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Sammanfattning  
 
Butikernas exteriöra miljöer, med fokus på exponeringsfönstren, har som uppgift att visa upp 

produkter och att påverka kunden inför dennes eventuella inköp genom att upplysa, ge 

inspiration och skapa köplust. Butikens skyltfönster ska visa sortimentet på ett optimalt och 

tilldragande sätt för att locka och få konsumenterna att stanna upp. Intresse skapas utanför 

butiken och för att snabbt nå kunderna ska det finnas en bra fönsterskyltning vilket förmedlar 

konceptet och genererar ökad trafik i butiken. Exteriör miljö innefattar allt som finns utanför 

butiken där av skyltfönstret, som vi valt att fokusera på i vår undersökning. För många butiker 

är skyltfönstret butikens främsta marknadsföringsverktyg och skyltfönstret ska ge försmak på 

vad som finns inne i butiken och påverka konsumenterna genom att skapa en nyfikenhet och 

mersmak. Det finns mycket i butikens omkringliggande miljöer som kan få konsumenternas 

uppmärksamhet såsom grannbutikernas skyltfönster, gatulivet och fordon. Därför är det 

angeläget att butikerna har skyltfönster som fångar upp och tilltalar konsumenternas 

uppmärksamhet. Detta för att butikerna vidare ska ha möjligheten att påverka och inspirera 

konsumenterna till att genomföra ett inköp, planerat som oplanerat. 

 

Uppsatsens undersökning grundar sig på butikens skyltfönster och vad konsumenter lägger 

störst vikt vid gällande skyltning. Vi ska med vår uppsats försöka få fram hur stor påverkan 

exponeringen i butikernas fönster har och utgå från vad konsumenterna själva svarar på bland 

annat, vad de påverkas av generellt när det gäller skyltfönster samt vad de mest påverkas av. 

Finns det en generell uppfattning eller skiljer sig konsumenternas åsikter åt?   

 

För att ta reda på detta ska konsumenter inom olika målgrupper intervjuas och det insamlade 

materialet ska sedan sammanställas och presenteras. 

 

Vår uppsats bygger både på en kvalitativ undersökningsmetod med antydningar av kvantitativ 

metod, detta anser vi har varit bra då vi kunnat få fram relevant information till vår 

undersökning. 

 

De första slutsatserna som vi fick fram av undersökningen, var att det inte fanns en generell 

uppfattning om exponeringens påverkan, utan att åsikterna och inställningen om skyltfönster 

skiljde sig åt bland marknadens konsumenter. 
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1 Inledning 
Vi ska med denna uppsats ge läsaren en förståelse huruvida konsumenter påverkas av 

butikernas skyltfönster eller inte. Uppsatsen kommer att belysa och förklara viktiga aspekter, 

som till exempel, den exteriöra miljön som innefattar bland annat skyltfönster. 

1.1  Bakgrund och problemställning 

Med dagens snabba utveckling i samhället och den växande konkurrensen på marknaden, är 

det viktigt för butiker att marknadsföra sig så att de fortfarande är lockande för konsumenter. 

Genom att ha en bra fungerande butikskommunikation ut till kunder är mycket redan vunnet 

när det gäller marknadsföring, för butikerna. En viktig detalj som inte nämns mycket, är 

betydelsen av butikernas skyltfönster. Eftersom det finns lite dokumenterat om detta ämne, 

ville vi göra en undersökning för att få en uppfattning om skyltfönstrens betydelse för 

konsumenter.   För butikernas del måste fokus ligga på vilka köpbehov dagens konsumenter 

har och även på köpprocessens fem steg som vi alla går igenom på ett eller annat vis innan ett 

inköp och det viktigaste av allt, vad attraheras och påverkas konsumenterna av? 

 

När ordet butikskommunikation nämns, är det många som inte känner till dess innebörd. Även 

när begrepp som exteriöra miljöer nämns, så känner sig vanliga konsumenter osäkra på dess 

innebörd. 

 

Allt bottnar egentligen i butikens marknadsföring och hur butiken använder sig av olika knep 

för att nå ut till den tänkta kundgruppen på marknaden. Frågan om vad marknadsföring är för 

en butik kan ge många olika svar, de vanligaste svaren är bland annat, reklamfilm, annonser, 

försäljning med mera. Detta är dock bara ett av flera steg i marknadsföringsprocessen, innan 

det har kunderna segmenterats och deras önskemål och behov har redan fastställts. Utifrån det 

här har sedan produkterna anpassats för att tillfredsställa kundernas behov1. Grundtanken med 

marknadsföring är dock att få till en säljande marknad och därför måste konsumenter bli 

uppmärksamma på vad butikerna har att erbjuda. Är marknadsföringen tillräckligt fängslande, 

väcker den kundens intresse och får därefter kunden att agera. Marknadsföring har som 

uppgift, enligt Jonas Fasth, att tillfredsställa kundernas behov genom butikskommunikation. 

Vidare krävs en förståelse av behoven för att tillfredsställa kundernas behov. 

                                                 
1 Fasth, 2003, s 12 
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 För detta fordras det vidare en analys, ett av marknadsföringsprocessens steg är just att samla 

information om kundernas önskemål och behov.2   

 

”Grunden för lyckad marknadsföring är kunskap om kundens behov” 3 

 

För butikernas del måste fokus i butikskommunikationen och framför allt skyltningen, ligga 

på vilka köpbehov dagens konsumenter har och som butiksansvarig finns mycket att ta hänsyn 

till vad gäller marknadsföring och butikskommunikation. Bland annat ska allt från 

annonsering och skyltning till butikslayouten och kläderna personalen bär, vara synkroniserat 

och visa butikens profil.4 Kunder ser dock inte bara till personalens kläder och annonser utan 

de lägger märke till mycket annat också. Därför är det en viktig faktor att tänka på 

interaktionen mellan butiken och kunder. Något som idag används är så kallad Visual 

merchandising. En nyckelfaktor i Visual merchandising är bland annat skyltning i 

skyltfönster.5  

 

Många butiksägare och företag försöker locka in tänkbara kunder genom ett vackert yttre av 

butikerna. Skyltfönstret, butikens ansikte utåt, är något som prioriteras högt hos flertalet 

företag. Är butikernas externa miljö med skyltfönstret i fokus, viktigt för dagens 

konsumenter? Genom att skapa en lockande butiksatmosfär till konsumenter kan det leda till 

inspiration att variera sig i inköpen och även göra impulsköp.6 När det sedan ska börja skyltas 

för att en trivsam atmosfär ska infinna sig, finns det ett antal så kallade perceptionsknep att ha 

till förfogande. Detta för att det ska väcka konsumenternas uppmärksamhet. Det sägs att 

skyltningens uppgift är att för ett kort ögonblick väcka konsumenternas intresse för en 

produkt eller kampanj.7 

  

För att butikerna ska locka in kunderna gäller det att de har en bra butikskommunikation utåt 

som gör kunderna intresserade.  När det sedan gäller kundernas första intryck av butiken är 

det dess utsida med bland annat skyltfönster, skyltar och dörren som är grundläggande.8  

                                                 
2 Fasth, 2003, s 13 
3 Fasth, 2003, s 13 
4 Gustafsson et al, 2003, s 150 
5 Gustafsson et al, 2003, s 150 
6 Nordfält, 2007, s 131 
7 Lundén & Svensson, 2008, s 71 
8 Ekberg & Lohmander, 2004, s 24 
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Kommunikation har en betydande roll när det gäller interaktionen mellan människor. Genom 

kommunikationen sprider vi budskap och tar emot information från andra. Uppgiften är bland 

annat att försöka inspirera och skapa en reaktion hos dem som ska motta budskapet.9 

Butikskommunikationen ska först och främst se till att de som besöker butikerna ska bli 

kunder och på så vis öka butikernas försäljning och det i sin tur ska leda till lönsamhet.10 

Butikskommunikationen ska bland annat förmedla vilket sortiment butikerna saluför och göra 

detta på ett optimalt och attraktivt sätt. Det ska också hjälpa till att leda försäljningen och 

uppmuntra till merköp.11  

 

Av de tre butiksmiljöerna, interiöra med butikens insida, psykosociala som förmedlar känslor 

och exteriöra med fokus på butikens utsida med dess skyltfönster och närliggande miljö, är 

det främst den sistnämnda, med skyltfönstret i fokus som vi riktar in oss på i vår uppsats. Är 

en butiks skyltfönster en viktig hörnsten i kommunikationen till konsumenter, eftersom det är 

där en butik förmedlar vilket sortiment butiken saluför? Detta är någonting vi tycker verkar 

intressant att undersöka eftersom vi inte funnit några uppgifter om en sådan undersökning 

tidigare. Ju duktigare och effektivare en butik är i dess marknadsföring desto mer lönsamhet 

frambringar kundbesöken, men har skyltningen någon betydelse för konsumenterna i val av 

butik? Är skyltfönstren någonting konsumenterna påverkas av inför sina inköp?  

1.2 Problemformulering 

Är skyltfönster någonting som har stor påverkan på konsumenterna samt påverkas de 
generellt av skyltningen? 

