksploracja aktywności wzrokowej jest ważnym uzupełnieniem i wzmocnieniem pro-
gnozowania zachowań nabywców prowadzonego na podstawie introspekcyjnego sprawoz-
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dania konsumentów. Obserwacja ruchu oczu dostarcza wiedzy o skuteczności komunikacji 
marketingowej, której nie można uzyskać tradycyjnymi metodami badań. Motywacje ko-
mercyjne podejmowania się takich badań są uzasadnione, ale ważne są również potrzeby 
społeczne związane odpowiedzialnymi zachowaniami i konsumpcją, podejmowaniem lep-
szych decyzji. Badania eyetrackingowe mogą stać się ważnym orężem w kształtowaniu od-
powiedzialnych, prozdrowotnych postaw konsumentów, w walce z manipulacją i nieuczci-
wymi działaniami przedsiębiorstw, którzy starają się kontrolować zachowania nabywców.
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Applications of Eye-Tracking in the Consumer’s Attention  
Research

Summary

Visual attention includes the process of perceiving information by the visual 
system and begins with the detection and recording of the visual stimulus in an 
active and conscious or passive way (peripheral). It is an important stage in the 
information processing process that determines behaviour and purchase decisions 
of consumers. Learning and understanding the essence of visual attention can 
broaden our knowledge of designing effective marketing activities using visual 
communications. The purpose of this article is to present the importance of visual 
attention in visual communication and to indicate the potential for its exploration 
through eye-tracking studies for the purpose of enhancing marketing effective-
ness.

Key words: consumer behaviour, attention, eye-tracking, visual marketing.

JEL codes: D83, D87, M31

Применение окулографии в обследованиях зрительного  
внимания потребителей

Резюме

Зрительное внимание охватывает собой процесс восприятия информации 
зрительным органом и начинается с выявления и регистрации зрительного 
стимула активным, т.е. сознательным, или пассивным образом. Это важный 
этап процесса обработки информации, котрый предопределяет поведение  
и решения потребителей. Ознакомление и понятие сути зрительного внима-
ния может расширить знания о проектировании эффективных мероприятий 
в области маркетинговых действий, использующих зрительные сообщения. 
Цель статьи – представить значение зрительного внимания в зрительной ком-
муникации и указать возможности его изучения посредством окулографиче-
ских исследований для нужд повышения результативности маркетинговой 
интеракции с покупателями. 

Ключевые слова: зрительное внимание, поведение потребителей, окулогра-
фия, eye-tracking, визуальный маркетинг.
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