1.3 Syfte 

Konsumenter påverkas av flera ting innan de beslutar sig för att genomföra ett köp. Vi ska 

med vår uppsats försöka få fram hur stor betydelse exponeringen i butikernas fönster har och 

hur konsumenter lägger vikt vid dessa skyltfönster. Med påverkan menar vi i detta fall hur 

konsumenterna uppmärksammar och inspireras av butiksfönstrens exponering och hur de 

väljer att agera därefter. Finns det en generell uppfattning om butikernas skyltning i deras 

exponeringsfönster eller skiljer sig konsumenternas inställning markant i denna fråga? Vi 

anser att vår undersökning kommer bidra till en klarare bild av konsumenters tänkande och 

agerande, till hjälp för butikers planering i exponeringssyfte. 

                                                 
9 Maltén, 1998 s 11 
10 Thurow & Nilsson, 2004 s 126 
11 Thurow & Nilsson, 2004 s 126 
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 När butikerna ska planera hur deras skyltfönster på bästa sätt ska sticka ut på marknaden och 

fånga konsumenternas uppmärksamhet finns det många faktorer att tänka på. Vårt syfte med 

uppsatsen är att undersöka om marknadens konsumenter låter sig påverkas av butikernas 

exteriöra miljöer och då främst skyltningen i exponeringsfönstren.  

1.4 Undersökning 

När det gäller hur en butik kan marknadsföra sig, är den externa miljön ett bra verktyg i 

butikskommunikation. Vi ska med vår uppsats se närmare på om den externa miljön, med 

fokus på skyltfönster, är något som kunderna medvetet reflekterar över. De butiker vi valt att 

fördjupa oss i när det gäller butikskommunikation och konsumentbeteende är sex butiker med 

olika branschtillhörighet som ligger i stadskärnan. För att få fram underlag angående 

skyltfönstrens betydelse för en butik, har vi valt att förlita oss på kundintervjuer. De intervjuer 

som ska genomföras är av kvalitativ metod med inslag av kvantitativ metod. Intervjufrågorna 

är till viss del förstrukturerade men ändock med en möjlighet att övergå till en öppen intervju.  

Vi ska genomföra 80 intervjuer, till slumpmässigt utvalda kunder varav 10-15 intervjuer från 

varje butik, för att kunna se mönster och dra slutsatser utifrån detta. Detta ska göras för att få 

en så realistisk bild som möjligt av betydelsen för en fungerande butikskommunikation. De 

fakta som läggs fram ska sedan sammanställas i diagram för att ge läsaren en lättöverskådlig 

bild av vad som framkommit från intervjuerna. Den information vi får fram ska sedan ligga till 

grund för analyser och slutsatser. Syftet med intervjuerna är att få ett så bra kvalitativt underlag 

som möjligt för att dra användbara slutsatser. Resultatet ska sedan företagare och butiksägare 

kunna nyttja i framtida konkurrens med likartade på marknaden. 

1.5 Disposition 

Här nedan presenterar vi de olika kapitlens innehåll. Detta gör vi för att läsaren ska få en 

bättre översikt på undersökningens upplägg.  

 
Kapitel 1:  I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till vår problemformulering och det 

grundande syftet för vår uppsats. Den metod som sedan presenteras är av kvalitativ metod. Vi 

presenterar sedan de begrepp som ska underlätta för läsaren att förstå uppsatsens innebörd. 

Kapitel 2: Här återfinns den teoretiska referensramen där vi tar upp och förklarar teoretiska 

begrepp som är relevanta för uppsatsen. 

Kapitel 3:  Här beskrivs det tillvägagångssätt som använts och vilken metod som nyttjats för 

att genomföra undersökningen. 
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Kapitel 4: Här sammanställer vi den empiri som intervjufrågorna grundats på. Vi tar här upp 

den empiri som samanställts om skyltfönstrens exponeringsbetydelse. Här redogörs också 

resultaten som framkommit från gjorda intervjuer. 

Kapitel 5: I det här kapitlet ska vi analysera och jämföra teorin från kapitel två mot den 

empiri som framkommit i kapitel fyra. 

Kapitel 6: Vi redogör här för de slutsatser och rekommendationer som kommit fram från 

undersökningen. 

Kapitel 7: Här ska det föras en diskussion och även presenteras reflektioner. 

2. Teoretisk referensram 
Här tar vi upp begrepp som är relevanta för uppsatsen. Vår tanke är att gå på djupet och ge 

läsaren en större och mer ingående förståelse för uppsatsens innehåll. Vi vill få läsaren att 

förstå sambandet och tankegången hos konsumenten, via butikskommunikation genom 

exponering och perception, till skyltning och exponeringen av butikens fönster. Vi ska även 

förklara och backa upp varför konsumenterna agerar och påverkas på följande vis av dessa 

faktorer. Dessa teorier som vi valt att presentera i det teoretiska kapitlet ger stöd och tyngd 

till den genomförda undersökningen som uppsatsen bygger på. 

2.1 Köpprocessen 

Som konsument fattas många beslut, gällande vilka köp- och konsumtionsbeslut som ska 

göras varje dag. Konsumenterna ska äta, göra sina dagliga inköp, klä sig med mera. När det 

gäller köp finns vissa beslut som ska verkställas, till exempel när ett köp ska genomföras, var 

köpet ska ske, vilken produktkategori som ska väljas. Det ska också bestämmas vilket 

varumärke som ska väljas samt hur betalning ska ske. 

För att ha möjlighet att påverka dessa beslut satsar företag på marknadskommunikation. Det 

är här den så kallade köpprocessen nu kommer in.12  

 

                                                 
12 Dahlén & Lange, 2003, s 24 
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Den mest kända modellen som skildrar konsumenters beslutsfattande är utarbetad av Engel, 

Blackwell och Miniard (1995). Modellen består av fem steg som beskriver vad som händer 

från det att konsumentens behov identifierats till det att ett köp gjorts och blivit utvärderat. De 

olika stegen är som följer: 

• Behovsidentifikation 

• Informationssökning 

• Alternativutvärdering 

• Köp 

• Utvärdering efter köp 

Det går att nyttja denna modell för att förstå hur konsumenter verkar på marknaden. Dahlén & 

Lange säger i sin bok, Optimal marknadskommunikation; 

 

En förståelse för hur konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen 

är nödvändig för att man ska förstå hur varumärken och 

produkter ska kommuniceras.13 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1 14 

 

                                                 
13 Dahlén & Lange, 2003, s 24 
14 Figur 1,Egen ritning,,s 6 
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För att ge läsaren bättre förståelse hur processen används i vår undersökning ska vi här 

presentera de två tyngsta och mest väsentligaste stegen som undersökningen inkluderar, 

informationssökning inför ett inköp och alternativutvärdering, för att sålla bland tänkbara 

alternativ. Detta för att visa hur köpprocessen i praktiken fungerar och hur konsumenterna 

berörs.  

2.1.1 Informationssökning 
Efter att första steget, behovsidentifikation, är avklarat börjar nu konsumenterna söka efter 

information för att fylla de tänkbara behoven. Engel, Blackwell och Miniard (1995) preciserar 

informationssökning som en ”motiverad aktivering av kunskap lagrad i minnet eller förvärv 

av information från omgivningen”.  

Minnesbaserad (intern) och handlingsbaserad (extern) sökande är två indelningar som kan 

göras angående informationssökning. Konsumenter gör ett internt sökande genom att de letar i 

sitt långtidsminne efter fabrikat och varumärken som tillfredsställer behovet. Skulle det vara 

så att konsumenter anser att det interna minnet tillgodoser deras informationssökning och 

vetskap för vidare handling så genomförs inget externt sökande efter information.15  

Extern informationssökning nyttjas i de fall där minnet inte ger tillräckligt med information 

för att konsumenter ska fatta ett köpbeslut. Anledningen till att konsumenter ska vara driftiga 

angående ny informationssökande, är för att reducera deras osäkerhet vad gäller ett köpbeslut 

och få dem att göra ett befogat val av produkt.16 Skyltfönstren fungerar som en inspiration- 

och informationskälla när vi talar om informationssökning. Konsumenterna hittar information 

om olika produkter i exponeringsfönstren som väcker ett behov vilket de vill tillfredsställa. 

2.1.2 Alternativutvärdering 
Utvärdering av alternativ är det tredje steget i köpprocessen. I praktiken förekommer dock 

sökandet av alternativ och utvärdering av alternativen synkroniserat och växelvis. 

Konsumenter skiftar mellan att förse sig med ny information och bearbeta och analysera 

innehållet i informationen.17 När det gäller alternativutvärdering är skyltfönstren ett bra 

redskap för att hjälpa konsumenterna, genom att de då kan sålla bort övriga alternativa 

butiker. 

                                                 
15 Dahlén & Lange, 2003, s 34 
16 Dahlén & Lange, 2003, s 34 
17 Dahlén  & Lange, 2003, s 39 
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 Vidare måste då butikerna försöka skilja sig från mängden och sticka ut mer för att fånga och 

övertyga de förbipasserande konsumenterna att just den här butiken är det rätta valet för dem. 

En butik kan till exempel skylta med att en berömd stjärna bär produkter ur deras sortiment 18 

och på så vis kan utvärderingen av alternativ förenklas för konsumenterna. 

2.2 Marknadsföring 

Då uppsatsen nämner butikskommunikation, vilket är en del av marknadskommunikationen, 

vill vi även ta upp marknadsföring som är vad det hela grundar sig i. Vad som menas med 

marknadsföring kan vara svårt att beskriva. Det som kan sägas är dock att, för det första måste 

det lokaliseras vad kunderna efterfrågar på marknaden. När det sedan tagits reda på vad 

kunderna vill ha, gäller det att uppfylla deras önskningar och behov. Till sist gäller det att 

genom olika driftigheter få kunderna intresserade för att göra sina inköp. Marknadsföring ska 

vara någonting som sätter sin prägel på företagets verksamhet.19  

Då det kommer till begreppet butikskommunikation är det främst exponeringen genom 

butiksfönstren som vi vill lyfta fram. Butikernas skyltfönster är en viktig faktor i deras 

marknadsföring eftersom det är ett ansikte utåt till konsumenterna. Skyltfönstrens uppgift är 

bland annat att göra konsumenterna uppmärksamma på butikernas utbud. Budskapet som 

butikerna vill förmedla måste exponeras på ett tilltalande sätt, annars är risken den att 

budskapet inte noteras av de förbipasserande konsumenterna. Det i sin tur resulterar i att 

konsumenterna ratar butiken i stället för att lockas in.20 Den exteriöra miljön ska förbereda 

kunden och hänga ihop med känslan som butiken vill förmedla när kunden tagit klivet in.21  

2.2.1 Marknadsföringsprocessen 
 
Marknadsföringsprocessen består av åtta steg, varje steg som tas bygger på det föregående.22 

För att enkelt förklara de olika stegen, gör vi här en sammanfattning av processen.  

 

Marknadsföringens kommunikation är en interaktion mellan två parter. För att ha möjlighet 

att erbjuda kunder någonting av dignitet, måste butiken lära känna kunderna och förnimma 

vilka deras behov är.23  

                                                 
18 Dimbleby & Burton, 1998, s 211 
19 Lundén, 2008, s 11 
20 Underhill, 2006, s 50 
21 Gustafsson et al, 2003, s 122  
22 Fasth, 2003, s 19 
23 Fasth, 2003, s 19 
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När det gäller kundernas behov och önskningar, differentierar de sig på flera sätt, detta bidrar 

då till att formen för kommunikation måste jämkas.  

Det här frambringar en mer lätthanterlig marknad, som i sin tur bidrar till att butikerna lättare 

får information om kundernas behov.24 En väsentlig faktor inom marknadsföring är en bra 

marknadssegmentering.25 Genom att segmentera delas den totala kundgruppen in i mindre 

delar på marknaden,26 detta utförs för att bättre kunna anpassa produkter efter marknadens 

individuella indelningar.27 

Kundgrupper kan delas in följande kategorier: 

• Geografiska variabler, exempelvis, region eller storleksområde.  

• Demografiska variabler som ålder, familjesituation, inkomst, yrke, kön med mera. 

• Personliga variabler som till exempel personligheter och olika livsstilar. 

• Beteendevariabler vilket innebär, inköpstillfälle, användningsgrad- och område, attityd 

till varan.28 

Genom att dela in marknaden i mindre, så kallade delmarknader, skapar det gynnsammare 

förutsättningar för butikerna att endast rikta sig till de segment som passar deras utbud.29 

Med prioritering menas att utifrån marknadsmatrisens områden, utse ett eller flera områden 

att lägga fokus på. Det är omöjligt att tillfredsställa alla konsumenters behov och önskningar, 

på ett slagkraftigt sätt, eftersom detta skiljer sig från individ till individ.  

Genom att då hålla ihop de resurser som finns att tillgå, görs en prioritering utifrån vad 

produkt/marknadsmatrisen områden visar att det kan satsas på.30 Efter det att 

marknadsmatrisen gjorts och de prioriterade områdena lokaliserats, är det dags att tänka på att 

ställa samman verksamheten i en affärsidé. Ju tydligare en affärsidé är desto större chans är 

det att syftet med butikernas verksamhet visas och att då konsumenterna väljer rätt butik.31 

För att butiker ska ha en chans att vara etablerade på marknaden på längre sikt, måste 

erbjudandena ut till kund utvecklas kontinuerligt.32 Att framställa en produkt, göra den 

åtkomlig för konsumenter och sätta ett bra pris, är inte tillräckligt, utan dess budskap måste 

även kommuniceras ut till den tilltänkta kundgruppen.33  

                                                 
24 Fasth, 2003, s 29 
25 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 100 
26 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 99 
27 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 100 
28 Fasth, 2003, s 34 
29 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 101 
30 Fasth, 2003, s 39 
31 Albertsson & Lundqvist, 1997, s 69 
32 Fasth, 2003, s 63 
33 Fasth, 2003, s 85 



Butikschefsprogrammet Grupp 1 Arvika 
Examensarbete 2009 Ingela Bergstedt 670420 

Veronica Andersson 810603 

10 av 37 

På grund av att kunders mottagligheter för olika kommunikationskanaler skiljer sig, måste 

budskapen via diverse aktiviteter, passa den avsedda kundgruppen.34 Genom att sedan göra en 

handlingsplan minimeras risken för att marknadsföringsprocessen avstannar. Det första som 

görs är att notera vilket budskap som ska framföras och vad som kan förväntas av det. Sätt 

upp några konkreta mål som ska vara möjliga att uppnå, sedan ska det noteras tilltänkta 

aktiviteter för att målen ska kunna nås. Efter det ska en diskussion föras över vilka resurser 

som krävs för att genomföra aktiviteterna. Skriv sedan ned hur aktiviteterna ska följas upp och 

rapporteras inom företaget. En annan viktig aspekt är att utröna vilka effekter budskapet givit 

och dessa är det sedan angeläget att notera.35   

2.3 Butikskommunikation 

För att en butiks profilering ska fungera är det angeläget att kunderna känner till vilken profil 

butiken vill förmedla. Det är därför viktigt att butiken lägger stor vikt vid att profilera sig och 

kommunicera profilen till kunderna.36 En viktig del i butikens kommunikation är exempelvis 

butikens skyltfönster.37 För att sedan konsumenterna ska uppfatta skyltfönstrens varor på rätt 

sätt är det viktigt att butikerna planerar efter hur konsumenterna närmar sig och ser 

skyltfönstren.38  

2.3.1 Exteriöra miljön och dess påverkan 
Upplevelsen och uppmärksamheten av en butik kan börja flera hundra meter innan 

konsumenter kommit fram till entrén. Konsumenter får en känsla och skapar sig en 

uppfattning om den omgivning där butiken ligger belägen. Känslan kan i bästa fall stämma 

överens med vad som är tänkt att förmedlas i butiken. Därför är valet av område och läge för 

butiken viktigt, som valet av byggnad och tillgång till parkeringsmöjligheter.39  

2.4 Perceptionsknep 

Genom den exteriöra miljön och med skyltfönstret i fokus ska butiken locka med attraktiva 

skyltningar och bra erbjudanden. När det gäller att få konsumenternas uppmärksamhet, finns 

det olika knep som butikerna kan använda sig av. Perceptionsknep är ett användbart begrepp 

och verktyg, när det gäller bland annat exponering i skyltfönster. 

                                                 
34 Fasth, 2003, s 97 
35 Fasth, 2003, s 115  
36 Gustafsson et al, 2003, s 23 
37 Gustafsson et al, 2003, s 24 
38 Underhill, 2006, s 64 
39 Gustafsson et al, 2003, s 122  
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 Med hjälp av dessa knep går det att jobba med bland annat färgsättning, storlekar, kontraster 

med mera, för att väcka konsumenternas intresse.   

 

Ett grundligt knep för att fånga tänkbara konsumenters uppmärksamhet är de perceptions 

knep som presenteras i kurslitteraturen. Perception handlar om vilka stimuli vi människor 

uppfattar. Dessa knep är enkla och handlar i grunden bara om att tilltala människors naturliga 

instinkter. Målet med knepens användning är att sticka ut i reklamsyfte genom att fungera 

som små extra element i det stora hela.40 Ordet perception kommer från det latinska ordet, 

Perci´Pio och betyder ”inse”, ”uppfatta”, det är den primära funktionen till hur, bland annat 

människor håller sig ajour med omgivningen. De perceptionella funktionerna utgår i 

huvudsak från de naturligt, enorma variationer av ljus och ljud som existerar.41 Ett 

perceptionsknep inom marknadsföring kan vara exponeringens utformning av butikens 

skyltfönster. Att exempelvis arbeta med olika färgsättningar i skyltfönster, när det gäller 

perception är ett annat effektivt knep för att kunderna ska stanna upp och reflektera att något 

sker i butiken. 

 

• Färg, Mycket färg drar till sig uppmärksamhet och allra mest syns reklam med röd 

text. Skillnaden mellan svartvit och färgrik i reklamsyfte är stor. Färger fångar inte 

bara uppmärksamhet hos tänkbara kunder utan förmedlar även känslor. Rött förmedlar 

känslor av spänning och förödelse, medan gröna nyanser ger en känsla av stillhet och 

lugn. De blå tonerna förmedlar fräschör och friskhet.42 

 

• Storlek, Människan uppfattar omedvetet stora saker som viktiga och så även i 

reklamsammanhang. Stora tjocka bokstäver läses först och framstår som större nyheter 

eller budskap än de mindre bokstäverna.43 

 

                                                 
40 Dahlén & Lange, 2007, s 324  
41 http://www.ne.se/1%C3%A5ng/perception?i whole article=true 
42 Dahlén & Lange, 2007, s 325 
43 Dahlén & Lange, 2007, s 326 
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• Kontrast, Annorlunda är effektfullt, då människan reagerar på de ting som skiljer sig 

från mängden. Stort på litet och tvärtom är bra metoder att ta till av butikerna, vad 

gäller skyltning och annan exponering. Förhållandena blir omvända och negativa, det 

ska gå emot det normala och vanliga i omgivningen.44 

 

• Intensitet, Här handlar det om att göra reklamen mer intensiv, människan attraheras 

mer av intensiva stimuli, oavsett form. Höga ljud, helt tyst där ljud vore första 

alternativet eller flera starka färger.45   

 

• Rörelse, Människan reagerar genom sina primitiva instinkter på rörelser. Reklam med 

rörelse blir mer dynamisk, då det hela tiden händer något. TV-reklamen är på så vis 

mer givande för producenter än annan reklam. Även radio och print kan använda sig 

av rörelser, genom ljud eller rörelse på bild, så kallade Kvasirörelser, vi ser till 

exempel ett glas krossas och vet vilket ljud som förväntas uppstå av händelsen.46   

 

• Riktning, En variant av Riktning är Kvasirörelser, den har samma inledande effekt 

som en Rörelse och drar på så vis uppmärksamheten åt sig. Riktning utnyttjar 

nämligen människans vilja att följa upp och se vart motivet tar vägen som exempelvis 

pilar, skyltar och andra vägvisande mönster.47 

 

• Nyhet, Oväntade och ovanliga inslag som inte passar in i sammanhanget blir 

omedelbart en överraskningseffekt som gör att konsumenterna uppmärksammar 

budskapet. Nyhetsknepet kan även användas för att göra reklamen mer hållbar en 

längre tid. När det skett för många upprepningar av ett budskap blir effekten 

verkningslös, det behövs då nyhetsinslag i reklamen för att åter höja 

uppmärksamheten hos konsumenterna.48 

 

                                                 
44 Dahlén & Lange, 2007, s 326 
45 Dahlén & Lange, 2007, s 328 
46 Dahlén & Lange, 2007, s 328 
47 Dahlén & Lange, 2007, s 329 
48 Dahlén & Lange, 2007, s 329 
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• Fel, Människan söker harmoni i perception, därför blir reaktionen stor när vi stöter på 

Fel i reklam och andra budskap. Människan försöker hela tiden ta emot och ordna de 

olika stimulin som de blir utsatta för, samt att dela upp intrycket i figurer och 

bakgrunder.  Medvetna felstavningar, helheter där bitar fattas eller när bilder flyter 

ihop är exempel på Fel som fångar konsumenternas uppmärksamhet.49  

 

• Naturliga signaler, Uppmärksamhet går också att generera genom att använda sig av 

olika slags signaler som människan har svårt att ignorera. De ljud och bilder som 

människan genetiskt eller genom inlärning reagerar på eftersom de utgör viktiga inslag 

i vardagslivet. Det kan leda till att konsumenter uppmärksammar reklam utan att 

egentligen veta varför. Människor är nämligen programmerade att snabbt och 

automatiskt reagera på dessa signaler. Exempelvis ringande telefoner (måste svara) 

gråtande barn (måste trösta) skällande hundar (fara?).50  

 

• Motivation, Att lyckas generera motivation hos den tänkta målgruppen för att få dem 

att vilja ta del av budskapet, är det bästa perceptionsknepet. Budskapet ska väcka ett 

grundläggande behov. Människan strävar hela tiden efter att tillfredsställa sina mest 

grundläggande behov. När rätt signaler väcker dessa drifter blir konsumenterna 

automatiskt uppmärksamma. Till exempelvis en aptitretande reklam väcker 

hungerskänslor. Det kan röra sig om hunger och törst, eller trygghet, sömn samt 

fortplantning.51  

                                                 
49 Dahlén & Lange, 2007, s 331 
50 Dahlén & Lange, 2007, s 331 
51 Dahlén & Lange, 2007, s 332 
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2.5 AIDA-modellen 

Vi vill poängtera att modellen framför allt används i kommunikationen av produkter och att 

den är en konsekvens av vår undersöknings resultat. I vårt fall är det fråga om att få 

konsumenten att ta beslutet om att ta steget in i butiken som en sista punkt ”Action” istället 

för genomförande av inköp som handling, vilket modellen ursprungligen poängterar. 

 
AIDA-modellen är en användbar modell inför tänkandet gällande att frambringa en 

säljande kommunikation. 

• A- Attention (uppmärksamhet). Gäller att butiken gör kunden uppmärksam via 

säljande medel. 

• I-  Interest (intresse). Kunden har nu blivit uppmärksam och det gäller för butiken att 

göra kunden intresserad. 

• D-  Desire (önskan). Här gäller det nu att väcka kundens önskan att vilja köpa den 

tilltänkta produkten. 

• Action (handling). Nu gäller det att få kunden att agera och utföra handlingen. 52  

 

                                                 
52 Selin, 1983, s 47 
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3. Metod/Tillvägagångssätt 
 
Vi ska i det här kapitlet beskriva hur vi gick till väga i vår insamling av data som legat till 

grund för vår undersökning. Det vill säga, hur vi valt att få svar på vårt syfte och vår 

problemformulering. 

3.1 Problemställning 

Vi valde att granska huruvida konsumenter påverkas av butikernas skyltfönster eller inte. För 

att få konkreta svar på om de påverkas eller inte, utgick vi från några få specifika frågor. Efter 

diskussion oss emellan kom vi fram till att vår undersökning är av det empiriska slaget, det 

vill säga att vi granskar hur verkligheten faktiskt förhåller sig.53 

3.2 Undersökningsmetod 

Metod är ett arbetssätt för att samla in material till den empiri som arbetas fram genom 

sammanställning av data. Ofta framställs metod bara som ett tekniskt verktyg för att förklara 

hur olika undersökningar kan genomföras. Dock en skev bild av begreppet 

undersökningsmetod, då det råder en grundläggande oenighet om vad verklighet och sanning 

egentligen är.  Hur kan vi veta någonting om denna verklighet och hur bör vi samla in 

information för att få bästa möjliga approximation till verkligheten.54 

 

Vår rapport bygger både på en kvalitativ och även kvantitativ undersökningsmetod, detta 

anser vi ha varit bäst lämpligt då vi har kunnat få ut relevant information för att få fram ett bra 

resultat i undersökningen. Anledningen till att vi valde den kvalitativa metoden var för att vi 

ville ha fördjupade svar av den enskilde individen och dess inställning och uppfattning 

angående skyltfönstret och dess påverkan. Att vi även valde en liten del av den kvantitativa 

metoden berodde på att vi ville konkretisera våra frågor till konsumenten, att då specificera 

frågorna men samtidigt inte ge givna ledande svarsalternativ då vi inte ville styra 

konsumenternas svar. Vi har valt att använda oss utav individuella intervjuer för att få ut vad 

den enskilde konsumenten anser samt för att få fram dess hållning och åsikt angående 

ämnet.55
  

                                                 
53 Jacobsen, 2002, s 14 
54 Jacobsen, 2002, s 29 
55  Jacobsen, 2002 s.160 
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Den kvantitet som kan synas i vår undersökning är dock att vi valt att genomföra ett större 

antal men med emellertid kortare intervjuer, även fast vi då inte lyckas nå samma djup som 

under fåtalet längre intervjuer med enskilda individer. Vi menar att ett brett underlag behövs 

för att tydligt se hur majoriteten av konsumenter reagerar och påverkas.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Det tillvägagångssätt vi använt oss av i vår insamling av data är öppna intervjuer av kvalitativ 

metod, med slumpmässigt utvalda enheter och med få variabler. Det ska även poängteras att 

det finns spår av kvantitativ metod i den genomförda undersökningen då en del variabler är 

styrande och redan har ett begränsat antal svarsalternativ. Problemformuleringen som ligger 

till grund för undersökningen har snarare ett djup, även om de många enheterna med få 

variabler annars står för en säker bredd. Vi menar att djupet tillkommer då vi specialiserar oss 

inom ett specifikt område som redan avgränsats. De viktigaste aspekterna som sedan 

framkommer från våra genomförda intervjuer, ska sammanställas i diagram. Sedan tar 

analysering och slutsatser över för att slutligen landa i reflektioner runt undersökningen och 

dess resultat. Detta för att läsaren ska få en bättre bild och lättare ska kunna följa, huruvida 

konsumenterna påverkas av butikernas skyltfönster eller inte. 

3.3 Litteraturval 

När det gäller val av litteratur finns det olika förfaringssätt att välja mellan, det finns 

kedjesökning och systematisk sökning. Med kedjesökning menas att det påträffas passande 

litteratur genom att den ena texten riktar sig till någon annan text, den i sin tur leder till en 

annan text, och så vidare.56 Vi använde oss bland annat av den studentlitteratur vi nyttjat oss 

av, under studietiden. Då vi också ville studera annan litteratur använde vi oss i huvudsak av 

så kallad, systematisk sökning. När det ska genomföras en systematisk sökning, söks det 

endast från namn eller ett ord i ämnet.57 

                                                 
56 Rienecker & Jörgensen, 2004, s 119 
57 Rienecker & Jörgensen, 2004, s 119 
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4. Empiri 
 
Här nedan sammanställs de genomförda kundintervjuerna och delas upp enligt kön och 

ålderskategori. I slutet av kapitlet presenterar vi även de mest intressanta frågorna ur 

undersökningens synvinkel genom stapeldiagram. Påverkas konsumenter över butikens 

skyltfönster och vad påverkas de då av?  

4.1 Presentation av kundintervjuer 

Män 

   -20 

Bland män i ålderskategorin upp till 20, svarade sju av tio att de påverkades av exponeringen i 

butiksfönstren. Av de sju som påverkades var det fyra som använde skyltfönstren som en 

informationskälla om nyheter. Två av dem var allmänt intresserade av butikens utbud och hos 

den sista låg intresset på pris. Vid frågan på när de påverkades, blev svaret att det var när de 

skulle inhandla något och hade de pengar var de ännu mer påverkbara. När vi frågade vad de 

påverkades mest av fick vi till svar att det var, om de såg något extra tilltalande. De tänkte 

också på olika sammansättningar när det gällde till exempel klädbutiker.  De andra tre ansåg 

att de inte påverkades alls, en påpekade dock att skulle han influeras av något skulle det vara 

priset. När vi ställde frågan om de reflekterat över den exteriöra miljön, var det ingen som 

hade tänkt på det alls. 

 

Fem av de tillfrågade gjorde inte sina butiksval utifrån hur påverkade de blivit av butikens 

skyltfönster. Av de andra två ja-sägarna hade en kille sett en snygg tröja i skyltfönstret och 

den andra hade sett reklam på tv om en mobil, som var av intresse. De tre som inte berördes 

alls, var inne i butikerna bara för att titta allmänt på utbudet. 

 

Butikens skyltfönster var en bra informationskälla både när det gäller, vad butikerna har att 

erbjuda samt nyheter och prisinformation. Detta var någonting som åtta av de tio tillfrågade 

var ense om. De två kvarvarande ställde sig neutrala till detta.  
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Av de tio som tillfrågats var det sju som tyckte skyltfönstrens betydelse var stor, speciellt om 

de var på jakt efter något. Eftersom de då kunde få både tips och idéer, de fick då också reda 

på vilka nyheter som kommit till butikerna. En av de andra tre resterande hade inte tänkt på 

skyltfönstrens betydelse, en tyckte enbart det var roligt att titta ibland och den tredje och sista 

hade det ingen betydelse för alls.  

 

20-40 

I den här ålderskategorin var det sex av tio som påverkades på något sätt av butikernas 

skyltfönster. Alla sex använde och påverkades av skyltfönstren när de skulle ha någonting. De 

menade dock att det var när de skulle ha någonting nytt som det var mest intressant att stanna 

till och titta i skyltfönstren. En av männen jobbade inom media och var därför uppmärksam på 

hur färgkombinationer var hopsatta och även hur butikerna arbetat med ljussättningen i 

skyltfönstren. När vi förklarat vad som menas med ”exteriör miljö” var det fyra av de sex som 

tyckte att ljus och färg var av betydelse när det gällde entrén och dess omgivning. Även 

uppbyggnaden av exponeringarna i skyltfönstren var viktiga, då ett färgglatt, ljust skyltfönster 

var uppmuntrande och lockade till köp. När det gällde klädbutiker tittade de mest på 

eventuella nyheter.   

 

Endast tre av de tillfrågade hade via skyltfönstrens inbjudande exponering, beslutat att göra 

sitt inköp i den valda butiken. De kvarvarande sju visste redan på förhand vad de var 

intresserade av att inhandla. Och av dessa sju var det två som hade använt Internet som källa 

angående en produkt som var av intresse. När två av dessa sju ska göra sina inköp var det 

dock bara de berörda butikerna som gällde för dem, inga andra var aktuella alls.  

 

Fyra stycken menade att butikernas fönster vad bra ledning, när det gällde att få inspiration till 

sina inköp. Två stycken nyttjade dem enbart som informationssyfte, om vad butikerna hade 

för utbud. Två andra använde sig inte av fönstren på något speciellt vis, varken som 

inspiration eller informationskälla. De två sista tyckte att skyltfönstren var bra att använda sig 

av, ur både inspirations- och informationssyfte när det gäller vad butikerna har att erbjuda. 
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När vi ställde frågan om vilken betydelse skyltfönstren har för var och en av de tillfrågade 

fick vi som väntat olika svar. Tre stycken menade att fönstren inte har någon betydelse för 

dem, medan sex stycken ansåg att det var ett bra hjälpmedel när de skulle inhandla något. Den 

sista såg det som ett inbjudande sätt för att butikerna att presentera sitt sortiment. 

 

40-60 

Här var det endast fyra av de tio tillfrågade konsumenterna som ansågs bli påverkade av 

skyltfönster. Det som de har gemensamt är att de tittar i skyltfönster för att lokalisera vad 

butikerna har att erbjuda, som till exempel, nyheter och om det är något på extrapris. De tittar 

också extra noga om de är ute efter något specifikt. Resterande tyckte inte att de påverkades 

alls. När det gällde den exteriöra miljön var alla dock överens om att det skulle vara, ljust och 

rent. Det skulle heller inte vara för mycket i skyltfönstren då det gav ett rörigt intryck, menade 

de. 

 

När de skulle göra sina butiksval var det dock bara en som blivit lockad av skyltningen i 

butiksfönstret. Två stycken tyckte att den butik de besökte hade urusel skyltning, men de hade 

ingenting annat att välja på, då stadens utbud i den kategorin är obefintlig. Där utöver var det 

fem stycken som redan visste vad de var intresserade av. Och de andra två var bara med som 

sällskap, därför hade de heller inget svar på frågan. Internet var det två stycken som använde 

sig av ibland, när det gällde att göra sitt butiksval. De gick för det mesta ut på sajter som har 

prisjämförelser och utifrån detta valde de den bästa närliggande butiken. 

 

Av de vi tillfrågat var det sju stycken som tyckte att skyltfönster var bra att utnyttja för att se 

vad butikerna hade att erbjuda, både när det gäller inspiration och information. Utöver dessa 

var det två som ansåg att de inte kunde använda sig av skyltfönster som ett hjälpmedel alls. 

Och till sist har vi en kvar som tyckte det var en ren informationskälla om vad butikerna har 

att erbjuda. 

 

Vid frågan om skyltfönstrens betydelse, var det enbart tre stycken som tyckte att det var en 

viktig faktor för dem. Två stycken svarade att det var enbart om de skulle ha någonting som 

det var av intresse. Resten av de frågade menade att det personligen inte var viktigt, men det 

fanns andra familjemedlemmar som ansåg det vara viktigt.  
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60- 

I den här kategorin var det fem av de tillfrågade som påverkades av skyltfönster och de andra 

fem påverkades inte alls. Tre stycken menade att intresset låg i att se vad butikerna hade att 

erbjuda under olika årstider, de var dock inte lika noga angående vilka priser butikerna höll på 

sitt sortiment.  

 

De var också mest intresserade av att titta i skyltfönster när de skulle köpa någonting. Två av 

dessa fem var intresserade av att titta i skyltfönster enbart när de var ute på promenad med 

sina fruar. Den exteriöra miljön var de alla överens om att den skulle var ljus, ren och allmänt 

fräsch, ingenting skulle ligga och skräpa. Det fick heller inte vara för mycket i skyltfönstren, 

de tyckte då att det bara blev jobbigt att få en överblick av det hela. 

 

Av alla tio som vi frågade var det bara en som ansåg sig blivit påverkad av skyltfönstret för 

att göra det specifika butiksvalet.  De andra nio svarade bara nej, på frågan om de gjorde 

butiksvalen på grund av påverkan från butikernas skyltfönster. 

 

Här använder sig sex stycken av skyltfönster som information för att få reda på vad butikerna 

saluför och vilka priser som gäller, medan en tar det som ett nöje när han är ute och 

promenerar. De andra använder sig inte av skyltfönster på något speciellt vis. 

 

Sex av de vi frågat tycker inte att skyltfönster har någon betydelse, två tycker att det betyder 

mer när de ska köpa någonting. Och de andra två anser att det bara är ett trevligt nöje att titta i 

skyltfönster. 

 

Kvinnor 

    -20 

Bland kvinnor i ålderskategorin upp till 20, svarade nio av tio att de påverkades av 

exponeringen i butiksfönstren. Den tionde befann sig i en elektronikbutik och visste vad hon 

skulle ha sedan innan, hon tog i stället hjälp av personalen med sitt inköp. Hur de ”ja-

svarande” påverkades, svarade sju av tio att de studerade dagens olika trender och 

klädkombinationer, samt att de tittade på färger och mönster. Resterande tre påverkades inte 

alls. En av de tre använde sig mer av TV-reklamen för att planera sina inköp. 
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 När de tillfrågade påverkades av ett skyltfönster var när de gick förbi, flertalet tillfrågade såg 

in i skyltfönstren varje dag, varje gång de passerade en butik. Två av tio reflekterade inte alls 

över exponeringen i fönstren. På vad de tillfrågade kvinnorna påverkades av, svarade åtta av 

tio att deras uppmärksamhet fokuserades på det som skiljde sig och stack ut från resterande 

exponering, samt det som var vackert och tilltalande. De övriga två hade inget svar på frågan. 

Angående frågan om de över huvudtaget reflekterat över butikernas exteriöra miljö svarade 

fem av tio att de tyckte att det skulle se trevligt och fint ut, det skulle ett trevligt och 

inbjudande intryck och även se fräscht ut. Övriga tillfrågade hade inga kommentarer att ge.  

 

Om butiksvalet skedde på samma vis denna gång (genom påverkan av butikens skyltfönster) 

svarade sex av tio att så var fallet. Resterande av de tillfrågade hade använt sig av hemsidor, 

sett annonser i tidningar och även TV-reklamens erbjudande. Tre av de sex som svarade ”ja” 

på frågan hade vid ett flertal tillfället sett skyltningen innan de gått in i butiken och gjort sitt 

inköp, menad de övriga tre syftade på rena och klara impulsköp. 

 

 På frågan hur de tillfrågade använde sig av exponeringen i fönstren svarade åtta av tio i 

någon form, att de såg butikens sortiment och prisklass. Sju av de åtta menade även att de lät 

sig inspireras av skyltningen. Övriga två utöver de åtta hade inget svar att ge, utan menade att 

väl inne i butiken lät de sig påverkas mer av personal och deras råd och rekommendationer.  

 

På frågan vad skyltfönstren betydde för de tillfrågade, svarade åtta av tio i någon form, att de 

såg butikernas exponeringsfönster som en informations källa eller vägvisare. De menade att 

det var en hjälpande hand i matchning och färger av de senaste trenderna. Den personen som 

gjort sitt inköp i elektronikhandeln menade att det var i fönstren som butikerna visade det 

senaste och även de kampanjer som var aktuella. Tre av de tillfrågade i klädbutikerna nämnde 

också kampanjer och när olika realisationer var aktuella. En av de tillfrågade hade inget svar 

att ge på frågan.   
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20-40 

Bland kvinnor i ålderskategorin mellan 20-40 svarade alla tio att de påverkades av 

butiksfönstrens exponeringar. Hur de påverkades, svarade fem av dem att de först och främst 

var ute efter någonting till sina barn medan två menade att de kunde ägna sig åt 

”fönstershopping” för nöjes skull, som ett tidsfördriv. Tre av tio menade även att 

exponeringen i fönstren visade dem butikens sortiment och prisklass. Övriga tre hade inga 

konkreta svar. När de tillfrågade kände sig påverkade, svarade sju av tio att de stannade upp 

när någonting var fint och tilltalande. Vad de sju svarande uppmärksammade var olika 

realisationer och erbjudanden. Även att tre av de kvinnorna såg annonser från butikerna i 

tidningar innan de besökt butiken.  

 

Om butiksvalet skedde på samma vis denna gång (genom påverkan av butikens skyltfönster) 

svarade fyra av tio att så var fallet, menad fyra sett annonser i tidningar eller blivit påverkande 

av Tv-reklamen och därefter besökt butiken. Övriga två svarade att de sett kläderna innan och 

visste vad de skulle köpa, det handlade om planerade inköp. 

 

På frågan hur de tillfrågade använde sig av exponeringen i fönstren svarade tre av tio att de 

fick idéer och inspiration av de olika exponeringarna, medan övriga svarade att det var 

informationskällor i form av vad butiken hade för sortiment och priser.  

 

På frågan vad skyltfönstren betydde för de tillfrågade, svarade sex av tio att det visade vad 

butiken hade för sortiment. Två menade att skyltningen betydde jättemycket och att det var en 

hjälpande hand bland dagens alla trender. Av de två övriga menade en att det var en ren 

inspirationskälla som pressenterade det bästa ur butikens sortiment, menads den sista inte 

hade ett svar alls på frågan.  

 

Angående frågan om de över huvudtaget reflekterat över butikernas exteriöra miljö svarade 

tre av tio att det skulle vara städat och se trevligt ut men att de inte tänkte speciellt mycket på 

utsidan av butikerna utan istället skyltfönstret och hur insidan såg ut. Övriga tillfrågade hade 

inga kommentarer om den exteriöra miljön.  
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40-60 

Bland kvinnor i ålderskategorin mellan 40-60 svarade tre av tio att de alltid påverkades av 

skyltningen i butiksfönstren. När detta skedde var, varje gång de passerade. Fem stycken 

svarade att de ibland, någon enstaka gång lät sig påverkas av vad som pressenterades i 

butiksfönstren och övriga två kände inte att de påverkades av exponeringen alls. Hur de 

tillfrågade kände sig påverkade svarade alla i någon form att de stannade upp när något var 

fint och ”stack ut” från mängden.  Vad dessa damer intresserade sig för var erbjudande som 

visades samt att det var en fråga om sortimentets utbud och priser, åtta av tio var överens 

medan övriga två inte hade något direkt svar. Angående frågan om de tillfrågade över 

huvudtaget reflekterat över butikernas exteriöra miljö svarade samtliga nej men tre nämnde att 

det gav ett trevligt intryck om det var städat utanför. 

 

Om butiksvalet skedde på samma vis denna gång (genom påverkan av butikens skyltfönster) 

svarade två av tio att så var fallet och att det var impulsköp det handlade om, medan 

resterande åtta menade att de sett annonser i tidningar och även olika erbjudanden på TV-

reklamen innan de gjort sina inköp. En av de tillfrågade menade även att hon sett varan hon 

senare köpt ett flertal gånger innan hon bestämt sig för att genomföra köpet. 

 

På frågan hur de tillfrågade använde sig av exponeringen i fönstren svarade tre av tio att de lät 

sig inspireras av exponeringen, de fick olika idéer och tips. Övriga sju menade att det var en 

informationskälla om butikens utbud och prisklass. 

 

På frågan vad skyltfönstren betydde för de tillfrågade, svarade åtta av tio i någon form att det 

var en presentation av butikens sortiment, och även information om prisnivån i butiken. 

Övriga två menade att det inte betydde någonting alls för dem, de var inte intersserade av 

utsidan utan visste vad de olika klädkedjorna hade för sortiment. Två av de åtta menade att det 

betydde en hel del vid val av butik och att det var noga med hur butiken hade pressenterat sina 

produkter, oavsett butiksbransch. 
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60- 

Bland kvinnor i ålderskategorin över 60, svarade tre av tio att de lät sig påverkas av 

skyltningen i butiksfönstren, medan fyra svarade nej och resterande att de ibland, om de 

letade efter något speciellt, då kunde välja en butik som på ett bra sätt pressenterade vad de 

sökte. På frågan hur, svarade samtliga att de i fönstren såg vad som fanns i butiken. När detta 

skedde, svarade tre av tio, när det var födelsedagar till barn och barnbarn. Sex av tio svarade 

att det var när de sett annonser i tidningar eller reklam om olika kampanjer på TV-reklamen. 

Övriga hade inga kommentarer. Vad de tillfrågade blivit påverkade av var främst TV-

reklamen och annonser i olika tidningar, inte skyltfönstren. Endast två av tio nämnde priser 

och sortiment. Angående frågan om de tillfrågade över huvudtaget reflekterat över butikernas 

exteriöra miljö svarade samtliga i någon form att ett städat intryck själv klart gav ett trevligt 

intryck av butiken. 

 

Om butiksvalet skedde på samma vis denna gång (genom påverkan av butikens skyltfönster) 

svarade de tre som tidigare svarat ”ja” på frågan, att så var fallet. Resterande damer hade sett 

annonser, pratat med vänner och en av dem hade även gjort sitt inköp i butiken som hon alltid 

gick till på grund av personalens goda service. Ytterligare två av de tillfrågade nämnde att 

servicen var viktigare än hur skyltfönstren såg ut. 

 

På frågan hur de tillfrågade använde sig av exponeringen i fönstren svarade sju av tio i någon 

form, att de såg på exponeringen i butikernas fönster som en informationskälla om butikens 

utbud. Två nämnde att de såg på skyltfönster som en inspirationskälla, en av dem nämnde 

också att hon tycket att det väckte en sorts nyfikenhet och längtan om det var fint dekorerat 

med vackra färger och mönster. Utöver de sju tillfrågade, svarade en att det var ett sätt att 

hålla sig ajour med dagens mode, medan de övriga två inte hade några kommentarer att 

komma med. 

 

På frågan vad skyltfönstren betydde för de tillfrågade, svarade fyra av tio att det var för att 

visa butikens sortiment. De övriga sex hade inga kommentarer alls att komma med, utan 

menade att de inte alls tänkte i de banorna, de visste vad de olika kedjorna hade för produkter 

som tilltalade dem. 
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Figur 1.  Presentation av 40 män respektive 40 kvinnors svar på frågan ”Påverkas du som konsument generellt av skyltfönster”? 

 
 
 
 

Vad påverkas du av angående skyltningen i butiksfönstret?  
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Figur 2.  Presentation av 40 män respektive 40 kvinnors svar på frågan  ”Vad påverkas du av angående skyltningen i butiksfönstret”? 
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5. Analys 
 
I följande kapitel jämför vi den framtagna teorin med det resultat som framkommit ur vår 

undersökning samt att vi även ska frambringa fakta som lästs i relevant litteratur under 

uppsatsens gång. Vi ska här presentera vad själva undersökningen gav och vad teorin har att 

säga. För att få tydlighet i texten när vi jämför empirikapitlet mot de teorier vi valt att 

behandla, väljer vi att använda oss av samma uppbyggnad och struktur i både teorikapitlet 

och analyskapitlet. Allt för att läsaren lättare ska kunna följa med och se likheter samt 

olikheter om verklighet och dokumenterad litteratur. 

 

När vi som konsumenter står inför ett inköpsbeslut finns vissa val som ska verkställas. Det 

kan till exempel vara, om och när ett köp ska genomföras, var vi tänkt göra vårt inköp samt 

vilken produktkategori som ska väljas. Det ska också bestämmas vilket varumärke som ska 

väljas samt hur betalning ska ske. Vi söker alltså både information och olika alternativ om den 

berörda produkten. Det kan läsas i teorin att om företagen ska kunna påverka dessa beslut 

måste de satsa på så kallad marknadskommunikation och det är nu i det här stadiet som 

köpprocessen kommer in.58 Vi presenterar följande de två tyngsta och mest väsentligaste 

stegen som undersökningen inkluderar, informationssökning inför ett inköp och 

alternativutvärdering, för att sålla bland potentiella alternativ.  

5.1 Informationssökning inför ett köp 

När vi som konsumenter ska göra informationssökning finns det två kategorier som kan 

tillhandahållas. De två kategorierna är, minnesbaserad (intern) och handlingsbaserad (extern) 

informationssökning.  Genom att göra ett internt sökande letar konsumenterna i sitt 

långtidsminne efter produkter med vissa varumärken som tillfredsställer deras behov. Anser 

konsumenterna att det interna minnet tillgodoser informationssökningen för vidare handling 

så genomförs inget externt sökande efter information.59 Extern informationssökning är 

någonting konsumenterna nyttjar i de fall där minnet inte ger tillräcklig information för att de 

ska fatta ett köpbeslut. 

                                                 
58 Dahlén & Lange, 2003, s 24 
59 Dahlén & Lange, 2003, s 34 
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När vi talar om informationssökning fungerar skyltfönstren som en inspiration- och 

informationskälla för konsumenterna. Detta är någonting som vi kan dra paralleller till när vi 

ser vad som framkommit vid den undersökning vi bedrivit. Av de svar som framkom använde 

mesta delen av de svarande skyltfönstren som informationskälla. Både när det gällde att se 

vad butikerna hade att erbjuda som att få prisinformation om produkterna i skyltfönstren. 

Många använde även skyltfönstren för att kunna se vilka nyheter butikerna hade och att bli 

inspirerade av modet.  

5.2 Alternativutvärdering 

Vad som framkommit i vår empiri när det gäller alternativutvärdering är att flertalet av dagens 

konsumenter använder skyltfönster som en informationskälla. Även om de vet vad som ska 

inhandlas stannar de upp vid skyltfönster för att se vad butikerna har att erbjuda och om det 

finns några nyheter. Det står också i teorin att informationssökning och alternativutvärdering 

är någonting som går hand i hand i praktiken. Konsumenter använder sig växelvis av ny 

information, bearbetning och analysering av informationsinnehållet.60 

 

5.3 Marknadsföringen i butiksfönstren 

Många av de tillfrågade konsumenterna ansåg att butikernas skyltfönster var någonting som 

påverkade dem när butikerna hade något som ”stack ut” som exponering. Detta stämmer 

överens med den teori som vi läst då den påpekar att butikerna måste vara driftiga för att 

väcka konsumenternas intresse. Det ska även vara någonting som visar 

företagsverksamheten.61Konsumenterna tyckte även att en exponering skulle ha tilltalande 

produkter för att de då blir mer benägna att gå in i butiken. Även det är en sak som 

överensstämmer med vad som sägs i teorin. I litteraturen står det att eftersom skyltfönster är 

butikens ansikte utåt till konsumenterna, gäller det att göra dem uppmärksamma på vad 

butikerna har att erbjuda. Produkterna måste exponeras på ett tilltalande sätt eftersom det 

underlättar då för konsumenterna att ta till sig budskapet som butikerna vill förmedla.62   

                                                 
60 Dahlén  & Lange, 2003, s 39 
61 Lundén, 2008, s 11 
62 Underhill,2006, s 50 
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5.4 Butikskommunikation 

Om en butik vill att konsumenterna ska känna till deras koncept är det angeläget att butikerna 

engagerar sig i exponeringen för att göra interaktionen optimal mellan butik och konsument.63 

Detta har ett antal butiker lyckats med då en del av de tillfrågade konsumenterna redan på 

förhand visste vad butiken hade att erbjuda och de då var där för att inhandla den tänkta 

produkten. Vidare kan det läsas i litteraturen att butikens skyltfönster är en viktig aspekt för 

butikens förmedlande av produkter ut till konsument.64 Det är också angeläget att butikerna 

planerar och anpassar exponeringen av produkter i skyltfönstren. Detta för att konsumenterna 

ska uppmärksamma produkterna beroende på hur de närmar sig skyltfönstren.65 Vi kan se ett 

passande mönster i detta då några stycken av de tillfrågade konsumenterna hade varit ute på 

promenad då de uppmärksammat någon tilltalande produkt. Vilket i sin tur ledde till att de tog 

klivet in i butiken för att göra sitt inköp.  

5.5 Exteriöra miljön 

När det gällde förfrågan om den exteriöra miljön runt butikerna var det inte många som hade 

åsikter om den. De som dock svarade menade att det var viktigt att det var rent och snyggt 

runt butikerna och dess entréer. Ljus och färg var även det något som nämndes, när det gällde 

den exteriöra miljön. Detta är en sak som är viktig för butikerna då teorin tar upp betydelsen 

av att konsumenter skapar sig en uppfattning om butikernas omgivning. Teorin säger också att 

konsumenter kan uppmärksamma en butik långt innan han/hon kommit fram till ingången, det 

kan vara så lång som flera hundra meter innan butiken.66  Detta är dock ingenting som 

noterats av de tillfrågade konsumenterna i vår undersökning. 

5.6 Perceptionsknep 

När en butik använder sig av perception utgår de från bland annat ljussättning.67  

Vad gäller perception var det enbart en enda konsument som nämnde ljussättningen specifikt 

detta på grund av att han arbetade inom media och var då mer insatt i ämnet än andra 

tillfrågade konsumenter. Färgsättning var en annan aspekt som nämndes av en del 

konsumenter, då det gällde vad de uppmärksammade i skyltfönster. Det här var en orsak till 

att vissa stannade upp och tittade i butikens skyltfönster. 

                                                 
63 Gustafsson et al, 2003, s 23 
64 Gustafsson et al, 2003, s 24 
65 Underhill, 2006, s 64 
66 Gustafsson et al, 2003, s 122 
67 http://www.ne.se/1%C3%A5ng/perception?i whole article=true 
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5.7 AIDA-modellen 

AIDA-modellen, som vi nämner i teorin, används främst i kommunikationen av produkter, i 

undersökningen byter vi ut själva produkten mot själva genomförandet av köpet, att vi får 

konsumenten att ta klivet in i butiken. Attention, kopplar vi till konsumenternas 

uppmärksamhet som uppstår när de, som hämtat ur empirin, ser något som tilltalar dem eller 

sticker ut från mängden. Detta var någonting som de flesta medgav i sina svar av 

kundintervjuerna. Nästa steg, när vi sammanställt konsumenternas besvarade frågor, Interest, 

återspeglar när butiken fångat konsumenternas intresse och får dem att börja känna hur 

begäret efter en vara eller produkt börjar växa. Även här stämmer empirin och de svar vi fått 

in med teorin. Flertalet konsumenter medgav att de handlat på följande vis efter att ha sett 

någonting som tilltalat och fångat deras uppmärksamhet i butikens skyltfönster. Detta i sin tur 

leder till steg tre, Desire, nu har butiken väckt kundens önskan att vilja köpa den tilltänkta 

produkten. Vi är nu framme vid det sista steget, Action,68 flertalet konsumenter som ingick i 

undersökningen medger att deras inköp inte var planerade utan impulsköp, efter att de sett 

någonting fint som attraherat dem i butiksfönstret och de beslöt då att gå in i butiken och köpa 

varan som skulle stilla deras köpbehov.  

6. Slutsats & Rekommendationer 
 
Med detta kapitel ger vi läsaren de slutliga presentationerna av undersökningen och de 

slutsatser vi kommit fram till. Vi ska även ge rekommendationer som kan användas av både 

läsare och rutinerat branschfolk. Om vi först och främst utgår från ordningen av frågorna 

som de tillfrågade konsumenterna ombads att svara på, får vi en stilren struktur samt en 

lättläst text på våra slutsatser om uppsatsens ämne. Då vi behandlat analysen utifrån teorins 

struktur och uppställning väljer vi att i stället presentera slutsatserna utifrån empirins 

uppställning. Detta görs eftersom vi anser att analysen behandlar ämnet mer generellt, 

medan slutsatserna som tagits fram är hämtade ur empirin och från konsumenternas egna 

framförda åsikter som i sin tur inte kan hållas upp av olika teorier. 

 

                                                 
68 Selin, 1983, s 47 
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Vad vi kommit fram till av vår undersökning ska kunna nyttjas av redan etablerade 

butikschefer och de som tenderar till att bli butikschefer. Att butikskommunikationen fungerar 

tillfredsställande i interaktionen mellan butikerna och dess kunder har ett stort värde för 

butikerna. Vi har kommit fram till våra slutsatser genom undersökning av intervjumaterial 

från konsumenter som genomgått olika inköp.  

 

Det vi kan konstatera utan vidare är att konsumenter påverkas av butikernas exponering, mer 

än vad de själva tror och är medvetna om. Vi förutspådde innan kundintervjuerna att fler 

kvinnor än män skulle tillkännage att de påverkades av skyltfönster och dess exponering. Som 

empirin presenterar stämmer detta med undersökningen, även om det är mycket jämnare 

mellan könen än väntat. Att de yngre konsumenterna är mer lättpåverkade än de äldre 

åldersgrupperna var också en självklarhet redan innan undersökningen påbörjades. De äldre 

generationerna kan verkas vara kvar i det gamla samhället när inköp endast gjordes vid behov. 

Det framkom i empirin att de äldre gjorde mycket mer planerade inköp och inte påverkades 

lika mycket till impulsköp, medan de yngre ser shopping och skyltfönstrens utsmyckning som 

ett fritidsintresse och som guidning i tidens olika modetrender. Dessa yngre konsumenter var 

mycket mer mottagliga av exponeringen i butiksfönstren och impulsköp förekom oftare.  

 

Vad de tillfrågade konsumenterna, gamla som unga, mest reflekterade över och påverkades av 

var ting som stack ut, slutsatsen där är att det behövs något för att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet, något avvikande och överraskande som bryter av. Hur och när 

konsumenterna ansåg sig bli påverkade av exponeringen från butikerna skiljde sig åt. Många 

menade att de tittade på skyltningarna när de gick förbi men upplevde inte behovet att gå in i 

butiken, medan en del efter att ha gått förbi fönstren några gånger, ändå valde att gå in. 

Upprepad påverkning fungerar kan vi konstatera, det bygger upp behovet efter en produkt och 

till slut blir köpbegäret nog stort för att konsumenten ska ta klivet in i butiken och genomföra 

köpet.  
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Då massan av de tillfrågade konsumenterna menar att de får idéer, inspiration och vägledning 

av exponeringen i butiksfönstren konstaterar vi åter igen hur stor påverkan skyltningen 

faktiskt har på de eventuella kunderna som passerar fönstret. Det verktyg som skyltfönstret 

representerar för konsumenter, om vi ska förlita oss och utgå från de tillfrågade i 

undersökningen som genomförts, är främst en inspiration och informationskälla då kampanjer 

och de senaste nyheterna presenteras i rätta färger och matchningar, kläder som andra ting.  Vi 

kan säga att skyltfönstren har en stor betydelse för konsumenternas inköpsplanering och att de 

ser butikernas exponeringsfönster som en hjälpande hand i jakten på den rätta varan. 

 

I våra rekommendationer utgår vi ifrån huvudfrågorna, som är den röda tråden genom hela 

arbetet, om konsumenterna påverkas och vad de då påverkas av när det gäller butiksfönstren 

och dess skyltning. Av dessa slutsatser är då våra rekommendationer till redan etablerade 

butikschefer och kommande butikschefer att satsa mer på de äldre målgrupperna, om detta är 

segmentet de riktar sig till vill säga. Medan de yngre konsumenterna kan nås med små medel 

då de lättare tar till sig och låter sig påverkas av vad som presenteras och erbjuds av butikerna 

behöver inte all kapital gå till reklam och promotion, marknadsföringsbudgeten kan istället 

hålla sig inom rimliga gränser. Däremot medger vi att det är mycket noga att ha det allra 

senaste, det allra nyaste att skylta med i alla exponeringsytor om vi lyssnar till vad de yngre 

svarat. I vårt fall gäller det butikens fönster, de yngre är mer trendmedvetna och mer pålästa 

om vad som gäller just för stunden och vad som är på gång på marknaden.  

7. Reflektioner & Diskussion 
 
Vi har valt att dela upp våra reflektioner runt undersökningen och även tankarna kring hur vi 

genomfört arbetet. Vi har då valt att först presentera de kommentarer och funderingar som 

uppstått under arbetets gång för att senare kommentera de tankar och funderingar som 

uppstod kring själva ämnet av undersökningen.  

 

Reflektionerna som rör själva arbetets gång är främst hur svårt det var att välja relevant teori 

eftersom vi inte riktigt kunde förutspå vad konsumenterna skulle svara och hur de tänkte. Vi 

själva var så pass insatta i ämnet att även frågorna kändes självklara, något som 

konsumenterna ibland hade svårt att förstå och relatera till. 
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 Av de tillfrågade konsumenterna var det ytterst få som kunde tänka ”steget längre” om vad 

de påverkades av och varför de påverkades. Själva överanalyserade vi varje fråga och såg dem 

som självklara med flertalet eventuella svarsalternativ.  

 

Att fler kvinnor än män intresserar sig för mode och låter sig påverkas av butikernas 

skyltfönster tror vi delvis beror på att kvinnor generellt låter sig påverkas mer av media och 

även att beteendemönstret hos män och kvinnor skiljer sig åt. Kvinnor använder även 

shopping som ett sätt att umgås och koppla bort vardagslivet, medan männen mer är kända för 

sina planerade inköp, något vi kommit fram till i föregående kurser i utbildningen. Något vi 

blev överraskade av var att fler män än det vi förutspådde tog till sig skyltningen i fönstren. 

Samhället idag vill få män att framstå som ointresserade av shopping och bilden av en ensam 

man, ståendes i entrén, väntandes på fru och barn är något som alla kan relatera till. Här har vi 

bevis på att den bilden om den nu en gång helt stämde är föråldrad och oaktuell. Männen 

shoppar och påverkas idag nästan lika mycket som kvinnorna av exponeringarna i 

skyltfönstren. Att de yngre konsumenterna är lättare för en företagare att nå ut till tror vi kan 

bero på media och medias makt i samhället idag Utseende, stil och de kläder konsumenter 

idag bär är ett sätt för individen att visa vem de är och vilken samhällsgrupp de tillhör, en 

identitetspresentation kan vi kalla det. Detta är något som de unga tar till sig mer av än vuxna 

som prioriterar annat framför kläder och andra ting som skyltfönstren lockar med. Givetvis 

har även de olika skeendena i livet stor påverkan av de olika åldersgruppernas val och 

prioriteringar. Medan de yngre främst sätter sig själva i fokus, väljer de äldre att prioritera 

familj och basbehov före, än att låta sig påverkas och drivas till impulsköp.  

 

Vad kan vi då använda den kunskap vi fått fram av uppsatsen till? Vi menar att de 

butikschefer och blivande butikschefer som idag finns i och runt marknaden kan använda sig 

av vårt framtagna material, för att se mönster bland konsumenters tänkande och på så vis 

lättare nå dem genom påverkan av just den exteriöra miljön, då som i undersökningen, med 

exponeringsfönstren i fokus. Med andra ord, vad och hur de fångar konsumenternas 

nyfikenhet och uppmärksamhet som i slutändan ska leda till inköp och i längden även en 

eskalerande lönsamhet för butikerna. 
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Figur 1: 

Egen ritning. 

Figur 2: 

Egen ritning. 

 

 

 

 


